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• Benefietconcert brengt 278 euro op voor giro 555 Oekraïne

DEZE WEEK
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• Agenda
• Een brug teveel in 3D
• Afronding werk Zuidstedeweg
• Dunkin' kamer in Be Your Selfie Tour
• Publieksprijs voor Nieuwegeins project
• Energietoeslag bij laag inkomen
• JSV bedankt• Jeroen Scholman
• Betere Buurten in Gebouwendriften
• Gesprekken ontwikkeling A12-zone
• Staal voormalige Lekbrug giftig
• Donkere wolken boven Sportpark
• Volgend jaar, plan aanpak hittestress
• JSV, thuislocatie Creators FC
• Wie komt helpen?
• Samen met de rekenjuf naar buiten
• Bouwplan Rembrandthage krijgt vorm
• St. Antoniusziekenhuis geheel rookvrij
• Weghalen Lekbrug 2,4 miljoen duurder
•
• Weer Vrijheidsmaaltijd
in Nieuwegein
• Nieuwegeiner voor rechter om porno
• Trambaanwerkzaamheden afrondend
• Hypotheekrente stijgt, maar...
• Inzamelingsactie voor Oekraïeners
• Avond voor de Stad
• Column burgemeester Frans Backhuijs
• Hubert Lampo lezing
• Gratis rondvaart door Nieuwegein
• Een djinn op Reinhuizen CS
• Bijna een extra bolletje ijs
• Nieuw maatschappelijk wooninitiatief
• Met huilbaby naar speciale poli
• Start gespreksgroep over zingeving
• Hervormd Vreeswijk College: Maria
• Michael Vorm terug bij FC Utrecht

MIDDELMONDE

Onderwijs Oekraïense kinderen
Esther over sportverenigingen

Gheyn Consort met Passieconcert
Olaf de Vries 25 jaar bij JSV
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Smaakvolle ragout
Een heerlijk smaakvolle ragout, bijvoorbeeld voor op brood of in een uitgeholde
Italiaanse bol.
Het recept.

Weer Vrijheidsmaaltijd in Nieuwegein
Op 5 mei vieren we dat we ons land bevrijd werd, alweer 77 jaar
geleden. Juist in deze tijd waarin dichtbij ons een oorlog woedt,
is het des te belangrijker stil te staan bij de waarde van Vrijheid.
Het comité 4 en 5 mei Nieuwegein wil op donderdag 5 mei een
Vrijheidsmaaltijd organiseren voor 250 mensen, 50 mensen
op 5 locaties in de stad.
Gezellig samen eten en met elkaar in gesprek gaan over wat vrijheid
voor jou betekent. Maar daar heeft de organisatie wel hulp bij nodig
en is daarom dan ook op zoek naar mensen die op die dag willen helpen.
Uiteraard eet je dan zelf ook gezellig mee.
Meld je aan via het e-mailadres info@4en5meinieuwegein.nl.

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 Middelmonde in de
wijk Lekboulevard.

Ook is de organisatie op zoek naar mensen die voor maximaal
250 mensen een vegetarische pasta / lasagne kunnen maken. Dus ben
je kok of ken je een (hobby) kok of heb je een restaurant en wil je graag
meewerken aan dit initiatief, neem dan contact op via het e-mailadres
info@4en5meinieuwegein.nl.
Via dit e-mailadres kan je je ook aanmelden als je alleen gezellig
aan wilt schuiven bij de Vrijheidsmaaltijd.

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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9 apr: jubileumconcert De Pianogroep
9 en 10 apr: de vaart van Nieuwegein
10 apr: lente-excursie Amelisweerd
10 apr: Barbara de La Motte in
De Partner
Creators FC vs JSV & Friends
11 apr: Gemeenteraad
12 apr: lentequizz
13 apr: finale schoolvoetbaltoernooi
13 april: kennismaking Taijiquan en
Qigong
15 apr: bloempotje versieren, paasstukje maken
15 apr: start Hatha yoga cursus
15 apr: Johannes Passion
16 apr: Cinderella
16 apr: fietsexcursie weidevogels
18 apr: paasbrunch
18 apr: lente high-tea
19 apr: bingo Buurtplein Zuid
20 apr: Hervormd Vreeswijk College
over Maria
21 apr: Prinses Arabella en de
keukenprins
21 apr: Hubert Lampo lezing
22 apr: Voorjaarsdiner Fort Vreeswijk
23 apr: Groene Markt
26 apr: Nacht van Vreeswijk
27 apr: Koningsdag in Vreeswijk
3 en 4 mei: herdenkingsconcerten
13 mei: zorgen voor een naaste met
dementie maar ook...
16 t/m 19 mei: avondvierdaagse
21 en 22 mei: SamenLoop voor Hoop
3 jun: sport, spel, beweging voor elke
leeftijd
10 en 11 juni: 't groenste evenement
3 jul: Gluren bij de Buren
3 jul: fiets/rommelroute Batau Noord
9 jul: Hide Out festival

Burgemeester Frans Backhuijs

Afscheid en welkom van raadsleden
Op 29 maart was de laatste vergadering van de gemeenteraad in oude
samenstelling. Ik heb de raadsleden mogen toespreken die afscheid
namen. Allemaal mensen die met veel passie een bijdrage leverden aan
het bestuur van onze stad. De afgelopen vier jaar heeft de raad
belangrijke besluiten genomen over de toekomst van Nieuwegein, onder
andere over woningbouw, verkeer, energietransitie, milieu, zorg, sport en
economie. Dank daarvoor is op zijn plaats. De raadsleden Martin
Monrooij, Henk-Jan Schat en Mark Snoeren mocht ik blij maken met een
Koninklijke Onderscheiding voor hun lange inzet.
Afscheid nemen is ook welkom heten van nieuwe leden van de
gemeenteraad. Op 30 maart heb ik de nieuwe gemeenteraad
geïnstalleerd met 19 nieuwe leden die met veel enthousiasme beginnen
aan het werk in de gemeenteraad. De afgelopen week en ook de
komende weken worden de nieuwe raadsleden in snel tempo
geïnformeerd over alles wat er speelt in onze stad. Maar als raadslid
hoor je het liefst via contacten met Nieuwegeiners wat er in de stad
speelt. Ze kunnen dat gebruiken in het debat of kunnen aan de inwoners
uitleggen hoe het zit. U zult de raadsleden de komende vier jaar vast
tegenkomen in de stad. Maar u kunt ze ook actief opzoeken wanneer u
uw mening wilt geven of vragen heeft.
De oorlog in de Oekraïne blijft helaas doorgaan. Ook in Nieuwegein
vangen we mensen op uit Oekraïne. Dat doen we in een gebouw aan de
Luifelstede en binnenkort ook in het gebouw van Altrecht aan de
Rembrandthage. Er zijn ook Nieuwgeiners die mensen thuis opvangen.
Ik zie dat veel mensen in onze stad zich aanmelden als vrijwilliger om te
helpen. Daar ben ik trots op en ik wil iedereen die een bijdrage levert
hartelijk danken. Nieuwegein laat zich zien als een gastvrije gemeente.
Frans Backhuijs

In de wijken vinden veel activiteiten
plaats. Kijk daarvoor op deze en deze
pagina.
Op de pagina 'Over uw buurt' op
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Daktuinen UCA’ door Ted Schulten

Nieuwegein wint overtuigend
de publieksprijs
voor duurzame
gebiedsontwikkeling
De SKG Award 2022 gaat naar Buiksloterham in Amsterdam. Nieuwegein
had gehoopt deze prijs naar binnen te
slepen maar moest genoegen nemen
met de publieksprijs. De SKG Award is
de Nederlandse prijs voor een bijzonder initiatief in duurzame gebiedsontwikkeling, die vorige week vrijdag is
uitgereikt tijdens het jaarcongres van
de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling.
De vakjury kiest voor Buiksloterham als
winnaar omdat het steeds beter zichtbaar
wordt hoe de gemeente Amsterdam samen met bewoners, ontwikkelaars en bedrijven het monofunctionele bedrijventerrein weten om te vormen tot een circulaire
en inclusieve stadswijk.
Op het vlak van fysieke duurzaamheid
scoort het Amsterdamse project zeer goed
als het gaat om onder meer de gebouwen,

energie-innovaties, hergebruik van materialen en klimaatadaptatie. Op het gebied van sociale duurzaamheid is de diversiteit van woonvormen en doelgroepen
bijzonder en dit in combinatie met de nadrukkelijke aandacht voor (behoud van)
bedrijvigheid in het gebied. Volgens de jury speelt Buiksloterham mee in de top van
de eredivisie van duurzame gebiedsontwikkeling.
Publieksprijs
De negen inzendingen voor de SKG
Award konden ook meedingen naar de
stem van het publiek, via Gebiedsontwikkeling.nu. De publieksprijs is overtuigend gewonnen door City Nieuwegein,
ingediend door gemeente Nieuwegein.
Met 35 procent van de uitgebrachte stemmen won City Nieuwegein van nummer 2
De Drie Hoefijzers in Breda (ingediend
door AM) dat op 21 procent van de stemmen kon rekenen en nummer 3 Buiksloterham (ingediend door gemeente Amsterdam) dat goed was voor 14 procent.
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Duurzame gebiedsontwikkeling
Het is de derde keer dat de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) de SKG
Award en de publieksprijs uitreikt aan een
bijzonder initiatief in duurzame gebiedsontwikkeling. Hiermee willen SKG en de
Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU
Delft de kwaliteit van gebiedsontwikkeling
in Nederland waarderen en stimuleren.
De vakjury bestond dit jaar uit Co Verdaas
(hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft,
voorzitter), Anjelica Cicilia (director acquisition & development bij Syntrus Achmea),
Ed Anker (wethouder van onder andere
Ruimte en Wonen in Zwolle), Joks
Janssen (senior-adviseur-onderzoeker bij
PON & Telos en Professor of Practice aan
Tilburg University) en Joost Zonneveld
(hoofdredacteur Gebiedsontwikkeling.nu).
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Omdat de Avond voor de Stad van
7 april is komen te vervallen, is deze
in zijn geheel verplaatst naar 14 april
aanstaande. Daarom hieronder nogmaals de aankondiging. Publiek is
welkom om de bijeenkomst bij te
wonen, maar de avond is ook digitaal
te volgen via het vaste kanaal van de
gemeenteraad.
De raad vergadert op deze avond zowel in
de Raadzaal als in de Gildenborchzaal en
zal daar onder meer de volgende onderwerpen behandelen:
• Inspraakronde
Dit moment is bedoeld voor inwoners om
onderwerpen in te brengen die niet op de
agenda staan. Heeft u een thema dat u
graag onder de aandacht van de raad wilt
brengen? Neem dan contact op met de
griffie via griffie@nieuwegein.nl.
• Aankoop Mondriaanlaan 3-7
De gemeente heeft een bod uitgebracht
op het gezondheidscentrum aan de Mondriaanlaan met als doel de realisatie van
een hospice en een logeerhuis. Het bod is
geaccepteerd en de koopovereenkomst is
getekend onder voorwaarde van goedkeuring van de financiering door de raad.
Daarmee is de raad op dit moment aan
zet om hierover een oordeel te vormen.
• Wijziging Huisvestingsverordening
Er ligt een voorstel klaar waarmee opkoopbescherming wordt ingevoerd. Huizen mogen hiermee niet meer zonder
vergunning worden verhuurd. De raad
wordt gevraagd een oordeel te vormen
over dit voorstel.
• Intermezzo Fietsenambassadeur
Linda Blankenstein van Nieuwegein
Fietst geeft een toelichting op de activiteiten en speerpunten van 2022.
• Duurzaam Bouwen Woningbouw
De raad wordt gevraagd een oordeel te
vormen over het Omgevingsprogramma
Duurzaam Bouwen Woningbouw. Hierin
staan allerhande uitgangspunten in het
kader van duurzaam bouwen. De ambitie
van de gemeente om de groei van de stad
op groene en duurzame wijze te realiseren, moet met het programma gestalte
krijgen.
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Samenwerken
aan woningbouw
Partijen willen
maatschappelijk
wooninitiatief in
Vreeswijk
Stichting Huis Mandala, gemeente Nieuwegein en woningcorporatie Jutphaas Wonen gaan samen de mogelijkheid voor een
maatschappelijk wooninitiatief
onderzoeken op de locatie van
voormalig zwembad en gymzaal
De Pinguïn aan de Emmaweg in
Vreeswijk. Ze tekenden op 6
april met elkaar een intentieovereenkomst om dit proces op te
starten. Een aantal van de mogelijke toekomstige bewoners
tekenden mee.
Stichting Huis Mandala is opgericht
door ouders van jongvolwassenen
met een beperking en zet zich in
om passende huisvesting voor hun
kinderen te realiseren. De afgelopen maanden is verkend of verschillende partijen het wooninitiatief van de stichting Huis Mandala
op hoofdlijnen passend vinden op
de locatie aan de Emmaweg.
Eerder gaven omwonenden tijdens
een drukbezochte digitale bewonersavond aan dit initiatief te verwelkomen.
18 Bewoners
Met de getekende intentieovereenkomst gaat de gemeente, in samenwerking met woningcorporatie
Jutphaas en stichting Huis Mandala, een haalbaarheidsanalyse
uitvoeren om te onderzoeken of
het initiatief daadwerkelijk kan worden gerealiseerd en onder welke
voorwaarden. Als dit zo is komen
er naar verwachting 18 bewoners
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op de locatie, waar dag en nacht
zorg voor is. Wie daar in elk geval
voor in aanmerking komen zijn
Elke Mennen en Myrte Riezebos.
Zij tekenden namens de toekomstige bewoners mee en kijken uit
naar een eigen plek om te wonen.
Elke Mennen: 'Dan heb ik mijn
eigen huis én kan ik bij vriendinnen
en vrienden wonen.'
Verdere uitwerking
De komende tijd wordt de onder
andere gekeken naar de financiële
haalbaarheid. Verder staan een
aantal uitgangspunten centraal: zo
moet de woningbouw ruimtelijk
passend zijn op de locatie en moet
het de parkeerdruk in de wijk niet
verhogen. Eind april kunnen omwonenden verder meedenken.
Ruimte
voor bijzondere doelgroepen
Wethouder Hans Adriani geeft aan
blij te zijn met de voorgenomen invulling voor deze locatie: 'Het is
mooi om te zien dat ook bijzondere
doelgroepen, waar stichting Huis
Mandala zich voor inzet, een plek
krijgen om te wonen in Nieuwegein. We zijn een inclusieve stad.'
Herinneringen
De kavel waar gebouwd zal gaan
worden heeft sinds de sloop van
het zwembad en de gymzaal in
2019 een tijd braak gelegen in
afwachting van de plannen. Het is
een locatie met veel historie en
waarde voor wijkbewoners. Ook
een aantal van de toekomstige bewoners hebben vroegere herinneringen aan de locatie: zij hebben
leren zwemmen in het voormalige
zwembad De Pinguïn.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

