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DEZE WEEK

Nationale Diabetes Challenge

Lintje voor Ron Blom
Goud, zilver en brons voor RKC Rolling

De Digitale Nieuwegeiner

Smaakvolle ragout
Een heerlijk smaakvolle ragout, bijvoorbeeld voor op brood of in een uitgeholde
Italiaanse bol.
Het recept.

Voortgang formatie
Advies verkenner na eerste gespreksronde
GroenLinks, VVD, PvdA en Lokale Vernieuwing moeten gaan kijken
of zij in Nieuwegein met elkaar tot een coalitieakkoord kunnen
komen. Dat is het advies dat verkenner Harmen Binnema geeft op
basis van de eerste inhoudelijke gesprekken.
Binnema schrijft in zijn verslag dat er weliswaar op een aantal thema’s
verschillen van inzicht zijn tussen de vier partijen, maar dat die
overbrugbaar lijken. 'Er is behoorlijke overeenstemming over wat de
relevante thema’s voor de komende vier jaar zijn.' Het volledige verslag
dat Binnema schreef, is te downloaden via de website van de
Nieuwegeinse gemeenteraad. Ook tijdens de volgende fase van de
formatie zal Binnema een begeleidende rol op zich nemen.
Vorige week (7 april) kregen in het tweede duidingsdebat alle fracties in
de Nieuwegeinse raad de gelegenheid om op het advies te reageren. Het
volledige duidingsdebat is hier terug te kijken.

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 Middenweide in de
wijk Batau Noord.

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
2

De Digitale Nieuwegeiner
AGENDA
• 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
• 20 apr: informatieavond plannen
• Doorslagsluis
• 21 apr: Prinses Arabella en de
• keukenprins
• 21 apr: Hubert Lampo lezing
• 22 apr: voorjaarsdiner Fort Vreeswijk
• 23 apr: landelijke bijentelling
• 23 apr: met het IVN op zoek naar bijen
• 23 apr: Groene Markt
• 23 apr: opening expositie Fotogein
• 25 apr: voorronde NK stoepranden
• 25 apr: feest: vier jaar Plus Café
• 26 apr: Nacht van Vreeswijk
• 27 apr: Koningsdag in Vreeswijk
• 28 apr: Alzheimer Café
• 30 apr: AHN activiteit 20 - 40 jarigen
• 3 en 4 mei: herdenkingsconcerten
• 11 mei: finale schoolvoetbaltoernooi
• 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
• 25 jun: Midzomerconcert Rijnhuizen
• 3 jul: Gluren bij de Buren
• 3 jul: fiets/rommelroute Batau Noord
• 9 jul: Hide Out festival

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

Op de pagina 'Over uw buurt' op
Overheid.nl kun je je abonneren op de
e-mailservice, een app downloaden of
gemeentelijke bekendmakingen online
inzien.

Vaststelling
uitwerkingsplan
‘Middenblok’
in Hoog Zandveld
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Nieuwegein
hebben bekend gemaakt dat zij
in haar vergadering van 5 april
het uitwerkingsplan ‘Middenblok’ hebben vastgesteld. Ten
opzichte van het ontwerp uitwerkingsplan zijn er geen wijzigingen doorgevoerd.
Het uitwerkingsplan is een uitwerking van de bestemming ‘Wonen Uit te werken’ uit het bestemmingsplan ‘Lekboulevard - Hoog Zandveld Centrum.’ Het plan ziet op de
realisatie van maximaal 50 woningen en 240 m² maatschappelijke
voorzieningen.
Uitwerkingsplan
De afgelopen jaren is er gewerkt
aan de gebiedsontwikkeling Lekboulevard Hoog Zandveld. Onderdeel van deze gebiedsontwikkeling is de herontwikkeling van
het Middenblok. Het gaat hier om
gemeentelijke grond. In het geldende bestemmingsplan is voor
het Middenblok een uitwerkingsplicht naar wonen opgenomen.
Aan deze uitwerkingsplicht is met
het opstellen van het Uitwerkingsplan Middenblok invulling gegeven.
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Tender
Om een ontwikkelaar te selecteren
is een tenderprocedure gestart.
Deze procedure bestaat uit 2 fases: de aanmeldingsfase en de
biedingsfase. Nadat we in december 2021 18 aanmeldingen hebben
ontvangen, heeft de selectiecommissie die teruggebracht tot 5 partijen die door zijn gegaan naar de
volgende fase. De biedingsfase is
gestart op 13 januari 2022 en op
7 maart zijn de 5 inzendingen ontvangen. Op 16 maart heeft de selectiecommissie de plannen voorlopig beoordeeld.
Op 17 maart hebben de 5 partijen
een toelichtende presentatie
gehouden waarbij vragen gesteld
zijn over de plannen. Na afloop is
de selectiecommissie bijeengekomen om een definitief oordeel
over de kwalitatieve criteria te
geven. Vervolgens zijn de grondbiedingen bekend gemaakt en zijn
de punten voor het grondbod toegekend. De winnaar is geworden:
Trebbe. Dit voorstel voorziet in het
formaliseren van het uitwerkingsplan en de gunning van de ontwikkeling aan de winnaar van de
tender.
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Het team van KRC Rolling uit Nieuwegein

Kunstrolschaatsteams van KRC Rolling
pakken Goud, Zilver en Brons
op NK showrolschaatsen
Na een pauze van twee jaar door Corona, streden de
kunstrolschaatsteams van KRC Rolling dit weekend eindelijk
weer om het eremetaal op het Nederlands Kampioenschap
Showrijden 2022.
Er is door de kunstrolschaatsvereniging uit Nieuwegein met
verschillende teams aan 6 categorieën deelgenomen. Eén van
de categorieën is de ‘Grote Groep.’ Deze groep wordt ook wel
gezien als het Koningsnummer van het kunstrolschaatsen.
Dit jaar bestond het grote team van KRC Rolling uit wel 20
rijders.
Goud was er voor de ‘Grote Groep’, het ‘Senior kwartet’ en het
‘Cadet kwartet’.
Zilver was er voor het ‘Junioren kwartet’ en de ‘Espoir groep.’
Brons was er voor de ‘Junioren groep’.
De rolschaatsbond heeft bekend gemaakt dat KRC Rolling met
enkele teams mag deelnemen aan het Europees
Kampioenschap en de World Cup. Deze wedstrijden zullen later
dit jaar in respectievelijk Italië en Duitsland plaatsvinden.
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Overstap naar
duurzame elektriciteit
blijft mogelijk
ondanks netcongestie
TenneT, de landelijke netbeheerder,
kondigde op 12 oktober 2021 netcongestie af voor de Provincie Utrecht. Dit
betekent dat er voorlopig niet alle duurzaam opgewekte energie kan worden
teruggeleverd op het nationale en regionale energienetwerk in de provincie
Utrecht. De afgelopen maanden heeft
TenneT samen met Stedin onderzocht
welke oplossingen op de korte en lange termijn er zijn om de problemen
rond de netcongestie aan te pakken. De
komende jaren investeren TenneT en
Stedin fors in een stabiel en veilig elektriciteitsnet in de Provincie Utrecht.
Investeren
in toekomstbestendig
elektriciteitsnetwerk
De komende jaren staan er veel ontwikkelingen gepland in de Provincie Utrecht. Er
is een grote woningbouwopgave, steeds
meer inwoners willen elektrisch gaan rijden, nieuwe bedrijventerreinen worden
aangelegd en er wordt een overstap gemaakt naar duurzame elektriciteit. Al deze
opgaven hebben een stevige impact op
ons elektriciteitsnet. Ofwel omdat er een
grote vraag is naar elektriciteit ofwel omdat er veel energie vanuit zon- en windenergie wordt teruggeleverd aan het net
moet worden aangesloten. Om de komende jaren een stabiel en veilig elektriciteitsnet te garanderen en deze opgaven mo-

gelijk te maken investeren TenneT en
Stedin samen zo’n 740 miljoen euro in de
Provincie Utrecht in het uitbreiden van
midden- en tussenstations en het verzwaren van elektriciteitskabels. De provincie biedt ondersteuning met subsidiemogelijkheden voor onder meer gemeenten
en energie-coöperaties bij het verkennen
van innovatieve oplossingen voor netcongestie, zoals energieopslag en het combineren van opwek en gebruik.
Ondanks netcongestie
stappen blijven zetten
in de energietransitie
De investeringen van TenneT en Stedin
helpen de regio Utrecht om de afspraken
uit het Klimaatakkoord te behalen. Door
samenhangende maatregelen te nemen
kan TenneT de komende jaren naar verwachting al 100 tot 225 MW aan capaciteit
op het elektriciteitsnet vrijmaken voor
nieuw aan te sluiten projecten. Denk hierbij aan dat afspraken met bedrijven die
veel energie verbruiken om op bepaalde
tijden juist wel of juist niet elektriciteit af te
nemen. Of TenneT capaciteit kan vrijmaken, hangt af van de vraag of de wet- en
regelgeving rond netcongestie van de
Autoriteit Consument en Markt (ACM)
wordt aangepast en de bereidwilligheid
van bedrijven om hieraan mee te werken.
Voorzitter van de RES U16, Rob Jorg:
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‘De RES-bestuurders zijn teleurgesteld
door het nieuws dat de congestie niet voor
2029 is opgelost en we nog tot de zomer
van 2022 moeten wachten om zekerheid
te krijgen over mogelijke tijdelijke oplossingen. Met de samenleving zijn lokaal
plannen gemaakt en met de gemeenteraden, de algemeen besturen van de waterschappen en provinciale staten zijn er
afspraken gemaakt om deze te realiseren.
Naast de oplossingen vanuit TenneT zijn
we ook als bestuurders aan zet. Door
slimme afspraken te maken over wanneer
welke projecten, met welke capaciteit het
beste kunnen worden aangesloten, kunnen we binnen de regio Utrecht stappen
blijven zetten en vertraging zoveel mogelijk beperken. Dat doen we door de gemaakte plannen verder uit te werken en
voor te bereiden met alle betrokken organisaties. Zodra er capaciteit in het elektriciteitsnet beschikbaar komt, moeten we
klaarstaan om deze optimaal te benutten.
Alle gemeenten blijven daarbij voor hun
eigen opgave staan. Lokale overheden
zullen zich inspannen om de wettelijke
ruimtelijke procedures zo snel mogelijk te
doorlopen om de investeringen van TenneT te kunnen realiseren. Wij waarderen
de inzet van TenneT en Stedin voor een
stevig elektriciteitsnetwerk in onze provincie. De Provincie Utrecht, de RES U16 en
Stedin blijven de komende maanden met
TenneT in gesprek om goed te borgen of
de geplande investeringen van de grond
komen.’
Wie is de RES U16?
In heel Nederland werken 30 RES-regio’s
aan de Regionale Energie Strategie.
Binnen de regio Utrecht ontwikkelde de
RES U16 als samenwerkingsverband van
de 16 gemeenten; Bunnik, De Bilt, Montfoort, Lopik, Oudewater, Vijfheerenlanden,
Woerden, Utrecht, Nieuwegein, Zeist,
Houten, De Ronde Venen, IJsselstein,
Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug en
Wijk bij Duurstede, vier waterschappen:
De Stichtse Rijnlanden, Amstel, Gooi en
Vecht, Vallei en Veluwe, Rivierenland, de
Provincie Utrecht en Stedin samen een
aanpak om te komen tot een ambitie en
zoekgebieden voor duurzaam opgewekte
elektriciteit en warmte.
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Informatieavond
plannen Doorslagsluis
Om tijdens extreme droogte extra water aan te kunnen voeren naar WestNederland, zijn aanpassingen nodig
aan de Doorslagsluis in Nieuwegein.
Deze historische sluis is al een tijd
niet meer in gebruik en vormt een
knelpunt in de aanvoerroute. Op 20
april organiseert het waterschap een
informatieavond.
De werkzaamheden
Om extra water aan te kunnen voren, is
het nodig om de sluishoofden en het
brughoofd te ontmantelen. Om recht te
doen aan het cultuurhistorische betekenis van de locatie en de sluis, bouwt het
waterschap de sluishoofden terug als
‘zwevend balkon’. Boven water verandert
er weinig aan het aanzicht, onder water
ontstaat voldoende aanvoermogelijkheid
van zoetwater. Ook worden de kades van
de sluis gerenoveerd. De werkzaamheden
starten in september 2022.
Informatieavond 20 april 2022
De avond vindt plaats in Sport- en evenementencomplex Merwestein aan het
Merweplein 1 in Nieuwegein en begint
om 19.30 uur.

Raamtellers gezocht
in Nieuwegein
Wil je weten hoe druk het is in je
straat? Vanaf 30 mei zijn er weer
nieuwe ‘Telramen’ beschikbaar.
Met dit kleine apparaatje op je
raam worden automatisch fietsers, voetgangers, auto’s en
vrachtverkeer geteld. Samen
Meten Utrecht zoekt onder andere deelnemers in gemeenten
en wijken rondom de Galecopperbrug. Informatie over het
project is te vinden op de website Samen meten Utrecht. Aanmelden kan tot en met 15 mei. Er
zijn ongeveer 10 Telramen per
gemeente beschikbaar.
Een telraam
Speciale aandacht gaat ditmaal uit
naar doorgaande wegen in de wijken rondom de Galecopperbrug
over het Amsterdam Rijnkanaal bij
Utrecht. Van juni 2022 tot begin
2024 vinden aan de brug onderhoudswerkzaamheden plaats die
tot verkeershinder kunnen leiden,
ook in omringende gemeenten of
wijken. Zijn de effecten daarvan te
merken in bijvoorbeeld Nieuwegein, Utrecht-Leidsche Rijn, IJsselstein, Montfoort, Lopik, Oudewater,
Woerden, Bunnik, Maarssen of
Houten(-Noord)? Dat wordt de centrale onderzoeksvraag.
Maar met Telraam zijn allerlei interessante meetmomenten te bedenken. Bijvoorbeeld ook de wekelijkse markt, nieuwe woningbouw of
de opening van een supermarkt
zijn interessant om in kaart te brengen. En ook gewone straten en
gewone periodes zijn belangrijk,
bijvoorbeeld voor de vergelijking
tussen straten en wijken. Kortom,
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iedereen kan zich aanmelden. Er
zijn ongeveer 10 Telramen per
gemeente beschikbaar.
Op dit moment doen al 60 bewoners mee aan het Telraam netwerk
in de provincie Utrecht. Vanaf 30
mei zijn nog eens 100 Telramen
beschikbaar. Het einddoel is een
Telraamnetwerk in alle gemeenten
van de provincie Utrecht.
Voorwaarde om mee te doen is
een raam op de eerste of tweede
verdieping met vrij uitzicht op de
straat. Deelnemers krijgen het Telraam een jaar in bruikleen. Aanmelden via deze website. Eind mei
krijgen geïnteresseerden een bericht of hun raam geschikt is voor
deelname.
Telraam is een burgermeetproject
in het kader van Samen Meten
Utrecht, een groeiend netwerk van
burgerwetenschappers die meten
aan de kwaliteit van hun leefomgeving.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

April 2015
Drijfzand aan de Hesselaan. Dat ziet er tegenwoordig
wel wat anders uit.

Aanpak
vitale wijk Batu Noord
begint vorm te krijgen,
leefbaarheid
in kaart gebracht
De provincie Utrecht is 1,5 jaar geleden
gestart met de Vitale wijken aanpak.
Een van deze wijken is Batau in Nieuwegein. ‘Deze aanpak moet ervoor zorgen dat deze wijken worden geholpen
om meer welvarend, sociaal, veilig en
groen te worden. Zodat mensen er prettig kunnen wonen en leven. Rijk, provincie en gemeenten werken hierbij
samen als één overheid. Voor elke wijk
is er een rapport gemaakt met een beschrijving hoe de situatie nu is (nulmetingen). Dat is gedaan op basis van
indicatoren waarmee de leefbaarheid is
te meten. Deze indicatoren worden gevolgd door het RIVM om te kijken of de
aanpak voor de vier wijken de gewenste resultaten oplevert en welke lessen
daaruit zijn te trekken’ zo laat de provincie Utrecht onze redactie weten.
De gemeente Nieuwegein werkt samen
met inwoners, ondernemers en professionals aan een aanpak voor de wijk
Batau. De Regio Deal Vitale Wijken geeft
een extra impuls aan de vitale wijkaanpak.
De aanpak Betere Buurten van de gemeente Nieuwegein gaat over het duurzaam vernieuwen van de openbare buitenruimte, bouw en transformatie, gezondheid, participatie & armoede en veiligheid.
Dit sluit aan bij de vijf domeinen uit de Regio Deal: gezondheid, veiligheid, participatie & armoede, onderwijs en wonen &
leefomgeving.
Naast de wijk Batau in Nieuwegein doen
ook de wijken Overvecht (Utrecht), Vollen-

aansluiting wordt gezocht op onderzoeken
die al lopen of zijn afgerond. In een volgende stap wordt bepaald of er per wijk
nog speciale indicatoren nodig zijn die
aansluiten bij de lokale wensen. Ook worden gegevens verzameld over dit proces
en de ervaringen van onder andere inwoners en wijkprofessionals.
Monitoring
Het RIVM monitort en verzamelt komende
jaren de gegevens en geeft er betekenis
aan. Dit doet zij samen met de GGD regio
Utrecht en de Universiteit Utrecht. De
provincie Utrecht wil de ervaringen en
kennis gebruiken en delen met andere
gemeenten zodat zij deze kunnen gebruiken voor hun plannen om wijken te
verbeteren.