April 2007
Het Meandergebouw huisvest dan nog het
Gemeentehuis, naast een aantal bedrijven. De ingang
van het gemeentehuis is naar rechts, om de hoek. Nu
huisvest het Meandergebouw, aan de Structuurbaan,
een grote schakering aan mensen die afkomstig zijn
uit alle geledingen van de maatschappij.
Mensen die veelal alleen sámen wonen en naar elkaar
willen omkijken. Een mooi initiatief.

Bouwplan
aan de Rembrandthage
krijgt vorm
Het duurt nog even maar de nieuwbouw op de plek waar nu nog de
Altrecht locatie staat en dit jaar de
Oekrainse vluchtelingen mogelijk worden opgevangen krijgt vorm. Vandaag
heeft het projerctbureau de ‘Zijdewende’ gepresenteerd.
De Zijdewende moet een mooie nieuwe
invulling worden in de bestaande wijk
Galecop. Met prachtige woningen die zich
onderscheiden door de hoogwaardige afwerking. Woningen waar duurzaam omgegaan wordt met energie en het klimaat
voorop staan. En dit alles in een kindvriendelijke wijk.

Waar komt de naam
Aan de Zijdewende vandaan?
Rond de Galecopperdijk waren er vroeger
woeste gronden te vinden. Via leen of
koop konden deze ontgonnen worden tot
'Copes' oftewel percelen. Aan de zijkant
van elke Cope werd een soort kade cq aanlegplaats gecreeerd. Deze kade aan een
Cope heet een Zijdewende. Een Zijdewende lag altijd op de grens tussen 2 kavels. De Zijdewende bood extra bescherming van het perceel.
Aanbod
Dit plan is nog volop in ontwikkeling. In
overleg met de gemeente heeft de ontwikkelaar het woonprogramma afgestemd. Nu delen zij graag wat zij op deze
mooie locatie voor ogen hebben:
• 9 rijwoningen van ca. 150 m² woonoppervlak met riante vóór- en achtertuin;
8

• 8 senioren twee-onder-één kapwoningen van ca. 125 m² woonoppervlak met de
badkamer en slaapkamer op de begane
grond;
• 6 twee-onder- één kapwoningen van ca.
180 m² woonoppervlak met vóór- en achtertuin, garage en parkeren op eigen terrein;
• 2 vrijstaande woningen van ca. 220 m²
woonoppervlak met ruime tuin, een
garage en parkeren op eigen terrein;
• 6 vrije kavels van gemiddeld ca. 550 m²
woonoppervlak;
• een complex met 40 sociale huur appartementen van ca. 50 - 70 m² woonoppervlak, met eigen tuin of balkon en parkeren voor de deur en 14 vrije huur appartementen van ca. 70 m² woonoppervlak, met eigen tuin of balkon en parkeren
voor de deur

FOTO: AREND BLOEMINK
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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 column valt de eer te beurt
aan Esther Jansen, buurtsportcoach
Galecop/Batau en verenigingsondersteuner voor de sportverenigingen:

Een jeugdbestuur
is bijvoorbeeld
geen gek idee

'Mijn naam is Esther Jansen
buurtsportcoach in de wijken
Galecop/Batau en ik ben
verenigingsondersteuner voor de
sportverenigingen in Nieuwegein.'
'Ik ben zelf een voorstander van het
sporten bij een vereniging. Voor mij
betekent het sporten bij mijn eigen
sportvereniging HV Nieuwegein heel
veel. Het geeft mij veel plezier,
gezelligheid en een moment om mijn
sportvrienden te ontmoeten. In
Nieuwegein haken veel jongeren af
bij de sportvereniging. Hiervoor kun je
meerdere redenen opnoemen, maar
ik wil graag kijken wat de
verenigingen kunnen doen om het
aantrekkelijk te maken voor jongeren
om lekker te blijven sporten bij een
vereniging.'
'Wat kunnen verenigingen doen om
het voor jongeren zo aantrekkelijk
mogelijk te maken bij de club?'

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!

'Een enthousiaste en bevlogen
trainer of coach helpt mee om
jongeren te binden en te behouden.
Wat vind je zelf belangrijk bij het
beoefenen van een sport? Een leuk
team met spelers die allemaal
hetzelfde willen? Een team vol
sporters die heel hard trainen, super
fanatiek en gaan voor de winst, maar
misschien ook een team wat lekker
wil sporten en dan alleen maar voor
het plezier. Waar we allemaal
gelukkig van worden is een trainer
coach die past bij het leerproces en
9

de wensen van het team. Die oog
heeft voor het individu, maar ook voor
het collectief. Die ziet dat er jongeren
worden uitgesloten en die met ze in
gesprek gaat, zodat het voor
iedereen leuk en plezierig is om mee
te doen.'
'Het is ook voor veel jongeren
spannend om van de junioren naar
de senioren te gaan. Alles gaat
ineens veel sneller en de senioren
zijn vaak sterker. Kijk met de
jongeren hoe ze door kunnen. Blijven
ze bij elkaar in een vriendenteam of
moeten ze worden gescheiden om
bestaande teams op de vullen. Ook
hierin kun je de jongeren het beste
betrekken, want het gaat uiteindelijk
om hun eigen sportcarrière.'
'Als vereniging wil je ook
vernieuwend blijven werken, dit geeft
ook impulsen aan de jongeren. Ze
krijgen nieuwe ervaringen. Durf als
vereniging het oude vertrouwde los te
laten. Ga met je jongeren in gesprek
en laat ze hun mening en ideeën
uiten, misschien kom je met elkaar tot
hele leuke nieuwe ideeën. Hierdoor
kunnen jongeren zich ook meer
verbonden voelen met hun
vereniging. Een jeugdbestuur is
bijvoorbeeld geen gek idee!'
'Zit jij bij een vereniging en wil je
ook graag jongeren meer betrekken
bij je club? Laten we in gesprek gaan
om te kijken hoe jouw vereniging dit
kan aanpakken.'
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Afgelopen maandagavond was ik in DE KOM waar, op
de vierde verdieping, een benefietconcert gegeven
werd door 't JoNg, het jeugdorkest dat repeteert in DE
KOM. Het concert was ten bate van de giro 555. De
opbrengst komt ten goede aan de Oekraïense
vluchtelingen. Voor het allerlaatste nummer dat ten
gehore gebracht werd zocht dirigent Gerard Poot een
musicus in het publiek (dat voornamelijk bestond uit
ouders van de orkestleden). Een enthousiaste vader,
die overigens geen noten kon lezen, meldde zich aan,
waarna Gerard deze verse musicus de edele grepen
van het bespelen van de triangel uitlegde. Een memorabel moment.
Heb je ook een bijzondere foto in relatie tot
Nieuwegein gezien of gemaakt, stuur 'm naar
redactie@pen.nl.

Wie wil komen helpen?
Lijkt het je leuk om wekelijks, of om de
week, of maandelijks, of eens in de zes
weken te helpen bij Robin food? Robin
food biedt die elke dinsdagavond een
gratis drie gangen menu aan aan mensen die het nodig hebben.
De kookploeg van Robin food begint elke
dinsdag meestal zo rond 16.30 uur in
Buurtplein Galecop aan het Thorbeckepark 183.
Als extraatje verzorgt Robin food op
tweede paasdag een paasbrunch in
Buurtplein Galecop. Ook daar kan men
nog extra hulp gebruiken bij de voorbereidingen die om 9.15 uur beginnen. De
brunch begint dan om 10.30 uur.
In samenwerking met de Stichting Comité
4 en 5 mei verzorgt Robin food een bevrijdingsmaaltijd en ook nu weer kan men
'handjes' gebruiken bij de voorbereiding
daarvan. Om 16.30 uur begint met in
Buurtplein Galecop.
Wil je meer weten? Stuur dan e-mailtje
naar info@robin-food.nl.

St. Antonius Ziekenhuis
voortaan
geheel rookvrij
Vanaf deze week is roken niet
alleen in, maar ook overal op de
terreinen van het St. Antonius
Ziekenhuis taboe. Sinds 4 april
geldt een algeheel rookverbod
op de ziekenhuisterreinen, dus
ook bij andere zorginstellingen
die in de gebouwen gevestigd
zijn.
Binnen was roken al veel langer
verboden, maar tot nu toe konden
patiënten, bezoekers en medewerkers rond in- en uitgangen en
op bijvoorbeeld parkeerterreinen
nog wel een sigaret opsteken. Het
ziekenhuis vindt ook dat niet meer
passen in de huidige tijd en de de
doelstellingen van een gezondheidszorgorganisatie.
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Rookvrije generatie
Met het algeheel verbod wil het
ziekenhuis een signaal afgeven en
de campagne ondersteunen voor
een rookvrije generatie. Die streeft
ernaar dat jongeren kunnen opgroeien in een omgeving waarin
helemaal niet gerookt wordt.
Het St. Antonius Ziekenhuis heeft
zich gecommitteerd aan rookvrije
zorg vanuit het Nationale Preventieakkoord. Hierin is vastgelegd
dat alle zorginstellingen per 2025
rookvrij moeten zijn.

De Digitale Nieuwegeiner
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Afronding
werkzaamheden
aan Zuidstedeweg
Sinds 26 februari voert Dura Vermeer
in opdracht van de provincie Utrecht
werkzaamheden uit op de Zuidstedeweg. Vorst en sneeuwval maken het
noodzakelijk om de resterende asfalteringswerkzaamheden op een later moment uit te voeren. Dit betekent dat de
tijdelijke situatie op de Zuidstedeweg
met ingang van zaterdag 9 april is opgeheven. Alle rijbanen op deze weg,
inclusief de toegang tot de Koekoekslaan, zijn volgens planning dan weer
open.
De afgelopen weken werkte aannemer
Dura Vermeer op de Zuidstedeweg aan
vernieuwing van het spoor van de trambaan. Op de kruising met de Koekoekslaan, waar de aansluiting zit tussen het
wegdek van de Zuidstedeweg en de
trambaan, wordt in beide rijrichtingen
nieuw asfalt aangebracht. Bovendien is
de verkeersinstallatie op deze kruising
vernieuwd en wordt hier in de nacht nog
gewerkt aan vernieuwing van de bovenleiding van de trambaan.
Nieuwe planning
afronding werkzaamheden
Momenteel stond gepland om de laatste
asfalteringswerkzaamheden uit te voeren
op de noordelijke rijbanen in de richting
A.C. Verhoefweg. De plotselinge vorst en
sneeuwval zorgt ervoor dat dit werk opnieuw moet worden ingepland door de
aannemer. Dit betekent dat op dit gedeelte van de Zuidstedeweg ter hoogte
van de kruising met de Koekoekslaan de
tijdelijke situatie wat langer duurt en dat
voorlopig nog een aantal rijbanen afgesloten blijft. De weg blijft wel vanuit beide
richtingen toegankelijk voor het doorgaand verkeer. De kruising met de Koekoekslaan blijft daarom tot zaterdag 9
april afgesloten vanuit beide rijrichtingen.
Het St. Antonius Ziekenhuis is tot die tijd
via een omleiding toegankelijk voor bezoekers. De ingang voor de ambulancepost blijft eveneens open. Ook de winkels
van Cityplaza zijn toegankelijk tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden op de
Zuidstedeweg.

Wethouder Jan Kuiper kwam de eerste lesdag langs met een taart!

Taalatelier start
met onderwijs aan
Oekraïense leerlingen
Maandag 4 april is het Taalatelier op de Bosruiter gestart
met het geven van onderwijs
aan Oekraïense leerlingen. Het
gaat om kinderen tot 12 jaar. De
Oekraïense leerkracht Nataliia
Naumenko uit Nieuwegein is blij
dat zij haar ervaring in het Taalatelier nu goed kan inzetten.
Wethouder Jan Kuiper kwam
langs met een taart!
Het Taalatelier is onderdeel van
het Onderwijs Expertisecentrum
(OEC) van SBO de Evenaar met
daarin voltijd- en deeltijdschakelklassen: statushouders, taal-plusklas (voor leerlingen met een
taalachterstand) en een klas voor
neveninstromers en/of NT2. De
Evenaar maakt deel uit van het
Samenwerkingsverband passenonderwijs Profi Pendi van alle
schoolbesturen in Nieuwegein en
omgeving.
Onderwijs Expertisecentrum
(OEC)
Binnen het onderwijs expertisecentrum is kennis en ervaring over
alle vormen van (speciaal) onderwijs in Nederland, een laagdrempelige voorziening waar de intern
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begeleiders van de scholen uit
Nieuwegein terecht kunnen met
vragen over onderwijs en specifieke onderwijszorg.
Schakelklas voor kinderen
met taalachterstand
De voltijdse schakelklas is een klas
voor kinderen van nieuwkomers,
tussen 4 en 13 jaar. De gezinnen
worden regelmatig eerst in Luifelstede geplaatst, daarna krijgen zij
een woning toegewezen binnen de
gemeente. In de schakelklas kunnen meerdere kinderen uit een
gezin geplaatst worden. In deze
voltijdse variant zitten de leerlingen de hele week bij elkaar op één
locatie.
Het geeft leerlingen de kans om de
eerste periode in Nederland NT2
onderwijs te volgen en uiteindelijk
voldoende toegerust te zijn om
regulier of speciaal onderwijs te
volgen in Nederland.
De deeltijd schoolklas is voor
kinderen in de leeftijd tussen de
4-12 jaar die de Nederlandse taal
onvoldoende machtig zijn. De ouders komen uit het buitenland en
wonen en werken in Nederland.
Leerlingen volgen 3 dagen NT2
onderwijs op het Taalatelier.
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Provincie Utrecht
In 2023
hebben alle gemeenten
een lokaal hitteplan
Op donderdag 24 maart kwamen meer
dan 80 deelnemers samen in Utrecht
voor de bijeenkomst ‘Hittestress: aanpak in binnen- en buitenland’, georganiseerd door de provincie Utrecht. 'Het
maken van een lokaal hitteplan moet
niet langer vrijblijvend zijn.'
Het is nú tijd voor het opstellen van lokale
hitteplannen, zodat Nederland goed is
voorbereid op een eventuele hittegolf komende zomer. Dat onderstreepte Mirjam
Sterk, de nieuwe gedeputeerde van de
provincie Utrecht, tijdens de plenaire opening van de bijeenkomst. 'Het is belangrijk
dat lokale hitteplannen niet meer vrijblijvend zijn. Elke gemeente moet één persoon benoemen tot ‘hitteregisseur’. Hij of
zij kan de risico’s inschatten en in gesprek
gaan met onder andere woningbouwcorporaties. De provincie wil een verbindende
factor zijn.' Ook ziet Sterk een rol voor adviesbureaus. 'Zij kunnen gemeenten helpen bij het opstellen van een lokaal hitteplan.'
Stef Meijs, programmamanager klimaatadaptatie bij de provincie Utrecht, deelt de
mening van Sterk. 'Het is echt een kwestie
van gewoon doen. Ga aan de slag, gebruik de handreiking voor het opzetten
van een lokaal hitteplan. Het hoeft niet
veel tijd en inspanning te kosten, maar we
hebben nu daadkracht nodig. En lukt het
niet, vraag dan om ondersteuning.'
Leren van de aanpak in het buitenland
Tijdens een hittegolf in Portland, Amerika,
vorig jaar, steeg de temperatuur naar 46,5
graden. Meer dan 150 inwoners, veelal
kwetsbare ouderen, overleefden de hittegolf niet. De meeste mensen overleden
aan oververhitting, vaak in combinatie met
ander onderliggend lijden. Bijna alle
slachtoffers waren niet in het bezit van
een airco of woonden in een klein huis
met de slaapkamer direct onder het dak.
Madeleen Helmer van Klimaatverbond
Nederland sprak namens de provincie
Utrecht met twee Amerikaanse klimaatexperts over de ernstige situatie in Portland.
De reportage hiervan werd vertoond tijdens de bijeenkomst.
Goede voorbereiding

'Een gebeurtenis of crisis op z’n tijd is
handig voor het urgentiegevoel', zegt
Frank van Wijk van de Veiligheidsregio
Utrecht. 'Dat klinkt hard, maar als je kijkt
naar de coronacrisis: hoe lang hebben we
gezegd dat we daarop voorbereid moeten
zijn?' Volgens Van Wijk is de provincie
Utrecht theoretisch gezien voorbereid op
een soortgelijke hittegolf. In de praktijk
kan het echter anders zijn. 'Je hebt altijd
te maken met onverwachte factoren.'
Hitte in de sociale woningbouw
In de deelsessie over hitte in de sociale
woningbouw presenteert Edwin van der
Strate van advies- en ingenieursbureau
Tauw de resultaten van een onderzoek
naar hitte in woningen. Daaruit blijkt dat
ventilatie en zonwering belangrijke aandachtspunten zijn bij het isoleren van woningen. Ook ontwikkelde Tauw een tool
waarmee je een hittelabel voor je woning
kunt berekenen, vergelijkbaar met een
energielabel. Tijdens een discussie aan
het einde van de sessie komt naar voren
dat het goed is om te focussen op de
meest kwetsbare wijken en gebouwen, zodat snel inzichtelijk is waar de risico’s liggen. Ook is het afzonderlijk beoordelen
van woningen dan niet nodig. De hittestressproblematiek vraagt om een domeinoverstijgende aanpak, waarbij nadrukkelijk ook aandacht moet zijn voor onder andere biodiversiteit. Arme wijken zijn
warme wijken
In de tweede deelsessie staan arme wijken centraal. 'De armste wijken zijn vaak
ook de warmste wijken', zegt Hiltrud Pötz
van Atelier Groenblauw. In deze wijken is
een tekort aan groen, de huizen zijn klein
en slaapkamers bevinden zich vaak direct
onder het dak. Als ontwerper en coach
was Pötz betrokken bij het vergroenen
van een wijk in Leiden. 'Het is moeilijk om
de bewoners te betrekken bij het proces.
Daar heb je een lange adem voor nodig.
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Je moet écht de tijd nemen, veel herhalen
en ludieke acties organiseren.' Ook het
gebrek aan ruimte is vaak een heikele
kwestie in arme wijken. 'De straten zijn
vaak smal. Je moet keuzes maken. Je kan
niet meerdere parkeerplaatsen realiseren
én bomen plaatsen én groenstroken aanleggen.'
De impact van hitte op gezondheid
De samenwerking tussen het sociale en
fysieke domein stond centraal in het de
sessie over gezondheid. Beiden zijn hard
nodig om een lokaal hitteplan effectief te
laten zijn. Fedor Gassner van de GGD regio Utrecht gaf aan dat een stijging van de
temperatuur direct impact heeft op de gezondheid van mensen. Denk aan: vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid, huidproblemen en een droge
mond. Een hitteplan waarschuwt, maar de
informatie is eenzijdig, merkt iemand op.
'Een hulplijn zou een goede aanvulling
kunnen zijn.' Rogér Derksen van Arcadis
deelt zijn ervaringen in Den Haag, waar
het een hele klus is geweest om de juiste
organisaties bij elkaar te brengen 'Het sociaal domein meekrijgen is nu belangrijker
dan het fysieke domein, omdat in het fysieke domein al veel stappen zijn gezet.'
Verschillende deelnemers wezen op het
belang om huisartsen en koepelorganisaties van huisartsen beter te betrekken.
2023
Stef Meijs sluit de dag af. 'Het was een inspirerende middag. Het valt me op dat er
een groot aantal jongeren aanwezig waren vandaag. Dat vind ik erg belangrijk. Zij
moeten het stokje overnemen.' Tot slot
doet Meijs een voorspelling. 'In 2023 ligt
bij alle gemeenten in de provincie Utrecht
een lokaal hitteplan klaar. Als provincie
gaan wij ons uiterste best doen om dat
proces te faciliteren.'
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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.

Linda: ‘Hoi fiets! De Hello-Bike deelfietsen staan sinds
kort in De Fietspomp en De Snelbinder. Handig als je
fiets kapot is of je met bezoekers actief op pad wil. Is
het duur? Een OV-retourtje naar een Vreeswijks ijsje
kost minimaal € 3,10 en 66 minuten reis- en liktijd. Met
een Hello Bike kost het 20 minuten minder reistijd en
€ 2,30 eerste 20 minuten € 1,-, daarna 5 ct/minuut).
Toch bijna een extra bolletje.’

Giftig staal van Lekbrug
ging onder
valse voorwendselen
naar Tata Steel

Expositie
‘Een brug te veel in 3D’
in de bieb
Op zondagavond 21 november 2011
werd de boogbrug tussen Nieuwegein
en Vianen verwijderd en afgevoerd,
om verderop in Vreeswijk afgebroken
te worden. Het restant van de boogbrug werd op 13 december 2021 naar
de werf van Mammoet in Schiedam
gevaren en kwam rond 10.00 uur langs
de plaats waar de brug ruim 85 jaar
dienst heeft gedaan.
De foto boven dit artikel is in 3D in de
bibliotheek te bezichtigen tijdens de expositie 'Een brug te veel in 3D', samen
met andere 3D-foto’s van Job van de
Groep die hij van de boogbrug maakte.
3D-fotografie biedt overduidelijk een
méérwaarde, namelijk een extra dimensie, waardoor de verschillende objecten
op de foto ‘los’ van elkaar komen te staan
en de kijker het realistische gevoel krijgt
op dat moment aanwezig te zijn.
De foto’s worden getoond op een grote
3D-monitor en middels een 3D-kijkkast
met stereodia’s.
De expositie 'Een brug te veel in 3D' is
tot en met 12 mei in de bibliotheek De
tweede verdieping te bekijken.

Schroot van de Lekbrug met
chroom-6 is onder valse voorwendselen aangeboden bij Tata
Steel voor recycling, dat blijkt uit
onderzoek van het FD. Volgens
de krant heeft Jansen Recycling
materiaal van de brug bij Tata
Steel aangeboden zonder te melden dat het chroom-6 bevatte.
Het giftige chroom-6 zat in de oude
verflagen van de brug. Het kan onder meer longkanker, neus(bijholte)kanker en maagkanker veroorzaken. Dat de verf op de brug de
giftige stof bevatte, was al langer
bekend. Het was zelfs de reden dat
de sloop een jaar werd vertraagd.
De brug was eigendom van Rijkswaterstaat, dat voor de sloop een
aanbesteding uitschreef. Die werd
gewonnen door KWS-VolkerRailDDM, dat daarmee de eigenaar
van het staal werd.
Doorslaggevend zou daarbij de
prijs-kwaliteitverhouding zijn geweest. Voor het til- en verplaatswerk werd Mammoet ingeschakeld.
Jansen Recycling kocht de brug
verder voor verwerking.
Uit onderzoek van het FD blijkt dat
Jansen Recycling de Lekbrug heeft
aangeboden aan Tata Steel. Dat
bedrijf gaf aan geen onderdelen
van de brug te willen omdat er
chroom-6 in de verf zat. Het bedrijf
uit IJmuiden wil dat niet verwerken
omdat daar hun expertise niet ligt.
Niettemin treft Tata Steel een tijd
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later toch resten van de Lekbrug
aan tussen twee zendingen met
ander sloopmateriaal van Jansen
Recycling. Tata Steel zet vervolgens de levering vanuit Jansen Recycling stop en stuurt het gevonden materiaal terug.
In een reactie aan het FD zegt Jansen Recycling dat er geen overleg
met Tata heeft plaatsgevonden en
dat er ook niet in strijd met de wet
is gehandeld. Het metaal mag als
regulier schroot verwerkt worden,
mits de concentratie chroom-6 onder de grens van 0,1 procent van
het totale gewicht blijft, zegt het
bedrijf. De Lekbrug voldoet ruim
aan die norm.
Ook Rijkswaterstaat herkent zich
niet in de kritiek. De partijen die de
aanbesteding wonnen zouden verantwoordelijk zijn voor een juiste
verwerking van het staal. Het FD
wijst erop dat andere overheidsbedrijven als Tenet en ProRail er
wel voor zorgen dat materiaal met
chroom-6 bij een speciale verwerker terechtkomt, maar dat dit dan
wel gepaard gaat met hogere
kosten.
Ondertussen ligt de verwerking van
de Lekbrug stil.