hove (Zeist) en het Soesterkwartier
(Amersfoort) mee met het project.
Gedeputeerde Rob van Muilekom: ‘Je ziet
dat de aanpak voor deze wijken nu echt
goed gaan lopen. De problemen zijn
breed en ingewikkeld. Daarom is het echt
noodzakelijk dat we als één overheid samenwerken en er met z’n allen voor gaan;
juist ook met de inwoners. Dit soort trajecten vraagt om een lange adem dus we
zijn echt nog wel een paar jaar bezig,
maar we volgen de ontwikkelingen op de
voet en trekken er zeker veel lering uit.’
Indicatoren
De indicatoren zijn voor elke wijk hetzelfde
en bepaald op basis van de vijf pijlers van
de Regio Deal: veiligheid, gezondheid, onderwijs, participatie/armoede, en wonen/
leefomgeving. Er is gekeken naar wat gemeenten al aan informatie hebben over de
indicatoren op het niveau van de wijk en
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‘Door de wijkaanpakken te volgen en op
vaste momenten te meten en te evalueren, leren we wat wel en wat niet werkt.
Zo kan er tijdens de uitvoering eventueel
al worden bijgestuurd. In de loop van de
tijd komen steeds meer monitoringsgegevens beschikbaar, zoals ervaringen
en verhalen van professionals en inwoners (narratieve indicatoren)’ aldus de
provincie Utrecht.
Vitale Wijken aanpak
Het provinciale plan om de wijken te verbeteren heet Vitale Wijken aanpak. Het
Rijk, provincie Utrecht en de gemeenten
Utrecht, Nieuwegein en Zeist sloten hiervoor een overeenkomst, de zogeheten
Regio Deal. Deze Regio Deal is onderdeel
van de bestaande wijkaanpakken Samen
voor Overvecht, Betere Buurten en Vollenhove Vooruit. De Regio Deal is in 2020
begonnen en loopt tot en met 2025. Voor
de aanpak voor de wijk Soesterkwartier
werkt de provincie samen met de stad
Amersfoort.
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Sport- en beweegrichtlijnen
'Iedereen haalt iets anders uit sport
en bewegen. Voor de een is het om
gezond te leven, voor een ander is
het een moment van gezelligheid. Er
wordt veel geschreven over beweegrichtlijnen die aangeven hoeveel je
moet bewegen om gezond te zijn en
te blijven.
• Wist je dat het belangrijk is dat je
minstens 150 minuten per week
(verspreid over meerdere dagen) aan
matig intensieve inspanning doet?
• Ook krijgen we de tip om
tweemaal per week spier- en
botversterkende activiteiten te doen
om ons lichaam op te bouwen.
• Als laatste is het natuurlijk belangrijk dat je veel stilzitten voorkomt.'

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 Frouke Kleijn, buurtsportcoach.

Kom in beweging

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!

'Mijn naam is Frouke Kleijn en ik
ben sinds afgelopen zomer werkzaam
als uitvoerend buurtsportcoach voor
SportID Nieuwegein. Dit houdt in dat
ik lessen en trainingen verzorg vanuit
SportID. Deze lessen en trainingen
geef ik aan alle Nieuwegeiners, jong
en oud. Zo geef ik les aan gymgroepjes voor 55+, fietslessen aan
statushouders en naschools aanbod
aan kinderen van 6 tot en met 12
jaar.'

'Mag ik je iets vragen? Lukt het jou
om deze beweeg richtlijnen te halen?
Is het antwoord hierop ‘ja’, dan zeg ik:
goed bezig en onthoud bewegen is
goed, meer bewegen is beter! Twijfel
je of je hieraan voldoet? Dan ben je
zeker niet de enige. Net iets meer
dan de helft (52,9%) van de
Nederlanders van 18 jaar en ouder
voldeed in 2020 aan de Beweegrichtlijnen. Onder de 65-plussers is
het nog maar 41,9% dat voldoet aan
de beweegrichtlijnen.'
Waarom belangrijk?
'Als je genoeg beweegt dan zijn je
spieren, je hart, je longen en je
bloedvaten aan werken gewend.
Daardoor kost bewegen minder
moeite en voel je jezelf fitter. Het is
goed voor je lichaam want je houd je
het hart en de bloedvaten in conditie.
En waarschijnlijk slaap je ook beter.
Ook verlaag je je kans op overgewicht en diabetes (type 2). Maar jij
hebt het vast ook druk, hoe kun je
dan toch gezond in beweging
komen?'
'Oké, het is belangrijk, maar hoe vul
ik dit praktisch in mijn leven in?
Voorbeelden van matig intensief
bewegen zijn wandelen, fietsen,
traplopen, de hond uitlaten of ramen
lappen. Matig intensief bewegen is
voldoende maar zwaar intensief mag
ook. Zwaar intensieve inspanning is
inspanning waarvan je zwaarder gaat
ademen, hijgen en zweten. Denk hier
bijvoorbeeld aan hardlopen,
wielrennen, voetballen, squash of
snel traplopen. Veel mensen die te
weinig bewegen zeggen: ‘Ik wil wel,
maar…’.
• 'Ik zie ertegen op om alleen te
gaan’
8

• 'Ik zoek iemand om samen mee te
bewegen
• 'Bewegen kost te veel geld'
• ‘Het regent altijd’.
'Probeer in oplossingen te denken
om meer te bewegen. Je kan meer
lopen, fietsen of traplopen. Gelukkig
regent het maar 6,5% van de tijd en
als het dan toch regent, laat je niet
tegenhouden, neem een paraplu of
regenjas mee.'
Meer bewegen hoeft ook niet alleen
te komen uit sporten, je kunt ook
kijken of je wat vaker op de fiets naar
de winkel of naar het werk kan.
Gebruik bijvoorbeeld de lunchpauze
om samen met een collega een
wandeling te maken of wandel na de
avondmaaltijd een halfuurtje.
Huishoudelijke karweitjes kunnen ook
helpen om aan extra beweging te
komen. Schakel voor het ramen
wassen geen glazenwasser in, maar
ga zelf aan de slag. Laat boodschappen niet thuisbezorgen, maar
ga zelf op de fiets of lopend naar de
winkel.
Sporten
'Wanneer je sporten toch leuker en
makkelijker vindt om in beweging te
komen en je op zoek gaat naar een
sport, is het belangrijk dat je iets kiest
wat bij je past. Wanneer je namelijk
iets doet wat je leuk vindt dan is het
gemakkelijker om vol te houden. Wil
je sporten met meerder mensen, of
iets met een vast ritme, kijk een keer
mee bij een sportclub of vereniging.
Wil je liever iets doen vanuit huis?
Misschien is dan iets met ochtendgymnastiek, bijvoorbeeld via het
televisieprogramma ‘Nederland in
Beweging’ een mooi opstapje.
Heerlijk wandelen of fietsen in de
natuur zorgt ook voor beweging en
ontspanning.'
Nieuwegein
'In Nieuwegein zijn er genoeg
voorzieningen om te (gaan) bewegen.
Van sportverenigingen tot en met
gymgroepen, van wandelengroepen
tot en met beweegpleinen in de wijk,
er is voor iedereen iets te doen.
Informatie over wat er in jouw wijk te
doen is, kun je vinden op
mijnsportid.nl. Vind je het moeilijk om
te kiezen? Wij als buurtsportcoaches
helpen je uiteraard graag in
beweging! Samen met onze partners
maken we gezond leven mogelijk!'

De Digitale Nieuwegeiner
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FOTO VAN DE WEEK

FOTO: LOES FEITSEMA

Loes Feitsema appte de redactie deze heerlijke
voorjaarsfoto vanuit een lenteachtig (nieuw)Vreeswijk.
Samen in het zonnetje onder de Japanse
Kersenbloesem. Heerlijk.
Heb je ook een bijzondere foto in relatie tot
Nieuwegein gezien of gemaakt, stuur 'm naar
redactie@pen.nl.

Remco Sandbrink
nieuwe trainer JSV JO23-1
JSV heeft Remco Sandbrink aangesteld als trainer van de JO23-1 voor
het seizoen 2022-2023. Remco is dit
seizoen in februari ingestapt om het
huidige seizoen af te maken en dat bevalt de club en de trainer dusdanig dat
zij besloten hebben de samenwerking
voort te zetten in het nieuwe seizoen.
Remco Sandbrink: ‘Toen de vraag vanuit
de club kwam heb ik er niet lang over na
hoeven te denken, JSV zit in mijn hart en
loop hier inmiddels al 32 jaar rond eerst
als voetballer en later als trainer.’
Sandbrink kijkt erg uit naar de samenwerking met de nieuwe hoofdtrainer van
zaterdag 1 om er samen voor te zorgen
dat er jaarlijks weer eigen jeugd door kan
laten stromen naar het 1e elftal van JSV
op Sportpark Galecop.