De Digitale Nieuwegeiner
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Energietoeslag
voor mensen
met laag inkomen
De energieprijzen gaan omhoog. Dit
raakt iedereen in Nederland, nu of op
een later moment. Voor veel mensen is
dit een grote zorg. Daarom werkt de
Rijksoverheid aan een energietoeslag.
De stijgende energieprijzen houden het
kabinet al langer bezig. Daarom werd
eerder al bekend gemaakt dat er eenmalig 3,2 miljard euro wordt vrijgemaakt om
de energiebelasting te verlagen.
Huishoudens met een gemiddeld verbruik
betalen daardoor ruim 400 euro minder
aan energiebelasting op jaarbasis. Omdat
dit de lagere inkomens van Nederland
mogelijk onvoldoende ontziet, wordt nu
deze aanvullende 200 miljoen euro vrijgemaakt.
Staatssecretaris Wiersma: 'We zien dat
mensen echt in de problemen komen
door de stijgende energieprijzen. Daarom
heb ik samen met gemeenten gezocht
naar een oplossing om mensen met een
lager inkomen verder tegemoet te komen.
Met deze aanvullende 200 miljoen euro
willen wij dat realiseren.'
Wat is er nu bekend?
Er wordt gewerkt aan een eenmalige
energietoeslag voor mensen met een
laag inkomen. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) gaat deze toeslag uitkeren
aan inwoners uit de gemeenten Houten,
IJsselstein, Lopik en Nieuwegein.
Wat is nog niet bekend?
Het is nog niet bekend voor wie de toeslag precies is, hoe hoog de toeslag
wordt en wanneer WIL deze uitbetaalt.
Ontvang je een uitkering?
Ontvang je een uitkering van WIL? Dan
heb je in de meeste gevallen recht op de
toeslag en krijg je deze automatisch. In
dat geval hoef je niets te doen.
Ontvang je geen uitkering?
Ontvang je geen uitkering maar heb je
wel een laag inkomen? Dan moet je de
toeslag zelf aanvragen.
Zorgen over geld?
Heb je geldproblemen? Of maak je je zorgen over geld? Je kunt gratis hulp krijgen
bij Werk en Inkomen Lekstroom (WIL).
Bel hiervoor 0307022300.

Be Your Selfie Tour
opent Dunkin’ kamer
op Winkelcentrum
Cityplaza
Na de succesvolle opening van
de Be Your Selfie Tour in januari, opende Dunkin’ op donderdag 31 maart feestelijk de
donut selfie room. Een creatieve
en kleurrijke toevoeging aan de
tour, waar bezoekers op de foto
kunnen met een kamer vol donuts en de tekst ‘Donut Worry’.
Bezoek je de Dunkin room? Dan
ontvang je je 2e donut gratis tot
8 mei.
De tour blijkt een schot in de roos
voor Cityplaza, dit blijkt uit de hoge bezoekerswaardering van een
8,9 en de drukbezochte kamers op
zaterdag en zondag. ‘De selfie trend
is populair, dat zien we terug aan
het aantal bezoekers en de brede
doelgroep die de kamers bezoekt’ aldus marketing manager Sanne
Verwer.
De Dunkin’ kamer is nu ook open
voor bezoekers van de tour. Post je
met de hashtags #dunkin’ #beyourselfietour dan maak je tot 8 mei
wekelijks kans op een doos vol met
donuts.
Over de tour
Het concept van de tour speelt in
op de huidige instagrammable
selfie trend, wat betekent dat de
beleving uitnodigt tot delen op social media door gebruik van kleurrijke achtergronden en opvallende
elementen. De tour bestaat uit 13
selfie kamers die door het hele
winkelcentrum heen zijn geplaatst.
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Van een kamer met roze angelwings en een telefooncel tot een
upside down of candy room. De
kamers zijn zo ontworpen dat
iedereen de mogelijkheid heeft zijn
of haar eigen ‘statement’ te kunnen maken. Van groots en expressief tot klein en intiem. De Be Your
Selfie Tour geeft de bezoeker de
ruimte zichzelf te kunnen zijn. Of
je nu alleen langskomt, een groep
vrienden en vriendinnen meeneemt, met je kinderen óf kleinkinderen de kamers bezoekt. De
kamers zijn ‘fun’ voor jong en oud.
De tour is helemaal gratis en bezoekers kunnen nog tot 8 mei de
kamers komen bezoeken. Dit kan
door zich in te schrijven via de
website van Cityplaza. Hier staan
ook de openingstijden en dagen.
Tijdens deze periode zijn er verschillende activiteiten gepland,
van TikTok workshops tot professionele fotoshoots, er is van alles
te beleven.
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad
Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het
verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk
eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en
de Prentbriefkaart van de week.

Op de ansicht zie je dat van de zuidelijke heftoren
beide sluisdeuren geopend zijn. De sluis is in maart
1938 officieel in gebruik genomen. De kaart in het
archief van deze week komt uit 1965. De uitgever van
de kaart was W. Hensbergen uit Vreeswijk. De drukker
is onbekend, gedrukt in zwart/wit.

Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

Bingo in Buurtplein Zuid
Iedereen die het leuk vindt kan nu
iedere derde dinsdag van de maand
lekker Bingo spelen in Buurtplein Zuid.
Op dinsdag 19 april organiseert de
Katholieke Bond voor Ouderen (KBO)
afdeling Nieuwegein/Vianen de eerste
editie van deze nieuwe activiteit. Het
begint om 14.00 uur.
Meedoen kost, inclusief één bingo
plankje, slechts € 5,00 p.p. (met 1 plankje
speel je de hele middag). Koffie/thee en
andere drankjes zijn voor eigen rekening.
Aanmelden voor deze activiteit kan bij
Buurtplein Zuid aan de Ratelaar 37
(naast winkelcentrum Hoogzandveld) of
bij Angela Kok, telefoon 0306063965.
Een emailtje sturen kan ook:
angelakok@casema.nl.

Samen met de rekenjuf
lekker naar buiten
De hele dag binnen les krijgen.
Dat is bijna op elke school nog
steeds de realiteit. En dat terwijl
buiten zijn ontzettend goed, gezond, leuk en leerzaam is. Met
dit in gedachte ontwikkelden
Buiten Speel Opvang Wijs! en
het Milieu Educatie Centrum
Natuurkwartier in Nieuwegein
een methode voor basisscholen
waarmee zij aan de slag kunnen
met buitenonderwijs.
Waar moet je als basisschool beginnen? Hoe start je met het geven
van buitenonderwijs? Daar geeft de
nieuwe buitenlesmethode ‘Van een
binnenles naar een buitenles’ antwoord op. De methode in de vorm
van een e-book bevat praktische
tips om te starten met het geven
van les in de buitenlucht. Ook zijn
ter inspiratie actieve rekenlessen
ontwikkeld voor groep 3 tot en met
8. Een compleet educatiepakket
dat vanuit Groen doet Nieuwegein
Goed (gemeente Nieuwegein en
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subsidie provincie Utrecht) en door
BSO Wijs! in samenwerking met
het Milieu Educatie Centrum is
ontwikkeld.
Wethouder Marieke Schouten
(Duurzaamheid) reikte op de landelijke buitenlesdag aan meester
Gerard van de Mauritsschool de
buitenlesmethode uit. Marieke
Schouten: 'Ik vind het belangrijk
dat kinderen meer buiten spelen en
leren. Met een reken- of taalles
buiten komen ze in contact met
groen in hun eigen schoolomgeving
en leren zij wat de seizoenen allemaal te bieden hebben.'
Een aantal andere basisscholen in
Nieuwegein heeft met deze nieuwe
buitenlesmethode ook al kennisgemaakt. Een specialist van BSO Wijs
verzorgt hiervoor begeleiding op
maat. Sandra Hofhuis, eigenaar
BSO Wijs: 'Het is onze missie om
kinderen meer buiten te laten spelen
en leren. Onze kennis delen we dan
ook graag met het onderwijs. Vooral
omdat we merken dat veel scholen
het spannend vinden om hiermee te
starten.'
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Een groot stuk staal dat verstopt lag in de bodem van de Lek

Verwijdering Lekbrug
2,4 miljoen duurder
door kapotte kabel
De verwijdering van de Lekbrug pakt
2,4 miljoen euro duurder uit, doordat
de eerste poging om de brug weg te
halen mislukte. De extra kosten komen
bovenop de 7 miljoen euro voor het totale verwijderingsproject. Dat laat
Rijkswaterstaat weten na vragen van
onze samenwerkingspartner RTV
Utrecht. 'Het is balen, maar hoort ook
een beetje bij dit soort werk', aldus
Sascha Oskam, omgevingsmanager bij
Rijkswaterstaat.
De Boogbrug tussen Vianen en Nieuwegein moest verdwijnen omdat die al jaren
niet meer werd gebruikt. De snelweg A2
loopt over de naastgelegen Jan Blankenbrug. Rijkswaterstaat wilde geen geld
meer uitgeven aan het onderhoud van de
Lekbrug en besloot daarom dat-ie naar de
sloop moest. Ook het vinden naar alternatieven en de brug te bewaren als monument haalde het niet.
Begin november vorig jaar probeerde
Rijkswaterstaat de boogbrug tussen Vianen en Nieuwegein van z’n plek te krijgen.
De operatie was al in volle gang, toen die
werd afgeblazen vanwege een kapotte
lierkabel, geraakt door een groot stuk
staal dat verstopt lag in de bodem van de
Lek. Uiteindelijk is de brug twee weken
later alsnog weggehaald en naar de sloop
gebracht.
Cruciale dag liep mis
De extra kosten zitten ‘m in het feit dat het
misliep op een cruciale dag in het project.

7 november moest het gebeuren: de Lekbrug zou worden weggehaald. 'Hier hadden we met z’n allen lang naartoe gewerkt', vertelt Oskam. 'Alles en iedereen
kwam bij elkaar: techneuten, communicatie, procesvoorbereiders, mensen die
de scheepvaart begeleiden, mensen die
de Lek kennen…'
De poging moest geheel in de herhaling,
waardoor de rekening opliep. Oskam somt
op: 'We hebben de bodem van de Lek extra onderzocht om te garanderen dat het
veilig was om de operatie weer te starten.
Verder moesten we de mensen en het
materiaal weer op z’n plek hebben, de Lek
opnieuw stremmen voor de scheepvaart,
fietspaden afsluiten, het gebied veiligstellen. Dat kost allemaal geld.'
De overige 7 miljoen euro bestaat onder
meer uit kosten voor materieel, denk aan
het gigantische ponton waarop de Lekbrug uiteindelijk in z’n geheel is vervoerd.
Ook ging geld naar onderzoek. Oskam:
'We hebben flora- en faunaonderzoek gedaan om te kijken met welke planten en
dieren we rekening moesten houden en
archeologisch onderzoek om te zien wat
in de bodem zit.'
Veel geld naar voorbereiding
'Verder moest de brug ook worden gewogen en hebben experts in de omgeving
gezocht naar explosieven', vervolgt
Oskam. Relatief veel geld ging volgens
haar dus naar de voorbereiding. 'Je betaalt de aannemer ook om te bedenken
hoe die het verwijderen van de brug gaat
aanpakken en moet die werkplannen vervolgens ook toetsen.'
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Miljoenen moesten bovendien worden
neergelegd voor de begeleiding van de
scheepvaart, die bij werkzaamheden
steeds moest worden omgeleid; de
beveiliging van het werkterrein; het demonteren van de brug à zo’n drie weken
werk; het verwijderen van de bruggenhoofden en het afvoeren van alle materialen.
Rijkswaterstaat moet verder nog de portemonnee trekken voor het opknappen van
de uiterwaarden van de Lek, die tijdens de
verwijderingsoperatie als werkterrein hebben gediend. Tot slot worden kosten gemaakt voor het creëren van vleermuizenverblijven in de twee overgebleven pijlers.
Deze laatste werkzaamheden zijn nog
bezig.
Op de vraag of het mislukken van de
eerste poging voorkomen had worden,
antwoordt Oskam resoluut: 'Nee. Het was
gewoon domme pech. Dit hadden we niet
kunnen voorzien. Het stuk staal zat in de
bodem. Toevallig is daar een lierkabel aan
blijven hangen en die heeft het omhooggetrokken. Op bodemonderzoek en dieptemetingen was het eerder niet te zien.'
In reactie op de gepeperde rekening zegt
Oskam: 'Het is altijd jammer als iets extra
kost, maar een operatie moet veilig gebeuren. Als de veiligheid weg is, moet je
besluiten ‘m te staken en het later opnieuw te proberen. Dat hebben we
gedaan.'
Rijkswaterstaat gaat de schadepost
samen met de aannemer betalen en laat
weten daarvoor de nodige 'reserves' te
hebben.

De Digitale Nieuwegeiner
JUBILEUMCONCERT
Ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van De Pianogroep

Nino Gvetadze
brengt werken van Schumann en Liszt

Zaterdag 9 april 2022
Dorpskerk Nieuwegein
Nedereindseweg 3, 3438 AA Nieuwegein

Aanvang 20:00 uur (kerk open 19:30)
Toegang voorverkoop
Toegang aan de zaal

-

-)

Kaartjes te bestellen via www.pianogroep.nl
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Betere Buurten van start
in de Gebouwendriften
Betere Buurten gaat de Gebouwendriften opknappen. Speciaal aan deze,
alweer zevende, Betere Buurt is dat
niet alleen de straten, stoepen en het
groen vernieuwd worden, maar met de
buurt ook wordt gewerkt aan een aardgasvrije buurt. Het project startte vorige week woensdag met een gezellige
aftrap met 80 tot 100 buurtbewoners.
Naast serieuze gesprekken was er ook
tijd voor een gezellig kopje koffie en
soep en stond er een springkussen
voor de kinderen klaar.
Sander Derksen (projectleider Betere
Buurten): 'Het was een heel fijne bijeenkomst. Er waren zoveel mensen die nu al
echt mee willen doen. We hebben echt al
een duidelijke opdracht gekregen van de
buurt. Hiermee kunnen we een ontwerp
maken dat echt past bij de bewoners.'
Meer groen
Het meest besproken onderwerp was
'Meer groen'. Derksen: 'Dat is verrassend
én positief. Het past goed bij wat we als
gemeente ook graag willen.' Daarnaast
moet Betere Buurten ook aan de slag met
het gevoel van veiligheid: 'Dit werd vaak
benoemd. Hier ligt nog een flinke kluif,
waar we samen met bewoners en verschillende experts aan willen werken.' Afval is een thema dat in elke Betere Buurt

veel besproken wordt: 'In de Gebouwendriften blijkt dat heel wisselend. Op de ene
hoek is echt een dumpplek, waar bewoners veel last van hebben. Maar op andere plekken vinden bewoners de buurt
heel schoon. Dit gaan we dus heel gericht
aanpakken.'
Vaker een feestje
Het meest leuke vond Derksen de opmerking dat er vaker zoiets leuks zou moeten
zijn, met een springkussen, marktkraampjes en een kopje soep: 'Toen ik vroeg of
ze daar zelf iets in wilden doen, leverde
me dat vier telefoonnummers op, dus we
kunnen vast vaker iets leuks organiseren!'
Aardgasvrij
Jeroen Harren is projectleider aardgasvrij
bij de Gemeente Nieuwegein: 'Het voelde
goed om te starten in een Betere Buurt.
Mensen konden eerst suggesties geven
over de verkeersveiligheid of de speeltuin
en daarna konden we het hebben over
duurzaamheid. We kunnen de buurt ook
echt mooier maken, in plaats van dat we
alleen maar heel hard aan het werk moeten met bewoners.'
Veel vragen
Bewoners hadden volgens Harren veel
verschillende vragen: 'Er is er niet één die
eruit sprong. Bewoners vinden het niet
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raar dat we dit nu gaan doen. Als de buurt
opgeknapt wordt, moet de gemeente ook
kijken naar aardgasvrij, dat hoort bij deze
tijd.' Veel van de huiseigenaren uit de
buurt vertelden dat ze al geïsoleerd hebben of nieuw glas hebben ingezet: 'Deze
bewoners zijn dus nieuwsgierig naar waar
de gemeente mee komt.' De meeste huurders zijn wat afwachtender: 'Zij wachten
voorlopig af wat de woningbouwcorporatie
van plan is.'
Aardgasvrij in de Gebouwendriften
Volgens berekeningen van de gemeente
is een warmtenet voor de Gebouwendriften de goedkoopste en beste oplossing. Dit betekent niet dat dit verplicht is
voor alle bewoners in de buurt. Bewoners
mogen er ook voor kiezen om hun huis op
een andere manier aardgasvrij te maken.
Overigens blijft de gasleiding nog een hele
tijd liggen. Samen met bewoners wordt er
nu eerst een plan gemaakt hoe en wanneer de buurt van het aardgas af gaat.
Harren: 'Daar was dit gesprek het allereerste, gelukkig heel betrokken en prettig, begin van.'

De Digitale Nieuwegeiner
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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: 'Onze fotograaf Gerard van Vliet had
het niet beter kunnen vastleggen, namelijk de donkere
wolken die zich boven Sportpark Galecop samenpakken.
JSV moest het opnemen tegen ‘ buurman’ Geinoord waartegen destijds op Parkhout met liefst 7-0 was verloren. Nu
bleef de schade beperkt tot 0-4, de zestiende nederlaag op
rij voor JSV, doelsaldo is intussen opgelopen tot -56.
Op een koud sportpark stond deze middag dan toch weer
de derby van Nieuwegein op het programma. In het verleden een wedstrijd met heel veel supporters langs de lijn
welke voor een sfeervolle entourage zorgden. In de bestuurskamer waren de beide besturen en met heel veel
dingen over elkaar eens, behalve de uitslag en op het veld
werd er voor iedere meter strijd geleverd.’
‘Hoe anders verliep deze middag. Voor de wedstrijd was er
nog aandacht voor een tweetal huldigingen. Jeroen Scholman jarenlang spelend voor de zwart witte brigade uit
Nieuwegein Noord, kreeg een ingelijst shirt voor zijn verdienste. Hij speelt sinds dit seizoen in het roodwitte tenue
van de ploeg uit Nieuwegein Zuid. Olaf de Vries heeft er
25 dienstjaren opzitten als verzorger van het eerste team
en werd door beide verenigingen overladen met cadeaus.
De wedstrijd op zich was van een heel matig niveau en
werd door Geinoord zoals gezegd zakelijk gewonnen met
4-0. De doelpunten werden eerlijk verdeelt over de eerste
en tweede helft. Daarmee is over de sportieve inspanningen nagenoeg alles gezegd. Voor de volledigheid hier de
doelpuntenmakers : 31e min. Luc Jansen Venneboer 0-1
en in de 41e min. Mark de Koning 0-2. Daniel Kops zette
in de 59e min. de op 0-3 op het scorebord.
Mark de Koning was op schot deze middag en scoorde in
de 63e min de zijn tweede en voor Geinoord en daarmee de
0-4 eindstand. Scheidsrechter Jesse Knetsch hoefde deze
middag slechts 1x maal geel te trekken. Ik kan me nog een
wedstrijd herinneren onder leiding van de heer Barrales
uit Amsterdam waar er negen gele en een rode kaart aan
te pas moesten komen de wedstrijd in sportieve banen te
leiden. Veelzeggend is wel de sportieve verhoudingen op
dit moment tussen beide Nieuwegeinse clubs.
Komende zaterdag staat er weer een derby op het programma. Dan komt het IJsselsteinse IJFC op bezoek op
Parkhout. Het is te hopen dat de voelballiefhebber daar
meer wordt verwend.

Olaf met Timo Bik

Olaf de Vries
is dit jaar 25 jaar
actief bij JSV
Tijdens de stadsderby tussen
JSV en SV Geinoord, afgelopen
zaterdag, is Olaf de Vries in het
zonnetje gezet door de zaterdag
1 selectie van JSV. Olaf heeft 25
jaar geleden een wedstrijd van
JSV zaterdag 1 bijgewoond en is
sinds die wedstrijd trouw aanhanger van JSV en altijd aanwezig bij een wedstrijd van JSV
zaterdag 1 en JSV zondag 1.
Olaf zorgt er altijd voor dat de wedstrijdtenues voor beide teams klaar
liggen. Tevens verzorgt Olaf de
thee tijdens de rust en ontvangt hij
de scheidsrechter, de pupil van de
week en de coach van zowel JSV
als de uitspelende voetbalclub.

Olaf is nu woonachtig in Woerden.
Toch komt hij trouw elk weekend
vanuit zijn woonplaats naar Nieuwegein, niet gebracht maar gewoon met het openbaar vervoer
om de wedstrijden van JSV zaterdag 1 en zondag 1 bij te wonen en
de spelers te helpen.
UIt handen van Timo Bik en Kevin
Jupijn ontving Olaf een Oorkonde
en een door de spelers van JSV
gesigneerd JSV shirt. De familie
van Olaf was speciaal komen
kijken naar deze wedstrijd en
maakte mee hoe Olaf door
iedereen bij JSV gewaardeerd
wordt.
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Sportief dagboek (23)
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Ook SV Geinoord verraste Olaf
met een gesigneerde foto van Steven Gerrard en een Liverpool shirt
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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: ‘Nieuwegein aan Zee. Het heeft wel wat, vind je niet? We hebben al een paar kanalen waar ‘s zomers vele boten doorheen
varen. Ik heb er nooit echt over nagedacht… tot afgelopen dinsdag. Ik weet niet waarom, maar ik proefde en rook de zee in de
regen. En wat bleek… ik was niet de enige! Kwam deze lucht helemaal vanuit zee?’

Afronding bouw trambaan
en halte Nieuwegein City
De nieuwbouw van de trambaan en
halte in City Nieuwegein is de afrondende fase ingegaan. De werkzaamheden stonden deze week vooral in het
teken van het aanbrengen van de
nieuwe bovenleiding, vernieuwing van
de verkeerslichten en betonstort voor
de trambaan.
De komst van de hoogwerkers was al eerder aangekondigd maar nu zijn ze volop in
bedrijf. Om de trambaan te voorzien van
stroom is een nieuwe bovenleiding nodig.
De hoogwerkers brengen daarom over
een lengte van 3 kilometer nieuwe rijdraden en stroomkabels aan. Dit werk vindt
tot en met vrijdag 8 april plaats en wordt
uitgevoerd tussen 20.00 - 04.00 uur. Om
te voorkomen dat het verkeer hinder ondervindt, worden deze werkzaamheden

niet overdag maar ’s nachts uitgevoerd.
Het geluid van de kraan die over het spoor
rijdt, kan tijdelijk in de nacht voor enige
geluidsoverlast zorgen.
De afgelopen week zijn er ook diverse
werkzaamheden aan de verkeerslichten
op de kruisingen van de nieuwe trambaan
en wordt op deze overwegen van de trambaan nieuw straatwerk aangebracht. De
nieuwe verkeerslichten zullen later in april
getest worden, wanneer in de nacht met
een tram speciale ritten worden gereden
om te controleren of deze installaties en
andere systemen goed werken en aantoonbaar veilig zijn. Binnenkort volgt meer
informatie over deze speciale testritten.
Zuidstedeweg gaat weer geheel open
Deze week stond ook in het teken van
werkzaamheden overdag aan de betonnen trambaan. De bovenste deklaag wordt
gestort en afgewerkt. Verder rondt aan24

nemer Dura Vermeer de asfalteringswerkzaamheden af op de Zuidstedeweg.
Dit werk moest vanwege nachtvorst en
sneeuwval opnieuw worden ingepland. De
planning is er nu op gericht om de Zuidstedeweg morgen (zaterdag 9 april) weer
geheel open te stellen voor al het doorgaande verkeer. Dan is ook de Koekoekslaan weer vanuit beide richtingen bereikbaar en worden alle omleidingen opgeheven.
Volgende week voert de aannemer nog
herstelwerk uit op de middenberm van de
Zuidstedeweg. Hiervoor zal tijdelijk een
rijstrook worden afgezet maar de weg blijft
gewoon open, evenals alle kruisingen.