JSV
nu officieel thuisbasis
voor Creators FC
Afgelopen zondag speelde het
Nederlands Influencers elftal
(Creators FC) tegen JSV. Het was
een bijzondere wedstrijd waar
meer dan 600 toeschouwers op
af kwamen. Met de kaartverkoop werd maar liefst 6.500 euro opgehaald.
De wedstrijd stond in het teken
van de stichting ‘Kans voor Gambia’ waar één van de teamleden
van Creators FC, Frank Slot alias
‘Slotta’ uit Nieuwegein, ambassadeur voor is. Deze stichting haalt
geld op om o.m. de jeugd in Gambia te ondersteunen in onderwijs
en sportfaciliteiten.
Naast dit fantastische initiatief
gebeurde er nog iets bijzonders. Er
werd een handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst tussen JSV Nieuwegein en
Creators FC. Sinds 10 april is JSV
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officieel de thuisbasis voor de
Creators FC. De influencers spelen
dit jaar meerdere wedstrijden op
Sportpark Galecop.
Op de foto tekenen Wail Shaaban
(JSV, links) en Roy van Rossum
(coach Creators FC en Nieuwegeiner) de overeenkomst.
De wedstrijd werd gewonnen door
de influencers met 3-2.
Bij JSV deden o.a. mee: Jordi
Jupijn, Lex van der Veldt, Erika
Werrie, Yasmila Vernooy, Robert
Kouters, Dennis Sas, Jeffrey Zitter,
Wail Shaaban, Anouar Diba,
Remco Sandbrink, Jordy Huiskens,
Peter Anker, Leon Woudenberg,
Erwin van Doorn en Sebastiaan
Jupijn.
Bij de creators speelde o.a. Glenn
Helder, Noah Zeeuw, Ricky
Lukassen, Seran le Kap, Frank Slot,
Jay Jay Boske, Rutger Schipper,
Roy van Rossum, Akkamist, Jonnie
500, Nesi Melahmadi, Arsenio,
Robbie van de Graaf en Raoul (van
de bankzitters).
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Doe jij mee
aan de voorronde
voor het NK Stoepranden?
Stoepranden is een leuk spel om gezellig buiten te spelen, waarbij de spelers veel bewegen. Bovendien kan
stoepranden eigenlijk altijd en overal
gespeeld worden waarbij iedereen kan
meedoen. Jantje Beton organiseert in
2022 voor de 6e keer het NK Stoepranden. Het NK Stoepranden zorgt ervoor
dat meer kinderen lekker buiten spelen. SportID Nieuwegein is door Jantje
Beton uitgekozen om een voorronde te
organiseren. Samen met HV Nieuwegein organiseren zij deze voorronde
op maandag 25 april 2022 op de buitenvelden van HV Nieuwegein.
In februari is HV Nieuwegein gestart met
kennismakingslessen handbal op bijna
alle Nieuwegeinse basisscholen om onder andere de kinderen kennis te laten
maken met het spel stoepranden.
Aan de voorronde van het NK Stoepranden kunnen kinderen deelnemen in twee
leeftijdscategorieën: 6-10 jaar en 11-14
jaar. Hierbij spelen jongens en meiden
gewoon door elkaar heen. Per categorie
kan er één deelnemer winnen, hij/zij
stroomt door naar het NK op een hele
toffe locatie in Nederland!
Wil jij kans maken om mee te doen aan
het Nederlands Kampioenschap Stoepranden? Meld je dan snel aan voor de
voorronde via de website van SportID
Nieuwegein. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met buurtsportcoach
Bo Dijkhorst: b.dijkhorst@merwestein.nl.

Nieuw
communicatieplatform
voor tramreizigers
Waar is mijn tram? Die vraag
van reizigers het trambedrijf
natuurlijk zo goed mogelijk beantwoorden. Het nieuwe communicatieplatform ULTRA helpt
daarbij. Langs deze weg wordt
ervoor gezorgd dat niet alleen
de communicatie tussen de
trams en de verkeersleiding soepel en betrouwbaar verloopt.
Het systeem levert ook actuele
reisinformatie aan boord van de
trams en op de haltes. Deze
zomer zijn alle trams met dit
nieuwe systeem uitgerust.
Momenteel legt het trambedrijf
van de provincie Utrecht de laatste
hand aan de komst van dit communicatieplatform. Het systeem levert een nieuwe, digitale stip op de
horizon voor het Utrechtse tramsysteem. ULTRA vervangt niet alleen het oude communicatiesysteem in de trams dat einde technische levensduur is. Het levert
ook belangrijke pluspunten op
voor reizigers in het openbaar vervoer.
Reizigers merken het niet maar tijdens de rit staat de tram constant
in contact met de verkeersleiding.
Vanachter de computer op de remise in Nieuwegein volgen de verkeersleiders van U-OV voortdurend de trams. Ze zien op hun
scherm precies waar deze zich bevinden en onderhouden tijdens de
rit het contact met de trambestuurders. Het nieuwe platform
ULTRA werkt als een kanaal waardoor alle communicatie gaat: reisinformatie, berichten in tekst en in
spraak tussen de verkeersleider en
trambestuurder, actuele positiebepaling van de tram en hoe deze
‘real time’ rijdt op de klok van de
dienstregeling.
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Betrouwbaar en veilig reizen
Op dit nieuwe digitale systeem
draait in feite alle informatie die
van belang is om de trams te laten
rijden en aan te sturen in de dagelijkse operatie. Een belangrijk
voordeel van ULTRA is dat deze
werkt op twee mobiele netwerken.
In het geval dat er een netwerkstoring is, schakelt het systeem automatisch door naar netwerk nummer 2. De communicatie blijft op
deze manier in de lucht en de
trams kunnen gewoon blijven rijden. Dit verbetert de betrouwbaarheid van het tramsysteem. De
nieuwe techniek zorgt er ook voor
dat de verkeersleiders nog exacter
kunnen zien via GPS waar de trams
zich in een baanvak of bij een halte
bevinden. In het geval van veiligheidsincidenten is dit een belangrijk pluspunt. Alle spraakcommunicatie via dit platform tussen de
verkeersleiding en de trambestuurders werkt bovendien digitaal. Het
systeem is ook voorbereid op technische innovaties zoals toepassingen voor individuele reisadviezen
in het OV.
Het nieuwe systeem is na een
openbare aanbesteding door de
provincie Utrecht geleverd door
IVU Traffic Technologies. Voorbereiding en introductie van het
communicatieplatform is in handen van ICT consultancy bureau
Strict. Inmiddels zijn in samenwerking met vervoerder U-OV met
vijf trams testen uitgevoerd om het
systeem in de praktijk op de proef
te stellen. In de zomer zijn alle
trams volgens planning operationeel met ULTRA, op tijd voor de
komst van de nieuwe dienstregeling wanneer reizigers over de
gehele lijn tussen Utrecht Science
Park, Nieuwegein en IJsselstein
zonder overstap van de trams gebruik kunnen maken.
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bruikte steekwapen voldoet. Het lag in het
water onder een brug bij de Doorslag
waar Appie L. na de WK-finale lang met
zijn handen op de reling heeft gestaan.
Een vriend herkende het vissersmes. Volgens die vriend had L. altijd zo’n mes bij
zich, ook op de avond van Houtveens
dood.
Advocaat Paul Emmelot betoogt dat betrokkenen en getuigen die avond veelal
stevig gedronken en geblowd hadden. De
vele verklaringen tegen L. zouden daarom
op zijn minst twijfelachtig zijn.

OM eist 12 jaar cel
voor ‘WK-moord’ in
Nieuwegein
Gespannen voelt Appie L. zich naar
eigen zeggen niet. De 45-jarige verdachte uit Harmelen staat na twaalf jaar
alsnog terecht voor de dood van
Richard Houtveen uit Nieuwegein, en
hij houdt rustig vol dat hij het niet heeft
gedaan. Maar anders dan twaalf jaar
geleden beschikt het OM nu over het
mogelijke moordwapen. De officier van
justitie eiste vanmiddag een gevangenisstraf van twaalf jaar voor doodslag.
De geruchtmakende zaak staat bekend
als de WK-moord. Richard Houtveen werd
doodgestoken nadat hij met vrienden bij
Cityplaza op een groot scherm naar de
voetbalfinale in Zuid-Afrika had gekeken.
Een mensenmassa op het plein zag op
11 juli 2010 hoe Nederland opnieuw naast
de titel greep en Spanje werd gehuldigd
als de nieuwe wereldkampioen.
In zijn hart gestoken
Intussen ontstonden herhaaldelijk opstootjes tussen twee groepen toeschouwers.
Appie L. zou Houtveen daarbij hebben
geduwd. Houtveen liep met zijn vriendin
weg van het plein en zakte bij de ingang
van een parkeergarage in elkaar. Hij bleek
in zijn hart te zijn gestoken. Houtveen
werd gereanimeerd, maar een spoedoperatie in het ziekenhuis om zijn leven te
redden bleek vergeefs.
L. ontkent stellig dat hij iets met de dood
van Houtveen te maken heeft gehad. In
de rechtszaal vertelde hij dat tijdens de
voetbalwedstrijd klappen waren gevallen.
Een vriend van Houtveen sloeg een vriend
van Appie L. buiten westen. Na het eindsignaal kwam het opnieuw tot een confrontatie. L. zou daarbij de gemoederen
hebben willen bedaren en zich daarom
tussen de strijdende partijen hebben opgesteld.