Passieconcert in de
Dorpskerk van Jutphaas
Op zondag 10 april om 16.00 uur is er
een kamermuziekconcert met muziek
voor strijkkwartet in de Dorpskerk. Het
concert wordt gegeven het Gheyn
Consort. Dit ensemble bestaat naast
een vaste kern uit gastmusici en kan
in verschillende en gevarieerde bezettingen optreden. Voor dit concert
wordt het ensemble uitgebreid met
twee vocale solisten: Linda Vink (sopraan) en Annette de Wit (alt).
Op het programma staat het Stabat Mater
van Giovanni Battista Pergolesi. Het stuk
gaat over Maria die als moeder getuige is
van de marteling en het sterven van haar
oudste zoon, Jezus. Deze hartverscheurende tekst heeft veel componisten geïnspireerd tot het schrijven van dramatische
muziek. Daarnaast wordt nog muziek uitgevoerd van Antonio Vivaldi en Johann
Sebastian Bach.
Kaartverkoop
De Dorpskerk aan de Nedereindseweg is
vanwege haar intieme karakter en goede
akoestiek zeer geschikt voor muziek in
kleinere bezettingen, zoals kamermuziek.
Het concert begint om 16.00 uur. De entree is € 10,-. Kaartverkoop aan de kassa. Het begint om 16.00 uur.
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Familievoorstelling
over een schoentje

Cinderella
Op zaterdag 16 april om 15.00
uur presenteert de Stilte de
voorstelling Cinderella in
Theater DE KOM. Cinderella is
een voorstelling voor iedereen
vanaf 5 jaar. Het klassieke verhaal komt tot leven met een actrice in de rol van regisseur en
live muziek van Pianoduo
Mephisto. In een bewerking van
John Gevaert spelen Katrijn
Simoens en John Gevaert de
Cinderella suite van Prokofjeff
voor vier handen op piano.
De voorstelling
Een eenvoudig verhaal met een
triest begin en een gelukkig einde.
Helaas is voor deze voorstelling
een regisseuse aangetrokken die er
niet veel van begrijpt. Het valt ook
niet mee. Hoe kun je met twee
dansers alle rollen laten zien:
vader, Cinderella, stiefzusters,
stiefmoeder, de goede fee, de
prins..? Om de voorstelling goed te
laten verlopen, besluit ze bij het
optreden te blijven en zelf de stiefmoeder en de goede fee te spelen.
Ze zorgt ook voor de attributen en
het decor. Een muiltje, een kist,
kleren, een bezem, een schoorsteen, een koets en een klok komen bekend voor.
Maar wat moet je met een pompoen, muizen en ratten in het
theater? De regisseuse, vertolkt
door Elena Peeters, heeft veel om
over na te denken. Dat kan als de
piano klinkt en de dansers dansen.
Muziek en dans
Met de missie dat kinderen recht
hebben op dans van het hoogste
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niveau heeft de Stilte zich ontwikkeld tot een volwaardige pleitbezorger van kunst voor kinderen.
Muziek mag daarbij niet achterblijven. In Cinderella worden hoogwaardige dans en hoogwaardige
muziek samengebracht.
Over de Stilte
In 1994 is de Stilte ontstaan. Zonder ophef, zonder geld, zonder
netwerk en met Breda als standplaats. Met de kop Dans is de
poëzie van het theater wordt de
geboorte wereldkundig gemaakt.
De behoefte te creëren vanuit een
optimistisch wereldbeeld brengt in
1995 kinderen in het vizier. In het
voorjaar van 1997 biedt de gemeente Breda het gezelschap een
gymzaal in een schoolgebouw aan.
Het streven is een ´smid op de
hoek´ te zijn, een herkenbare plek,
toegankelijk en vertrouwd voor
iedereen, kinderen voorop. In 2000
wordt het eigen theater geopend
door Hans Snoek, oprichtster van
dansgezelschap Scapino, éminence
grise van de dans voor kinderen en
fan van de Stilte. Tegen de stroom
in weet het gezelschap te groeien
en op basis van loyaliteit wordt
een organisatie opgebouwd. In
2001 achten de gemeente Breda en
de provincie Noord-Brabant de
Stilte van belang voor de regio en
maken zij structureel subsidie vrij.
Uit eigen middelen wordt in 2007
een tweede dansstudio gerealiseerd. In 2009 wordt de Stilte als
enige nieuwkomer opgenomen in
de Basisinfrastructuur. Loyaliteit
maakt plaats voor professionalisering, groei en innovatie. Vanaf
2013 is het gezelschap opgenomen
in de Meerjarenregeling van het
Fonds Podiumkunsten.
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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: 'Mensen die geïnteresseerd zijn in de levende natuur, beperken zich
vrijwel altijd tot bepaalde planten, paddenstoelen, insecten, vogels, enzovoort.
Dat is begrijpelijk als je in aanmerking neemt dat er van al die levensvormen,
met wat uitzonderingen, ontzettend veel zijn. Niet als soort, maar als groep
binnen een (veel) groter geheel.
Bij wandelaars vindt je de meeste mensen met meer dan een oppervlakkige
belangstelling voor al wat leeft wat zij tijdens wandelingen tegen komen. Zulke
mensen zijn vaak vogelkijkers, bewonderaars van libellen en vlinders,
plantenliefhebbers (en daarvan bijv. weer boomsoorten) en verdere goed
waarneembare levensvormen (kunnen ook mensen zijn, maar die doen hierbij
niet mee).
In deze rubriek werden en worden allerlei in Nieuwegein waar te nemen
planten, paddenstoelen en insecten en spinnen onder uw aandacht gebracht. Geen vogels, daarvan bestaat al jaren een boek/
vogelgids. Nu het weer voorjaar wordt krijgt u de komende tijd enkele kleine series te zien van vlinders, planten, libellen (en
waterjuffers), en andere geleedpotigen die gemakkelijk waarneembaar zijn. De namen vindt u op de website
www.natuurnieuwegein.nl.

Inzamelingsactie voor
Oekraïners in onze stad
Bedankje
aan Jeroen Scholman
Jeroen scholman werd voor de wedstrijd tussen JSV tegen Geinoord bedankt voor alle jaren dat Jeroen uitkwam voor JSV Zaterdag 1.
Jeroen, overgestapt naar Geinoord, werd
toegesproken door Bjorn van Muijlwijk.
Uit handen van Bjorn ontving Jeroen zijn
oude JSV Shirt ingelijst.

Aankomend weekend, 9 en 10
april, zamelt het Vrijwilligershuis samen met Steunpunt
Vluchtelingen en Wereldhave
spullen in voor Oekraïners die
in onze stad onderdak hebben
gevonden. Dat zijn nu ongeveer
140 mensen, waaronder jonge
kinderen. Ze wonen op verschillende plekken in onze stad. In
Galecop wordt een gebouw
klaargemaakt waar in ieder
geval tot het einde van dit jaar
Oekraïense vluchtelingen kunnen verblijven. In de kamers
staan al bedden, een kast, een
tafel en stoelen. Dat is natuurlijk niet genoeg.
Inzamelingsactie
Op zaterdag 9 april en zondag
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10 april is de winkelruimte aan de
Raadstede 75 (de voormalige boekhandel Manschot, tegenover de
ANWB-winkel) het inzamelpunt
voor spullen die onze gasten hard
nodig hebben:
• kleding (schoon en heel)
• speelgoed (geen knuffels
i.v.m. hygiëne)
• producten voor persoonlijke verzorging (nieuw, bijvoorbeeld tandpasta, doucheschuim, deodorant)
• klein huisraad (bijvoorbeeld pannen, bestek, borden en glazen).
Het inzamelpunt is open tussen
10.00 en 17.00 uur.
Meehelpen
Wil je dit weekend een paar uur
komen helpen? Bel dan met Peter
Bakker van het Vrijwilligershuis
(0623326438) of stuur een mail
naar info@vrijwilligershuisnieuwegein.nl.
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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
Aflevering 10

De djinn
Voorgaande afleveringen over
Reinhuizen CS kun je hier lezen.
In de vorige aflevering fietste Saar na
een bezoek aan de bibliotheek naar huis.

Als ik de volgende ochtend naar
kasteel Rijnhuizen fiets, zie ik hoe een
dikke laag saharazand alle auto’s en
stoepen bedekt. Enkele chauffeurs zijn in
de weer met emmertjes water om hun
voorruiten schoon te spoelen. Eenmaal
bij het kasteel is het nog erger. Wanneer
ik mijn fiets parkeer, kan ik de witte
anemonen waar ik zo dol op ben niet
meer zien. Het prachtige veld, de brug,
de daken, alle raamkozijnen, elk
horizontaal vlak is geelbruin van het stof
uit de Sahara. Dat denk ik althans, tot ik
naar het koetshuis wil lopen en mijn weg
wordt versperd door twee somber
uitziende professoren.
‘Er wordt vandaag niet gewerkt,’ zegt
de ene, ‘een probleempje in het kasteel.’

‘Komt door de schoorsteenveger,’ zegt
de ander.
De schoorsteenveger? Die was er twee
dagen geleden, ik heb nog koffie met
hem gedronken. Ik zie meer
medewerkers van het FOP op de
stoepen staan. Net op het moment dat ik
me om wil draaien om weer naar huis te
gaan, verschijnt Lena van Tuijl voor de
ingang van het kasteel.
‘Saar!’ Ze rent op me af. ‘Heb je je
schetsboek bij je?’
Dat heb ik, ik ga nooit op stap zonder
tekenspullen. Ik houd het omhoog en ze
sleept me mee naar het kasteel. ‘We
hebben een probleem. Er zit hier een
djinn, maar niemand weet waar precies.’
Ha, daar komt mijn talent om vreemde
figuren te tekenen van pas. Ik ben een
illustra, iemand die magische wezens en
ander gespuis kan zien, al dacht ik altijd
dat ik ze uit mijn fantasie putte. De
dingen die ik teken, blijken vaak werkelijk
te bestaan, ook al is het niet de bedoeling
dat ze zich in onze huidige wereld
vertonen. Het is de taak van Lena van
Tuijl en de andere medewerkers van
JOKE om die vagranten, zoals ze ze
noemen, naar een andere wereld te
helpen. Dat doen ze vaak via de kelders
van het kasteel.
‘Hoe weet je dat er een djinn is, als je
hem niet kunt zien?’ vraag ik.
Lena gebaart om zich heen.
‘Saharastof. We vermoeden dat de djinn
in de schoorsteen verborgen zat, en dat
de schoorsteenveger hem heeft gewekt.
Al dat stof is het resultaat van een
woedeaanval. Je had hier gisteravond
moeten zijn, het leek wel een
wervelwind.’
Ik wil best een djinn tekenen, maar…
‘Hoe ziet een djinn eruit?’
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Lena weet het ook niet precies. ‘Het is
een geest, een beetje doorzichtig, soms
nogal oosters, maar eigenlijk kunnen ze
elke vorm aannemen.’
Daar heb ik dus niet veel aan. Ik pak
mijn schetsboek en een potlood en loop
voorzichtig rondom het kasteel. Op het
terras voor het koetshuis probeert
iemand de tafels schoon te krijgen, het
lijkt een hopeloos karwei. Ik kijk hoog en
laag, van de gracht rond het kasteel,
onder de bruggen, tot aan de
schoorstenen op het dak. Ik speur in de
bomen en laat mijn hand schetsen
maken op papier. Wat ik ook zie, alles
lijkt gewoon bij het kasteel te horen. Ik
laat mijn blik over de gazons gaan, de
leilindes, en terug langs de koetshuizen.
Aan de andere kant van het kasteel staat
een kunstwerk in het gras, een groot
ijzeren insectachtig geval, dat het
Vliegend hert wordt genoemd. Ook dat
teken ik, en de bloesemboom ernaast, en
de bloeiende planten eronder. Dan kijk ik
nog eens goed naar mijn tekening.
Hoeveel poten heeft het ijzeren insect nu
echt? Er klopt iets niet. Ik krijg de
tekening ook niet scherp, de randen
worden omfloerst door een soort waas…
of door een geest.
Om de djinn niet op te schrikken, hij
lijkt in diepe rust, loop ik terug naar het
kasteel en waarschuw Lena. Enthousiast
trommelt ze een team van opruimers bij
elkaar. ‘Ik heb vijf Jokers nodig,’ hoor ik
haar door haar mobiel zeggen.
Tot mijn genoegen is Jan de Vries een
van de opruimers, net als professor
Cornelis Kers.
In een zaal in het kasteel vergaderen
ze, met mij erbij. Ik mag door het raam de
djinn in de gaten houden.
‘Hoe lossen we het op?’ vraagt Jan de
Vries. ‘Doen we de wensen-route?’
‘Dat is niet erg wenselijk,’ zegt Lena.
‘Als we wensen moeten bedenken krijgen
we alleen maar ellende.’
Jan ziet mijn vragende blik en legt uit:
‘Djinns houden ervan om mensen drie
wensen voor te schotelen. Maar als je
daarop ingaat, loopt het altijd slecht af.
Nee, in dit geval is er maar een
oplossing. Iemand zin in een Djinn-tonic?’
‘Gin-tonic?’ vraag ik verbaasd. Het is
niet echt een moment voor sterke drank.
‘Djinn-tonic,’ zegt Jan. Hij schudt zijn
donkere krullen naar achteren en een
glimlach doet zijn oosterse ogen glanzen.
‘Simpel: de geest moet terug in de fles.’
Wordt vervolgd
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OM:
Nieuwegeiner
maakte kinderporno
met eigen baby
en 9-jarige dochter
van vriendin

Frank Slot

JSV
Thuis locatie
voor Creators FC
Zondag 10 april om 17.00 uur trapt
Creators FC, het Nederlands Influencers elftal, af voor een bijzondere
wedstrijd bij voetbalvereniging JSV in
Galecop. In dit elftal, met de grootste
influencers van Nederland zal Frank
Slot, alias ‘Slotta’ uit Nieuwegein,
aanvoerder zijn.
‘Slotta’ is ambassadeur voor de stichting
‘Kans voor Gambia’ waarvoor de opbrengsten van deze wedstrijd bestemd
zijn. Frank gaat een paar dagen later zelf
naar Gambia om het ingezamelde geld
goed te besteden waar nodig. Denk hier
aan ondersteuning in onderwijs en sport
faciliteiten voor o.a. de Gambiaanse
jeugd.
Naast dit fantastische initiatief staat er
zondag nog iets bijzonders te gebeuren.
Er wordt namelijk een handtekening
gezet onder een samenwerkingsovereenkomst tussen JSV Nieuwegein en
Creators FC.
Omdat het elftal van Creators FC een
aantal keer per jaar een zogeheten ‘neutrale wedstrijd’ speelt voor een goed doel
was men al een tijdje op zoek naar een
’thuis locatie’. JSV heeft zich hiervoor
beschikbaar gesteld waar de influencers
van Creators FC ontzettend blij mee zijn.
Zondag zal dan ook ‘de krabbel gezet
worden’ door de voorzitter van JSV Wail
Shaaban en Roy van Rossum, oprichter
van Creators FC.
Wil je bij deze unieke wedstrijd aanwezig
zijn? Koop dan je kaartje op de website
van Creators FC en steun daarmee gelijk
de stichting ‘Kans voor Gambia.’