L. houdt vol dat hij Houtveen niet heeft
geduwd, maar hem alleen met zijn hand
op afstand heeft gehouden. Daarna gingen L. en zijn Nieuwegeinse vriendin er
snel vandoor, omdat ze achterna gezeten
zouden worden. Pas de volgende dag hoorde hij dat Houtveen korte tijd later was
overleden.
Te weinig bewijs
Appie L. werd na Houtveen’s dood uitgebreid als verdachte verhoord en werkte
ook mee aan een reconstructie door de
politie. Maar na twee jaar besloot het OM
dat er te weinig bewijs was om hem veroordeeld te krijgen. L. kreeg zelfs een
schadevergoeding toegewezen toen de
verdenking tegen hem was vervallen.
In 2017 meldde een jonge vrouw zich
bij Houtveen’s moeder. Ze vertelde
haar over haar vermoedens dat Appie
L. namens anderen een oude rekening
met haar zoon te vereffenen had. De
zaak werd heropend en ook een coldcaseteam van de politie verdiepte zich
erin.
Hoewel het scenario van de tipgeefster
niet werd bevestigd, leverde het hervatte
onderzoek wel nieuwe inzichten op. Het
OM denkt nu alsnog voldoende bewijs
tegen L. te hebben verzameld.

'Flink en goed geraakt'
De tegenstrijdige verklaringen die L. zelf
heeft gegeven werden 's morgens nog
eens goed tegen het licht gehouden. Zo
zou hij na de wedstrijd tegen een vriendin
hebben gezegd dat hij Houtveen 'flink en
goed geraakt' had, wat hij later weer ontkende. Mensen uit zijn omgeving beweren
dat hij indertijd vaak cocaïne gebruikte.
Op de vraag of hij onder invloed was
antwoordde hij gisterenmorgen: 'Geen
drugs, ik had alleen een paar biertjes op.'
Opmerkelijk in de zaak is dat op getapte
telefoongesprekken L. tegen zijn vriendin
heeft gesproken over tasjes waar de politie naar zocht. 'Alles moet weg' zou hij
daarover hebben gezegd. Het T-shirt dat
hij op die avond droeg is nooit gevonden.
Uit zijn dossier blijkt dat L. meerdere agressieve conflicten heeft gehad, waarvoor
hij ook met de politie in aanraking is geweest. Ook zou er al langer sprake zijn
geweest van ruzie tussen L. en Houtveen.
L. gaf gisterenmorgen toe dat hij in 2008
de banden van Houtveen heeft lekgestoken, naar eigen zeggen omdat hij door het
slachtoffer werd uitgedaagd. Houtveen
zou eerder al eens de auto van L. hebben
vernield.

Bloedspoor van veertien meter
De officier van justitie liet gistermiddag in
de rechtszaal een animatie zien van de
gebeurtenissen van de fatale avond in
2010. Houtveen is in zijn hart gestoken
door een voorwerp van drie tot vier centimeter breed met één scherpe zijde. Uit
de wond en het bloedspoor van veertien
meter valt af te leiden dat hij hooguit nog
twee tot drie minuten na de steekpartij kan
hebben geleefd. Volgens het OM moet de
moord dus wel tijdens de confrontatie met
Appie L. zijn gebeurd.

Moeder op voorste rij
De moeder van Richard Houtveen nam
vanmorgen plaats op de voorste rij in de
rechtszaal. Ze diende een vordering tot
schadevergoeding van ruim 30.000 euro
in. Zo’n 7.000 euro daarvan is bedoeld als
compensatie voor de bloemen die ze
jarenlang op herdenkingsplekken voor
haar zoon ververste. Ook maakte ze als
nabestaande gebruik van haar
spreekrecht.
'In mijn ogen ben je een monster en hopelijk wordt je als monster bestraft. Bijna 12
jaar heb jij gewoon je leven kunnen leiden', zegt de moeder van Richard Houtveen snikkend tegen verdachte Appie L.
Die reageert droog: 'Ze heeft de verkeerde
voor zich.'

In 2019 vond de politie een opengeklapt
mes dat aan de beschrijving van het ge-

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht / Riks
Ozinga
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De Nieuwegeinse Shantie is ernstig ziek.
Haar vriendinnen Kirsten, Nancy, Dorien, Mireille en Marijke zijn een actie gestart om haar en haar gezin te helpen

Vriendinnen in actie
voor Shantie en haar gezin
Shantie (43) is moeder van 6 kinderen
en wordt niet meer beter. Haar vriendinnen Mireille, Dorien, Kirsten, Marijke
en Nancy zijn een actie gestart om het
gezin te helpen. ‘Wij hopen dat we met
deze crowdfundingsactie ervoor kunnen zorgen dat ze wat meer financiële
armslag hebben, zodat ze de laatste tijd
leuke dingen kunnen doen om te genieten van elkaar. Daarnaast willen wij
graag haar man Arjan helpen om, als
Shantie er niet meer is, langere periode
bij de kinderen te kunnen blijven’, aldus de vriendinnen van Shantie. Helpen kan door een donatie te doen via
deze speciale website. Inmiddels is al
ruim € 14.000,00 opgehaald.
Vorig jaar zag het leven van Shantie er
nog zo mooi uit. Lieve man, zes prachtige
kinderen, leuke baan. Shantie en Arjan
hebben elkaar ontmoet op het werk. Ruim
20 jaar zetten zij zich met alle liefde in
voor een hoop papa’s, mama’s en kinderen in Nieuwegein. Zij werkt op de peuterspeelzaal en hij op de BSO. Eind november kregen ze heel slecht nieuws. Er zat
een tumor in Shantie haar blaas en ze
konden nog niet zeggen of het daarbij

beperkt zou blijven of dat er ook uitzaaiingen zouden zijn.
Nadat de tumor was weggehaald en na
vele onderzoeken blijkt Shantie zegelringcelcarcinoom te hebben. Een zeer
agressieve zeldzame vorm van kanker
met uitzaaiingen in haar buik en lymfen.
Aangezien het om een zeer zeldzame
vorm van kanker gaat, hebben het St.
Antonius Ziekenhuis, het Antonie van
Leeuwenhoek Ziekenhuis, UMC Utrecht
en het Radboud UMC Shantie onderzocht.
Shantie zal niet meer genezen. Ze laat
straks een gezin achter met 6 kinderen in
de leeftijd van 1 tot 18 jaar. Om haar leven
te verlengen heeft ze drie chemokuren
achter de rug. De uitslag van een tussentijdse scan gaf aan dat de chemo’s niks
hebben gedaan. Sterker nog, er zijn uitzaaiingen bij gekomen.
Om het gezin nu en Arjan straks financieel
gemakkelijker te maken zijn haar vriendinnen een crowdfundingsactie gestart. Wat
zij graag willen is, nu Shantie er nog is,
dat ze met de opbrengst van deze crowdfunding de mogelijkheid hebben om nog
mooie herinneringen te maken met elkaar.
En als Shantie er niet meer is, Arjan financieel lucht te geven. Zodat hij een langere
periode bij de kinderen kan blijven en hij
zich geen zorgen hoeft te maken over
kosten die hij straks alleen zal moeten
dragen.
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Nieuwegeinse buurtsoap
op RTV Utrecht
Vanwege de 50-jarige verjaardag van
Nieuwegein maakte DE KOM, theater
en kunstencentrum ‘Geina, de buurtsoap’. Het verhaal, vol cliffhangers,
misverstanden en zaken die gruwelijk
uit de klauwen lopen, is een komische
en licht absurdistische ode aan de stad.
Acteurs Huub Smit en Lonne Gosling
vervullen samen de hoofdrol. Naast hen
schitteren vele bekende Nieuwegeiners in
de serie, zoals burgemeester èn vanaf nu
soapacteur Frans Backhuijs, maar ook de
plaatselijke Scootmobielclub.
‘Geina’ is een soap met een knipoog naar
de vooroordelen over Nieuwegein, maar
ook met liefde voor de stad en de mooie
plekken die daar zijn. De soap werd
gemaakt met presentator en theatermaker
Oscar Kocken, schrijver Lucas de Waard,
regisseur Ruut van der Beele én natuurlijk
de inwoners van Nieuwegein!
‘Geina, de buurtsoap’ is van maandag 25
april tot en met zaterdag 30 april op televisie.
‘Geina, de buurtsoap’ werd mede mogelijk
gemaakt door 50 jaar Nieuwegein, Prins
Bernhard Cultuur Fonds, Stichting VSBFonds en de business partners DE KOM.
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FIETSFOTO VAN DE WEEK
Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en
Clarion Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein
vertellen elke week met één Nieuwegeinse
fietsfoto met bijschrift wat hen bezighoudt of
treft.
Clarion: ‘De bijeenkomst voor ondernemers en
belangengroepen over de knip in de Batauweg
begon dinsdagavond met een verhitte discussie:
over de noodzaak. Daarna kon het gaan over
het hoe, wat en waar van de proef met de knip.
Voor ons telt dat de Batauweg een veilige plek
voor fietsers is, en dat lukt alleen met een forse
afname van het aantal auto’s. De vraag is dus:
wat is straks de knapste knip?’