Het Openbaar Ministerie eist
6 jaar cel tegen een 45-jarige
Nieuwegeiner die wordt verdacht
van ontucht met zijn vier dagen
oude baby en de 9-jarige dochter
van zijn vriendin. De man maakte pornografische foto’s van de
kinderen en deelde die met anderen. De 44-jarige vriendin zou
haar dochter naakt hebben gefotografeerd in pornografische poses en de beelden hebben doorgestuurd aan haar vriend. Op diens telefoon werden meer dan
16.000 foto’s en filmpjes aangetroffen, naast kinderporno ging
het ook om dierenporno.
De man en de vrouw stonden vandaag terecht in de Utrechtse rechtbank. Tegen de vrouw eiste de officier van justitie 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 maanden
voorwaardelijk. Namens de twee
jonge slachtoffers werd in totaal
ruim tienduizend euro schadevergoeding gevorderd. Het OM vroeg
de rechtbank om dit toe te wijzen.
Foto’s
De man en de vrouw kenden elkaar van de school van hun kinderen en hadden drie jaar lang een
relatie. Hij ging ’s ochtends bij haar
langs voor hij naar zijn werk ging,
om seks met haar te hebben. Bij
een van die gelegenheden zou hij
foto’s van de slapende dochter van
de vrouw hebben gemaakt, waarbij
hij ook zijn eigen geslachtsdeel in
beeld nam. Volgens de man had
zijn vriendin geen bezwaar toen zij
de foto’s zag. Zij maakte voor hem
een aantal naaktfoto’s van haar
dochter en gaf de man een onderbroekje van het meisje.
De man werd begin vorig jaar thuis
aangehouden, nadat er al langere
tijd meldingen door onder meer
Google en Twitter waren gedaan
over het downloaden en verspreiden van kinderporno via accounts
die naar hem terug waren te leiden. Hij maakte gebruik van verschillende sociale media en gebruikte zelfs een account op naam
van zijn tienerzoon.
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Bekentenis
Via een speciale app voerde hij
met anderen verregaande gesprekken over seks met kinderen en
deelde hij foto’s van zijn pasgeboren zoontje, terwijl hij zijn geslachtdeel tegen het gezicht en het handje van het kind hield. De teksten
die werden uitgewisseld zorgden in
de rechtszaal voor geschokte,
boze en droevige reacties.
De man bekende vrijwel alle zaken
waarvan hij wordt verdacht. Volgens het OM heeft de man ook ontucht met het meisje gepleegd,
door haar te betasten. Zij vertelde
dat aan familieleden en aan gespecialiseerde politiemedewerkers,
maar volgens de man is dit niet
waar.
Zwijgen
Zijn vriendin bleef de hele zitting
zwijgen, omdat zij naar eigen zeggen psychisch niet in staat was om
iets over de verdenkingen te zeggen. Bij de politie verklaarde ze
eerder dat haar vriend haar had
verteld over zijn wens om seks met
kinderen te hebben. In chats met
haar sprak hij in detail over de seksuele handelingen die hij bij haar
dochter wilde uitvoeren. In de
rechtbank beweerde hij dat het
grootspraak en fantasieën waren.
De Nieuwegeiner is in het Pieter
Baan Centrum geobserveerd, om
vast te stellen of er sprake is van
stoornissen waarvoor hij behandeld zou moeten worden. Hij weigerde echter om mee te werken
aan het psychiatrisch en psychologisch onderzoek. Volgens hem
was dat op advies van zijn advocaat, maar een van de rechters
vroeg zich af of hij misschien bang
was om tbs te krijgen.
De rechtbank doet over twee
weken uitspraak.
Met dank aan Riks Ozinga van onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
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Radeloze ouders
kunnen met huilbaby
naar speciale poli:
‘Het is echt afzien’
Slapeloze nachten, onzekerheid en
stress door een ontroostbare baby.
Per jaar worden er ongeveer 7000 huilbaby’s geboren. 'Ouders zoeken wanhopig naar oplossingen op internet,
gaan naar de huisarts en naar het consultatiebureau om vervolgens doorverwezen te worden naar een kinderarts.
Vaak zijn ouders uitgeput en soms
krijgt het kindje onnodige medicatie en
dieetvoeding.'
'Dat moet anders,' stelt Ineke de Kruijff,
kinderarts in het St. Antonius Ziekenhuis.
Daarom start het St. Antonius op 8 april, in
nauwe samenwerking met huisartsen en
consultatiebureaus, een speciale poli, de
Advanced Baby Care, kortweg ABC-poli
om deze ouders van huilbaby’s eerder en
dus beter te helpen.
Wat de poli doet
Vanaf vandaag kunnen huisartsen en
jeugdartsen direct doorverwijzen naar het
speciale spreekuur voor huilbaby’s. Op de
ABC-poli wordt de baby gezien door een
ervaren kinderarts samen met een medisch pedagogisch zorgverlener. Na een
uitgebreid gesprek met de ouders wordt
de baby door de kinderarts lichamelijk onderzocht.
Een medisch pedagogisch zorgverlener
helpt vervolgens bij het toepassen van de

juiste troostmethodes. Na twee weken
volgt een uitgebreide terugkoppeling aan
de huis- of jeugdarts via een videoconsult
waarbij ook de ouders aansluiten. De verwachting is dat bij de meeste huilbaby’s
geen medische oorzaak wordt gevonden.
'In minder dan 5 procent van de gevallen
gebeurt dat wel', aldus De Kruijff.
Ouders en baby kunnen vervolgens gerustgesteld en met de (medische) kennis
die ze hebben opgedaan in het ziekenhuis
weer terug naar de verwijzer voor eventuele verdere begeleiding. Als vervolgzorg
nodig is, stemt het St. Antonius met de
verwijzer af wat er nog in het ziekenhuis
moet gebeuren en welke zorg door de verwijzer wordt gegeven. Zo zijn alle zorgverleners om het gezin heen betrokken en
weten ouders bij wie zij voor wat terecht
kunnen.
'We hopen hiermee te voorkomen dat er
voor ouders onduidelijkheid ontstaat en ze
niet weten wie wat doet. De ‘medische angel’ kan er op deze manier eerder worden
uitgehaald, hun baby krijgt geen onnodige
medicatie en er zijn minder opnames
nodig.'
Marteling
Huilen is een van de vroegste en krachtigste vormen van communicatie, maar een
huilende baby is ook een van de meest
stressvolle geluiden die er bestaat, zegt
De Kruijff. 'Het Amerikaanse militaire detentiecentrum in Guantánamo Bay, Cuba
gebruikt opnames van huilende baby’s
zelfs als marteling.'
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Wanneer je een huilbaby hebt, is niet uit
te drukken in een bepaald aantal uren
huilen per dag. Voorheen was dat wel het
geval, maar tegenwoordig gaat het om
wat de ouders ervaren. De Kruijff ziet dat
er nog een taboe op rust. 'Het moet vaak
een roze wolk zijn als je net een kindje
hebt, maar een huilbaby is echt afzien.
Het belangrijkste is om het bespreekbaar
te maken en hulp te zoeken.'
Podcast over huilbaby’s
De afgelopen tien jaar onderzocht De
Kruijff hoe het met de ouders van een huilbaby gaat en hoe de stress die zij ervaren
gemeten kan worden. Twee weken geleden promoveerde ze aan de Universiteit
van Amsterdam. Door haar promotie is ze
nog meer gemotiveerd geraakt de zorg
verder te verbeteren voor deze ouders.
Ook zamelt ze geld in voor het maken van
een podcast over huilbaby’s.
'In de toekomst zie ik het liefst dat stellen
al tijdens de zwangerschap, of zelfs daarvoor al, uniforme informatie krijgen over
het omgaan met een huilbaby. Een podcast kan daarbij helpen. Hierdoor kunnen
toekomstige ouders van een huilbaby zich
op een gemakkelijke en prettige manier al
enigszins voorbereiden en krijgen ouders
van een huilbaby meer erkenning en controle.'
Naast het St. Antonius ziekenhuis start het
Rivierenland Ziekenhuis in Tiel in augustus ook met de ABC-poli. De Kruijff hoopt
dat andere ziekenhuizen volgen zodat
ouders overal in Nederland eerder geholpen worden.
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baarheid van woningen. In combinatie met de aanhoudende prijsstijgingen op de woningmarkt wordt het
hierdoor steeds moeilijker een betaalbare woning te vinden. Veel potentiële kopers zien zich hierdoor genoodzaakt om hun zoektocht (voorlopig) te staken. De hypotheekrente is
belangrijk bij de berekening van de
hypotheek die mensen mogen afsluiten op basis van hun inkomen.
'Doordat de hypotheekrente de afgelopen jaren daalde mochten mensen
steeds meer lenen. Aan deze periode
is nu een einde gekomen: in januari
ging de hypotheekrente al licht omhoog. Het einde van deze stijging is
nog niet in zicht door de hoge inflatie
en de reactie van de centrale banken
hierop,' aldus Bokeloh.

'Hypotheekrente stijgt,
maar blijft historisch laag'
'De hypotheekrente stijgt weer
na jaren van daling, maar blijft historisch laag,' aldus Philip Bokeloh,
senior econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO, in
de nieuwste Woningmarktmonitor
van april 2022. Daarnaast blijkt uit
de monitor dat de huizenprijzen
opnieuw zullen stijgen met 12,5%
in dit jaar en doet de bank al een
voorspelling van 5% voor 2023.
Gemiddelde koopsom gestegen
Deze nieuwe percentages laten zien
dat de huizenprijzen minder snel zullen stijgen dan voorheen. Een reden
voor deze afzwakking is de betaalbaarheid van de huizenmarkt. Die
verslechtert namelijk door de stijging
van de huizenprijzen en omdat de
inkomens onder druk zijn komen te
staan door de hoge inflatie. 'Zo stijgen de netto maandlasten harder dan
het netto inkomen, vooral bij huizenbezitters met een annuïteitenhypotheek. Door de prijsstijgingen is de
gemiddelde koopsom van bestaande
woningen gestegen naar €419.000 in
februari. Dat is fors hoger dan de
NHG-kostengrens van € 355.000.
Door de voortdurende prijsstijgingen
houden gezinnen aan het eind van de
maand volgens het economisch bureau minder geld over voor wonen,'
zegt Bokeloh.
Kopers staken zoektocht
Daarnaast gaat de stijgende hypotheekrente ten koste van de betaal-

Daling woningaankopen
stabiliseert in 2023
In 2022 zal het aantal woningaankopen verder dalen, namelijk met
15%. Voor 2023 verwacht het Economisch Bureau een stabilisatie van
5% naar 0%. In januari en februari
van dit jaar zijn er 28.000 bestaande
woningen gekocht. Dit zijn er 13.000
minder dan in de eerst twee maanden
van 2021. De daling is vooral te verklaren doordat begin vorig jaar veel
woningen zijn gekocht in verband met
het toen net verlaagde overdrachtsbelastingtarief voor starters. Ook los
daarvan staat het aantal aankopen
onder druk. De oorlog in Oekraïne
zorgt voor een gevoel van onrust, ook
op de woningmarkt. Woningzoekers
verliezen nog meer hun vertrouwen in
de mogelijkheid tot het kopen van
een huis, een gevoel dat al heerste
doordat er weinig woningen te koop
staan.
Woningmarktsentiment
verslechtert
Op die manier kan de situatie in
Oekraïne het vertrouwen in de woningmarkt nog verder aantasten. De
economie is nog maar nauwelijks
bekomen van de coronacrisis of de
volgende crisis dient zich alweer aan.
Dit heeft als gevolg dat het woningmarktsentiment verslechtert. Een belangrijke les van de Russische inval in
Oekraïne is dat Europa voor haar
energievoorziening afhankelijk is van
een regime dat een bedreiging vormt
voor de internationale rechtsorde en
stabiliteit. Daarom is het belangrijk
om de economie versneld te verduurzamen.
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Hubert Lampo-lezing
Op donderdag 21 april (nabij de
Wereldboekendag op 23 april)
organiseert bibliotheek De tweede
verdieping een Lampolezing in
samenwerking met het Hubert
Lampo-genootschap en Kunstgein.
Zeven kunstenaars hebben op
1 van de 4 geselecteerde verhalen
van Lampo gereageerd met beeldend werk dat in de bibliotheek te
zien zal zijn.
De Vlaamse Hubert Lampo dompelde
zijn lezers onder in een magisch-realistische wereld. Zijn bekendste boek
is De komst van Joachim Stiller. Tijdens de lezing zullen diverse auteurs
ten gehore brengen hoe ze zich lieten
inspireren door Lampo. Daarnaast
kunnen de werken van zeven kunstenaars bezichtigd worden, die gebaseerd zijn op 1 van de 4 verhalen van
Lampo die voor deze lezing geselecteerd werden.
De toegang is gratis voor iedereen.
Aanmelden via de website van de bibliotheek in de binnenstad van
Nieuwegein.