Nieuwegeiner komt om
bij frontale botsing
op de N214 bij Wijngaarden
Een 47-jarige automobilist uit Nieuwegein is vrijdag 8 april om het leven
gekomen bij een frontale botsing op
de N214 bij Wijngaarden. Het ongeval
gebeurde tegen het middaguur.
De automobilist kwam met zijn Tesla in
botsing met een tegemoetkomende
vrachtwagen. Door de klap kwam de auto
meters verderop in de berm terecht.
Brandweer, ambulance en politie rukten
daarop massaal uit en kregen assistentie
van de bemanning van een traumahelikopter.
Omstanders haalden de vrachtwagenchauffeur uit zijn vrachtwagen. De automobilist bleek bekneld te zitten.
Hulpverleners constateerden niet veel
later dat de man was overleden. De
chauffeur van de vrachtwagen is onderzocht in de ambulance en met onbekende
verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.
De schade aan de voertuigen is groot. De
weg lag bezaaid met onderdelen. Specialisten van de politie doen onderzoek naar
de oorzaak van de aanrijding.
De N214 werd tussen de rotonde met de
N482 en Bleskensgraaf afgesloten vanwege het ongeval. Verkeer kon via een
naastgelegen weg het ongeval passeren.

Expositie
‘Kunstig Gevarieerd’
in het Atrium
door KunstGein Podium
In het KunstGein Podium, in het
Atrium van het Stadshuis in de
binnenstad van Nieuwegein, is
van woensdag 13 april tot en
met zaterdag 21 mei de expositie
‘Kunstig Gevarieerd’ te zien. Drie
kunstenaars tonen diverse schilderijen en beelden in bijzondere
vormen. Tijdens de openingsuren van woensdag tot en met
zaterdag van 12.00 uur tot 16.00
uur, is één van de kunstenaars
aanwezig om wat over het werk
te vertellen.
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Over de kunstenaars
Juliette Schriek maakt creaties
met Powertex, een verharder die
samen met cellulose verandert in
een perfecte klei. De beelden zijn
voor binnen en buiten geschikt.
Ans van Rooijen is veelzijdig en
schildert graag, ze laat zich door
het onderwerp uitdagen, maar kiest
soms langer voor een thema als
bloemen of vlinders. Ze kan ook
zomaar een andere creatieve actie
beginnen, zo miniaturen bouwen.
Schilderen is de grootste passie
van Corrie Rock-Korver. Ze werkt
graag met veel kleur, maar ook in
zwart-wit. Ze heeft een voorkeur
voor realistische portretten van
mens en dier. In de expositie is
duidelijk te zien dat ze fan is van
The Beatles, maar ook van Elvis,
The Godfather en Marilyn Monroe
maakte ze schilderijen.
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3439 MK Nieuwegein
(030) 603 2532
Email: jeugdtoernooi@rijnhuyse.nl
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Inschrijven:

Met het IVN
op zoek naar bijen
Het IVN, afdeling Nieuwegein-IJsselstein e.o. organiseert op zaterdag
23 april, aansluitend bij de Landelijke
Bijentelling, een middag over bijen in
het Natuurkwartier, in park Oudegein
in Nieuwegein.
Tijdens een lezing vertellen medewerkers
van het IVN het een en ander over deze
nuttige beestjes en helpen je op weg met
het herkennen van (honing)bijen en
hommels én hun ‘look-a-likes’ zoals wespen en zweefvliegen. Daarna gaan de
deelnemers samen in het Natuurkwartier
op zoek naar wat daar zoal rondvliegt.
De lezing start om 13.30 uur in het MEC
aan de Geinoord 9 in Nieuwegein. Deze
duurt ongeveer 2 uur. De deelname is
gratis. Wel graag aanmelden via
publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl.
Waarom bijen tellen
Hoe meer we over bijen weten, hoe beter
we de bij kunnen helpen. Daarom vragen
we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim
de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn
belangrijk voor bestuiving. '80% van onze
eetbare gewassen en bijna 90% van onze
wilde planten worden bestoven door bij-en
en andere insecten', aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis.
De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur &
Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen, zodat
we de bij beter kunnen helpen. Daarom
vragen we iedereen om mee te doen aan
dit landelijk bijenonderzoek. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in
samenwerking met EIS Kenniscentrum
Insecten en Waarneming.nl.

FOTO: FOTOTEAM KenM
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Koninklijke
onderscheiding voor
Ron Blom
Op woensdag 13 april ontving de
heer Ron Blom een Koninklijke
Onderscheiding uit handen van
burgemeester Frans Backhuijs.
Hij is benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Op basis
van zijn bijzondere maatschappelijke betrokkenheid, de lange
tijd, omvang en diversiteit van
de vrijwilligersactiviteiten kreeg
de heer Blom de Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.
Stichting Bouwspeeltuin
Jeugdland Nieuwegein
Van 1998 tot 2009 was Ron Blom
vrijwilliger en sinds 2011 ook bestuurslid bij de Stichting Bouwgein
in Nieuwegein, een speeltuin en
een huttenbouwspeeltuin waar
peuters, kleuters en basisschoolleerlingen kunnen spelen. Hij verrichtte onderhoudswerkzaamheden
aan het terrein, de speeltoestellen
en het gebouw. Daarnaast begeleidde hij de kinderen en organiseerde hij mede de KinderVakantieWeek. Ook zette Ron zich na de
verzelfstandiging van de speeltuin
in voor de bouw van een nieuw
gebouw.
Schietvereniging Ultrajectum
Van 1983 tot 2009 was Ron Blom
vrijwilliger bij de Schietvereniging
Ultrajectum te Nieuwegein. Hij was
lid van de onderhoudscommissie
en draaide bardiensten.
Opruimdagen
van de Groengroep Lunetten
Utrecht
Ron Blom was van 1987 tot 1989
vrijwilliger bij de opruimdagen van
de Groengroep Lunetten Utrecht.
De wijk Lunetten in Utrecht waar hij
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toen woonde, werd opgeruimd
door de Groengroep. Er werd afval
van land en water verzameld. De
heer Blom begeleide voornamelijk
kinderen bij het schoonmaken van
de sloten.
Buurthuis ’t Klokhuis
in Nieuwegein
Van 1998 tot 2006 was Ron vrijwilliger bij het Buurthuis ’t Klokhuis
in Nieuwegein. Hij organiseerde
(mede) de maandelijkse rommelmarkt en de Sinterklaasoptocht.
Letterpodium
en het Nieuwegeins Dictee
Van 2003 tot 2008 was Ron Blom
vrijwilliger bij het Letterpodium en
het Nieuwegeins Dictee. Hij verzorgde de techniek.
Vereniging Algemene Hulpdienst
Nieuwegein
Van 2011 tot 2015 was Ron vrijwilliger bij de Vereniging Algemene
Hulpdienst Nieuwegein. Hij zette
zich in voor de hulpaanvragen met
betrekking tot onder andere het
tuinonderhoud, de computerhulp
en de klusjes in huis.
Stichting Repair Café
Van 2011tot 2016 was Ron Blom
mede-initiatiefnemer van en
reparateur bij de Stichting Repair
Café Nieuwegein geweest. Ron
hielp bij het voorbereiden en opruimen van de locatie Repair Café.
En ook sprong hij bij bij het repareren van met name fietsen en elektrische apparaten
De gemeente Nieuwegein feliciteert de heer Ron Blom van harte
met zijn Koninklijke Onderscheiding en dankt hem voor zijn inzet
voor de Nieuwegeinse gemeenschap.
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775 kinderen in actie
tijdens
de Nieuwegeinse voorrondes
van het KNVB
Schoolvoetbaltoernooi!
Op woensdag 23 maart, 30 maart en
13 april organiseerden de buurtsportcoaches van SportID Nieuwegein de
voorrondes van het KNVB Schoolvoetbaltoernooi op de velden van voetbalverenigingen JSV, V.S.V Vreeswijk en
SV Geinoord. Hier streden 78 teams om
een plek in de Nieuwegeinse finale.
Deze finale zal worden gespeeld op
woensdag 11 mei 2022.

De volgende teams
hebben zich geplaatst
Veldrakker team 4 en team 12,
Willem Alexander Hoog Zandveld team 2,
de Schouw team 2 en team 7,
Lucas Batau team 1,
Willem Alexander Vreeswijk team 1 en
Prinses Margrietschool team 6.
De winnaars van de Nieuwegeinse finale
stromen door naar de regiofinale in Hilversum.

Sport is het mooist als alle spelers en
coaches zich sportief en respectvol gedragen. De volgende teams blonken hier volgens de scheidsrechters in uit:
Trompetvogel team 3,
Willem Alexander Hoog Zandveld team 3
en Meander team 2.
Om deze teams te belonen ontvingen zij
een Fair Play prijs.
Ben jij benieuwd welke teams zich plaatsen voor de regiofinale in Hilversum? Kom
dan woensdag 11 mei 2022 om 15.00 uur
kijken naar de Nieuwegeinse finale bij
voetbalvereniging JSV op Sportpark Galecop.