Gespreksgroep
over zingeving
in Dorpshuis
Fort Vreeswijk
Het Dorpshuis Fort Vreeswijk start
met een gespreksgroep voor ouderen over zingeving. Lijkt het je wat
om met een kleine groep leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen
over wat je zoal bezighoudt, te
delen wat u raakt in het leven?
Bijvoorbeeld over je eigen levensloop, dankbaarheid, ik en de ander, maar ook omgaan met ziekte,
levenseinde en dood? Dan ben je
van harte welkom.
De groep komt elke laatste maandag
van de maand samen, van 10.00 tot
12.00 uur. De eerste bijeenkomst
vindt plaats op 25 april. De deelne(verder lezen)
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Jeugdorkest 't JoNg haalt 278 euro op voor Oekraïne
Afgelopen maandag heeft jeugdorkest 't JoNg maar liefst 278 euro bij elkaar gespeeld met een benefietoptreden voor Oekraïne.
Daan en Jelle, twee enthousiaste leerlingen, wilden graag iets doen voor Oekraïne en kwamen op het idee om een benefietconcert
te organiseren. Uiteraard sloot de rest van het orkest direct aan. Hun fans en families hebben gul gedoneerd. Het bedrag wordt
overgemaakt op Giro555.

Michel Vorm keeperstrainer bij FC Utrecht

Op woensdag 20 april organiseert
de Hervormde Gemeente van
Vreeswijk na lange tijd weer een
Hervormd Vreeswijk College. Na
een veelbelovende start in het
seizoen 2019-2020 was daar plots
Corona.

Huijgen besloot in Coronatijd een
boek over haar te schrijven dat als
titel kreeg 'Maria. Icoon van genade.'
Het boek won vervolgens de prestigieuze prijs 'Beste Theologisch Boek
van het jaar 2021'. Tegelijkertijd deed
het boek ook stof opwaaien in de kerken van de Reformatie. Daar werd de
vraag gesteld of de aandacht voor
Maria niet ten koste gaat van de aandacht voor haar Zoon, Jezus? En toch:
niet zonder reden wordt Maria als
enige gelovige bij haar naam genoemd in zowel de belijdenis van
Nicea-Constantinopel als de Apostolische Geloofsbelijdenis. Oude belijdenissen die zowel door Romeinskatholieken als Protestanten worden
erkend.

Nu ruim twee jaar later, kan en mag
het weer. Professor Doctor Arnold
Huijgen zal deze avond in de Dorpskerk spreken over 'Maria'. Opmerkelijk, want over haar wordt in protestantse kerken niet zo heel veel gesproken. Met de beeldenstorm in de
tijd van de Reformatie in de 16e
eeuw, verdwenen niet alleen de
Mariabeelden uit de kerk, maar raakte
Maria zelf ook naar de achtergrond.

Het belooft dus een 'spannende'
avond te worden in de Dorpskerk van
Vreeswijk, die om 20.00 uur begint.
Inloop met koffie vanaf 19.45 uur. De
toegang is vrij, al wordt tijdens de
avond wel een vrijwillige bijdrage
gevraagd om de kosten te drukken.
Tijdens de avond bestaat ook de mogelijkheid een gesigneerd exemplaar
van het boek 'Maria. Icoon van
genade' te kopen.

Professor Doctor Arnold Huijgen

Hervormd Vreeswijk
College over Maria
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De 38-jarige Nieuwegeiner Michel
Vorm gaat FC Utrecht helpen bij de
keeperstrainingen. De voormalige
doelman van de Domstedelijke formatie die vijftien interlands voor
Oranje speelde en ook bij Tottenham Hotspur onder contract stond,
gaat Stefan Postma terzijde staan
die als eerste verantwoordelijk is
voor het niveau van de doelverdedigers in FC Utrecht-dienst.
De in IJsselstein geboren Vorm is de
derde nieuweling in de trainersstaf na
de komst van Michael Silberbauer en
Dick Advocaat. ‘Waar Michel na zijn
vertrek bij FC Utrecht ook speelde, de
band tussen hem en de club is altijd
sterk gebleven. We hebben al jaren
regelmatig contact en Michel stond er
nu voor open om de komende periode zijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het keepersgilde van
FC Utrecht’, legt Technisch Directeur
Jordy Zuidam van FC Utrecht uit.
‘Hij gaat zich in een ondersteunende
rol toespitsen op de ontwikkeling van
de keepers en aan hen de ervaring
overbrengen die hij heeft opgedaan in
zijn carrière.'
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Maak kans op kaarten
voor een rondvaart
door Nieuwegein

Binnenkort
starten gesprekken over
ontwikkeling A-12 zone

Museumwerf Vreeswijk is een binnenvaartmuseum met een werkende
scheepswerf. Het museum is gevestigd
op het oude terrein van Scheepswerf
en Machinefabriek Buitenweg. Buitenweg vestigde zich in 1899 op deze locatie.

De regio Utrecht is de afgelopen
jaren flink gegroeid en zal nog
verder moeten groeien. Tot 2040
zijn er ongeveer 80.000 nieuwe
arbeidsplaatsen, 4.000 hectare
nieuw natuur- en recreatiegebied
en 125.000 nieuwe woningen
nodig.

Buitenweg stichtte zijn werfbedrijf eerder
al in 1856 in hartje Vreeswijk. De straatnaam Helling verwijst naar de oude werflocatie. Buitenweg is in 2002 overgegaan
in Museumwerf Vreeswijk.
Sinds een jaar geven de medewerkers ook
rondvaarten door Nieuwegein. Samen
met de Museumwerf kun je kaarten winnen als je meedoet met onze prijsvraag.
Meedoen met de prijsvraag kan tot zondag 14 augustus aanstaande. De hoofdredacteur van De Digitale Stad Nieuwegein trekt zes winnaars uit alle inzendingen, zij krijgen twee kaarten om mee te
varen op zondag 21 augustus aanstaande.
Wil je eerder meevaren? Kijk dan op de
website van de Museumwerf voor de
kaartjes en rondvaarttijden.
Museumwerf Vreeswijk
De Museumwerf heeft zowel binnen- als
buitenruimten en vertelt voor jong en
oud het verhaal van de oude binnenvaart.
Je kunt historische schepen, de werkpaarden van onze vroegere economie, levensecht bekijken op de scheepshelling, in de
naastgelegen historische haven en de
passantenhaven.
Naast het Theehuys met gezellig binnenen buitenterras, is sinds kort een halte
ingericht voor een nieuwe attractie: de
rondvaartboot.

Dat kan alleen als de beschikbare
ruimte in de regio slim wordt benut.
Eén van die gebieden is de A12zone. Deze zone loopt van de
Galecopperzoom, de tramremise,
de Liesbosch en Laagraven Oost.
Ook delen in Utrecht vallen onder
deze A-12 zone. Hier gaat het om
Papendorp, de Meubelboulevard,
het zuidelijkste stuk Merwedekanaalzone en Westraven.
De gemeente Nieuwegein is
daarom, in samenwerking met de
regio Utrecht, de provincie Utrecht
en Het Rijk een onderzoek gestert
naar de mogelijkheden om de A12zone na het jaar 2030 verder te
ontwikkelen. Momenteel is het gebied een zogenaamd Pauzelandschap waar ondernemers tot die
tijd hun bedrijfsvoering kunnen
uitoefenen en reeds uitoefenen,
zoals de Middengaarde, de Golfbaan en Smaak & Stijl aan de
Galecopperzoom.
Voor Nieuwegein is de A-12 zone,
na City en Rijnhuizen, de toekomstige ontwikkellocatie. Binnenkort
zal de gemeente met de inwoners
en ondernemers in gesprek gaan
over de toekomst van de A-12
zone. Aan de hand van de uitkom35

sten maken de overheden in het
najaar van 2023 afspraken op
hoofdlijn over de toekomstige ontwikkeling van het gebied.
Inmiddels heeft de gemeente
Nieuwegein een onafhankelijk
bureau (Tertium) in de hand genomen om gesprekken met Nieuwegeiners te organiseren. In het
voorjaar zullen daarom meerdere
bijeenkomsten worden georganiseerd over de toekomst van deze
A-12 zone. Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkeling van de
A-12 zone? Schrijf u dan hier in
voor de nieuwsbrief over dit gebied.
Lees hier ons dossier over de A-12
zone.

Gespreksgroep
over zingeving

(vervolg van pagina 33)
mers maken dan kennis met elkaar
rondom het thema ‘Ik heb een
steen verlegd, wie bent u en wat
is belangrijk voor u?’ Verder
wordt dan geïnventariseerd welke
thema’s leven binnen de groep. Die
thema’s komen de volgende bijeenkomsten aan bod.
De gesprekken worden begeleid
door Elisabeth van Windt,
geestelijk verzorger bij Centra voor
Levensvragen Midden Nederland.
Deelname is gratis. Aanmelden
kan tot en met 17 april via info@fortvreeswijk.nl. Voor meer
informatie kijk op de website van
Dorpshuis Fort Vreeswijk.

De Digitale Nieuwegeiner
Stadstheater
en Kunstencentrum

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

Nieuw soloprogramma
Diederik van Vleuten

Checkpoint Theater
za 9 apr, 16.00 uur, € 31,50
Na het grote succes van afgelopen
jaar komt Checkpoint Theater op 9
april terug in DE KOM met ‘Vetter
dan ooit (6+)’, een show vol ontploffingen, interactie en spectaculaire tests. Voor veiligheidsbrillen
en gehoorbeschermers wordt
gezorgd en dan gaan de...

do 14 apr, 20.15 uur, vanaf € 21,00
Na drie bejubelde soloprogramma’s waarin hij aandacht besteedde aan het verleden richt Diederik
van Vleuten zijn blik in zijn vierde
solo op 14 april in DE KOM op de
toekomst. Een ding is zeker: aan
het eind van de avond zal de
meesterverteller en stand-up historicus achterwaarts begrepen...
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Superjuffies avonturen
De Toren van Geluid
zo 10 apr, 14.00 en 16.00 uur,
€ 13,50
De veelbekroonde ‘Superjuffieboeken’ zijn al lange tijd een groot
succes. Na de Pluim van de
Kinderjury en een eigen bioscoopfilm komt juf Josje dit seizoen naar
het theater gevlogen. De Toren
van Geluid maakt een interactieve
muziektheatervoorstelling van...
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Her Majesty speelt
countryrock
vr 15 apr, 20.15 uur, vanaf € 23,50
In 2016 stonden ze in DE KOM
met de overal uitverkochte
voorstelling ‘Déjà vu - a tribute to
CSNY’. Dit theaterseizoen komt
Her Majesty op15 april terug in DE
KOM en duiken de topmuzikanten
in de geschiedenis van de countryrock. Vanaf de jaren zestig begonnen rockmuzikanten...
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Harrie neemt de benen

Marja's
Dooie Sterren Parade

Jon van Eerd
di 12 apr, 20.15 uur, € 29,00
Ppolitieagenten krijgen Harrie Vermeulen en zijn neef Barrie Vermeulen de opdracht een illegaal
huis van plezier op te rollen. Maar
dit gaat niet zomaar. De schurken
zijn niet voor één gat te vangen. In
deze spiksplinternieuwe topkomedie laat Jon van Eerd zich weer
van zijn beste kant zien. Omringd
door een topcast brengt hij Harrie
weer in de meest onmogelijke...
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Marja van Katendrecht
vr 15 apr, 20.30 uur, vanaf € 19,50
De melancholische, maar altijd
hoopvolle Marja van Katendrecht
wil de herinneringen aan de ons
ontvallen Nederlandse artiesten
levend houden. Daarom
organiseert ze op 15 april in DE
KOM een sprankelende muzikale
herdenking, geopend met het
iconische ‘Waarheen, waarvoor’
van Mieke Telkamp. Aan de...

De Digitale Nieuwegeiner

Frederiksoord in Vreeswijk
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