Vier het vierjarig bestaan
van het PLUS-café mee
Het PLUS-café is al vier jaar lang
dé wekelijkse community voor
55+’ers in Nieuwegein. Dit jubileum vieren we op maandag 25
april van 14.30 tot 16.00 uur op
het Gezondheidsplein in bibliotheek De tweede verdieping in de
binnenstad van Nieuwegein.
Wat kun je verwachten? Dans en
swing tijdens de silent disco, geniet
van een hapje of een drankje en voer
een goed gesprek. Betekenisvol ontmoeten en contacten opdoen staan
namelijk centraal bij het PLUS-café!
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Over het PLUS-café
In de afgelopen vier jaar zijn al veel
onderwerpen uit het leven van een
senior besproken. Als ‘PLUS-ser’ krijg
je kennis mee, word je veerkrachtiger
en leer je nieuwe mensen kennen.
Wekelijks spreken de deelnemers
gezamenlijk over: gezondheid, lifestyle, cultuur, digitale media, literatuur of het nieuws. Daarnaast worden er diverse workshops en lezingen
georganiseerd, passend bij onderwerpen die de deelnemers bepalen.
In verband met de voorbereidingen
vraagt de organisatie om je van
tevoren aan te melden om gratis mee
te doen. Aanmelden kan hier.

De Digitale Nieuwegeiner
PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad
Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het
verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk
eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en
de Prentbriefkaart van de week.

De kaart voor deze week komt uit ongeveer 1900: een
gezicht op het Kerkveld in Jutphaas. Uitgever is Vivat
uit Amsterdam. De drukker is onbekend maar gedrukt
in zwart/wit. Bewoners aan het Kerkveld, toen Kerkplein, in Jutphaas.

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.

Iftar-maaltijd
op het Cals College
Woensdag 6 april was voor het
eerst een iftar-maaltijd op het
Cals College georganiseerd, een
maaltijd uit de islamitische traditie om het vasten te verbreken. Meer dan 100 leerlingen en
een vijftal leraren hadden zich
aangesloten aan lange tafels in
de passage. Iedereen nam wat
mee om deze gezamenlijke
maaltijd te vieren.
De school: ‘We vinden het belangrijk om in de school ruimte te geven
aan deze traditie, zodat ook onze
Islamitische leerlingen merken en ervaren dat het Cals hun school is.’
Van de 100 aan de iftar-maaltijd
deelnemende leerlingen hebben er
30 geen islamitische achtergrond
en dat maakt het tot een mooie
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verbindende activiteit. Het sluit zo
aan bij de kernwaarden van het
college: open, vertrouwen en verbonden.
Volgende week is het de Goede
Week, de laatste week van de
christelijke vastenperiode, waarin
het lijden van Christus wordt herdacht. ‘In die week besteden we met
onze leerlingen op allerlei manieren
aandacht aan de mensen uit de
Oekraïne. Van benefietavonden tot
sponsorlopen en zwemmen en aandacht in de vaklessen. Een week
kortom met sociale actie én met een
belangrijk vormend aspect’ aldus de
school.
'Iftar en Oekraïne zijn daarmee
eigenlijk twee kanten van dezelfde
medaille: ze horen bij het Cals, bij
wie we (willen) zijn en wat we onze
leerlingen willen meegeven’ zo zegt
een van de docenten onze redactie.
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‘Nu ik
meer buurtgenoten ken,
voel ik me hier veiliger’
Dinsdag 1 maart jl. was de wekelijkse
inloop in buurtkamer Muntpunt. In de
hal van flatgebouw Soevereinburg
stond de deur naar de kamer voor
buurtbewoners wijd open. Iedere voorbijganger werd uitgenodigd voor koffie
en een praatje. Er was er taart en de
gemeente kwam langs. Nu na vijf
maanden buurtkamer vertellen bewoners wat dit contact met flat- en buurtgenoten voor ze betekent.
De meest favoriete buurtbewoner is zonder twijfel Ilja, de hond van Samantha. Ilja
geeft iedereen een warm welkom en iedereen reageert enthousiast op haar begroeting. Nog voor het half vier is, stroomt
de buurtkamer vol. Koffie, thee en taart
staan klaar. Samantha zit aan tafel, zij
was een van de eerste bewoners die werd
aangesproken door buurtbouwers Irma en
Mira. Nu stelt ze zich voor als ‘actieve
buur’: ze is de spil bij de koffie-inloop en
bij de andere activiteiten van en voor buurtbewoners die eruit voortvloeien.
Er moest iets gebeuren
Samantha: 'Hoe het wonen mij hier beviel,
vroegen Irma en Mira mij toen ze begin
oktober bij mij aanbelden. Niet best! Ik
ben hier drie jaar geleden komen wonen,
ingetrokken bij mijn vriend, maar ik voelde
me niet veilig. Ik vond dat er iets in de flat
moest gebeuren, zodat er meer sociaal
contact en meer sociale controle is.' Van
het een kwam het ander. 'We zoeken de
verbinding met de buurthuiskamer op het

Buurtplein. Zodat mensen die hier komen
ook de mensen daar leren kennen en andersom. Zo is daar elke donderdagmiddag
de spelletjesinloop.' Ook is daar een grote
keuken waar gekookt kan worden door en
voor de buurt. Bij het Buurtplein leerde
Samantha Astrid kennen die net als zij
fibromyalgie bleek te hebben. 'Het is zo
fijn om iemand te ontmoeten die weet hoe
het is!' Samen starten ze een steungroep
voor mensen met fibromyalgie. Onlangs
zijn ze voor het eerst samengekomen, 'We
merken nu al dat er best veel belangstelling is' zegt Samantha.
Samen de buurt schoonmaken
Irma, Evelien en Samantha nemen voor
de inloop begint nog even wat plannen
door. Irma Vroegop is buurtbouwer van
beroep, ingehuurd door de gemeente
Nieuwegein. Evelien Vroomen werkt bij
MOvactor en zet zich ook in voor het versterken van de wijk Muntpunt. 'Door bewoners van hier in contact te brengen met
bewoners van het Buurtplein kunnen er
mooie, nieuwe verbindingen en initiatieven
ontstaan', vertelt ze enthousiast. 'Mensen
en wijken bloeien daarvan op.'
Over de drempel helpen
Buiten voor de flat staat Femke op straat;
ze kijkt roerloos voor zich uit. 'Kom je koffie drinken?', vraagt Irma, maar Femke is
nog niet zover. Tien minuten later staat ze
er nog steeds. Dit keer probeert Samantha haar naar binnen te krijgen, samen
met Ilja, maar Femke blijft liever buiten
staan. Als even later Evelien een derde
poging doet, komt Femke mee naar binnen. Verlegen schuift ze aan. Niet veel later knoopt ze een praatje aan met Saman
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‘Aardige mensen.
Een praatje maken.
Even geen zorgen.’
tha over Ilja. Ook Olette Koops en Sabrina
Eijk zijn aangeschoven om namens de
gemeente met de buurtgenoten in gesprek
te gaan.
Is er iemand jarig?
'Is er iemand jarig?', roept flatbewoner
Hans bij binnenkomst. Hij slaat de taart af,
maar lust wel koffie en een soesje. 'Ik miste je laatst toen we het over de geveltuintjes hadden', zegt Irma vriendelijk. 'Niks
over gehoord, maar ik wil best helpen
hoor', reageert hij joviaal. Hans komt elke
week naar de inloop. 'Ik zit anders maar
alleen thuis; roken, tv kijken… Ik heb hier
weinig contacten. Even een kopje koffie,
een babbeltje, andere mensen leren kennen, dat is gezellig.' Eerder organiseerde
Hans zelf met twee anderen ook een koffieochtend. 'Maar dat liep niet. We bleven
steeds met z’n drieën zitten. Irma belt
gewoon bij mensen aan.' Samantha: 'Zo
leuk, dat iemand die moeite neemt om je
uit te nodigen. Je voelt je daardoor welkom.'
Even geen zorgen
Fuad zit al een poosje zwijgend aan tafel.
Als hij wordt aangesproken, komt hij los.
Hij vertelt dat hij hier buiten Irma en Evelien ontmoette en sindsdien elke dinsdag
komt: 'Aardige mensen. Een praatje maken. Even geen zorgen.' Hij woont verderop in de buurt, maar heeft het niet daar
niet naar zijn zin. 'Veel stress', zegt hij
droevig. Hij zit op dit moment in de ziek(verder lezen)
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Het gebouw aan de Diepenbrocklaan

Paramedisch Centrum
Nieuwegein
verhuist naar
Gezondheidshuis
de Componist
Op de tweede verdieping van het
Gezondheidshuis de Componist aan de
Diepenbrocklaan 1 in de wijk Zuilenstein is alles zo goed als klaar. De
spreek- en behandelkamers van de
oefen- en fysiotherapeuten zijn ruim
en licht. De grote zaal waar onder
begeleiding gesport en geoefend kan
worden is straks gevuld met allerhande apparaten.
Vanaf 23 mei 2022 opent Paramedisch
Centrum Nieuwegein daar voor het eerst
de deuren. Fystiotherapeut Xander Tóth
Varju: 'We gaan naar een nieuw gebouw
en dat is geweldig, maar voor de mensen
die ons bezoeken verandert er verder niet
veel. Het adres is anders, maar de zorg
die de mensen gewend zijn veranderd
niet. Ook op het nieuwe adres brengen
wij mensen in beweging!'

Nationale
Diabetes Challenge
weer van start
Ook dit jaar zal er weer gewandeld worden tijdens de Nationale
Diabetes Challenge. Sinds een
aantal jaar heeft de Bas van de
Goor Foundation (BvdGF ) het
initiatief genomen om mensen
met (een verhoogd risico) op
diabetes te helpen de regie over
hun gezondheid in eigen hand te
nemen. Door middel van begeleide wandelingen gaan de deelnemers met elkaar aan de slag om
in beweging te komen. Een wandelprogramma voor iedereen
met en zonder diabetes om op
een laagdrempelige manier aan
een gezonde leefstijl te werken.
Wekelijks wordt er op maandagavond om 19.00 uur gewandeld,
onder begeleiding van een wandeltrainer van Atletiekvereniging

Paramedisch Centrum is straks te vinden
op de tweede verdieping van Gezondheidshuis de Componist. In dit gebouw
komen zorgaanbieders én welzijnsorganisaties onder één dak samen. Naast de
bekende zorgverleners zoals huisartsen,
apotheek, fysiotherapeuten, diëtisten,
logopedisten en psychologen zijn er ook
diensten op het gebied van welzijn ondergebracht. Je vindt er het Buurtplein,
Geynwijs en wijkcoördinatoren vanuit de
gemeente Nieuwegein. Ook het Sociaal
Juridisch Servicepunt kun je hier vinden.
Evenals buurtverbinders, kinder- en jongerenwerkers van MOvactor.
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Atverni uit Nieuwegein. Hierbij
wordt uiteraard gewandeld volgens
de Coronamaatregelen van dat
moment. Vanaf maandag 25 mei
zal er in 20 weken toegewerkt worden naar de afsluitende Challenge
week van 19 tot en met 24 september 2022.
Voldoende bewegen is het nieuwe
normaal. Daarom staan de vijf
gezondheidscentra (Zorgplein
Zuid, Gezondheidscentrum de
Schans, Gezondheidscentrum de
Roerdomp, Het EMC Nieuwegein
en Zorgplein Galecopperboog) en
SportID Nieuwegein weer klaar om
een mooi wandelfeest te maken.
‘Op deze manier werken we samen
aan een gezondere leefstijl. Ga je
de uitdaging met ons aan?’
Kijk hier voor meer informatie of als
u zich wilt inschrijven.
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buurtkamer en inloop ophouden te bestaan. 'Ik ben bang dat het stukloopt', zegt
Kimberly. 'We hebben alleen een klein
budget nodig voor koffie en koek en de
beschikking over deze ruimte', zegt Samantha die het wil verzorgen. Ook hopen
de bewoners dat buurtbouwer Irma wat
langer betrokken blijft. Samantha: 'Zij haalt
iets in mensen naar boven, waardoor ze
durven ondernemen. Ze is heel toegankelijk. Een gevoel dat bij professionals die bij
instanties werken nogal eens ontbreekt.
Als bewoner heb je bij hen meestal niet
het gevoel dat ze aan jouw kant staan.
Irma is voor ons de brug naar instanties.'

‘Nu ik
meer buurtgenoten ken,
voel ik me hier veiliger’
(vervolg van pagina 21)
tewet en wil terug naar zijn familie in Somalië, maar weet niet hoe. Irma gaf hem
het telefoonnummer van het Steunpunt
Vluchtelingen Nieuwegein, maar hij heeft
ze nog niet bereikt.
Samen koken en eten
'Was lekker hè, het buurt-eten laatst?!',
roept Güner enthousiast. Eens per maand
wordt er bij de Buurthuiskamer bij het
Buurtplein gekookt door een buurtbewoner. Het initiatief is vanuit deze buurtkamer ontstaan. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 2,50 per persoon.
'Joost maakte zwarte rijst en kip. Lekker
hoor! Er waren wel 27 mensen. Gezellig.'

Hindoestaanse feestdag, waarop je geen
vlees, vis of ei mag eten.' Koffie en een
praatje kunnen wel. Karina is er vandaag
voor het eerst. Zij is de afgelopen weken
al een aantal keer voorbijgelopen en uitgenodigd en komt nu spontaan binnenlopen. 'Leuk dat je er bent', zegt iemand.
'Wil je taart?', vraagt een ander. Karina
blijkt wel in de Appgroep te willen, waarin
bewoners elkaar uitnodigen voor buurtactiviteiten, en wordt direct toegevoegd.
'Elke week komt er wel iemand nieuw bij',
zegt Irma. 'Het is net vissen', lacht Samantha: 'Je probeert steeds nieuwe aas
uit om te kijken wat mensen leuk vinden
en helpt ze op gang. Zo is er op speciaal
verzoek van een van de bewoonsters binnenkort een ‘creavrouwenmiddag’.'
Samantha had voorheen diverse banen
en was fietsenmaker, maar dat werk werd
te zwaar in verband met haar ziekte. 'Ik
ben zoekend naar wat ik nu kan en wil.
Door dit alles ontdekte ik dat ik graag met
mensen wil werken. Ik overweeg daarom
nu om de studie social work te gaan
doen.'

Om vijf uur ruimen ze de kopjes op en
gaat iedereen huiswaarts. Alleen Femke
blijft zitten. 'Ik dacht dat het tot half zes
duurde', zegt ze teleurgesteld. Als de afwas is gedaan en de ruimte wordt afgesloten, gaat ze met tegenzin naar huis.
Project Buurtkamer Batau
Met het project Buurtkamer Batau wil de
gemeente Nieuwegein in samenwerking
met MOvactor een beweging op gang
brengen die de sociale samenhang in de
buurt versterkt en de mate van participatie
verbetert. Voor dit project wordt gebruikgemaakt van verschillende plekken in de
wijk: het Muntpunt en de buurthuiskamer
op het Buurtplein. Pijlers van deze
plekken zijn: jezelf mogen zijn, je talenten
en dromen inzetten voor de gemeenschap, betrokkenheid en wederkerigheid.

Güner komt elke dinsdag in de buurtkamer en elke donderdag bij de spelletjesinloop. Wil hij ook niet een keer koken voor
de buurt? 'Misschien wel, lasagne of gevulde paprika’s.'

Veiligheid in de buurt
In april organiseert het groepje een bewonersavond met Lister en Mitros. 'Over
het samenleven hier en de veiligheid in de
buurt', licht Samantha toe. Ze stelt voor
om ook de wijkcoördinator en iemand van
handhaving uit te nodigen. Doordat Samantha nu veel meer mensen kent, is ze
zich veiliger gaan voelen in de buurt: 'Nu
weet ik tenminste bij wie ik kan aanbellen
als ik hulp nodig heb. Eerst wilde ik hier
alleen maar weg, nu zit ik wel goed.' Kimberly vertelt dat ze nu meer doet in de
buurt. 'Ik ga soms vuil prikken en stuur
dan een appje in de groep. Er is nu meer
interesse om te helpen. We gaan nu ook
samen mooie geveltuintjes maken.'

'Ik woon hier al vier jaar, maar leer nu pas
mensen kennen.' Revella is een van de
vaste buurtkamerbezoekers. 'Ik probeer
elke week te komen, al ben ik niet zo goed
met mensen. Natuurlijk kende ik sommige
bewoners al wel van gezicht. Maar nu
spreken we elkaar en kennen we elkaar
van naam. Dat is wel fijn.' Revella won
€ 100 voor haar wens voor de Muntenbuurt: het bijhouden van de boomtuintjes
en een nieuwe geveltuin bij flat Soevereinburg. 'Stiekem ben ik best trots', glundert
ze. Ze vertelt wat het gebrek aan groen en
natuur in de buurt met haar deed. 'Ik was
geestelijk ziek en zag alleen maar stenen
wanneer ik uit het raam keek.' Ze werkte
als dagbesteding bij een moestuin in
Utrecht, maar twee jaar terug besloot ze
om haar eigen woonomgeving iets groener te maken. Ze zaaide wat bloemen en
groenten in het gemeenteplantsoen. 'Al
zie ik maar twee bloemen! De wereld
raast maar door… een plantje zien opkomen, geeft mij rust.'

Elke week weer iemand nieuw
Ro wipt langs. Hij heeft met zijn broer afgesproken en kan vandaag niet komen.
Niet veel later is hij er toch. Taart kan hij
helaas niet nemen. 'Het is vandaag een

Blik op de toekomst
'Wat zouden jullie verder graag willen?',
vragen Olette en Sabrina van de gemeente. De bewoners tonen zich bezorgd dat
als aanpak van de buurt ophoudt, de

Samen met Samantha
en Irma gaat ze naar het
tuincentrum om inkopen
te doen voor de boomtuintjes

Güner spreekt Sabrina aan, die naast hem
aan tafel zit. 'Wat vind jij van koken?' Zij
zegt dat ze Indische rijsttafel kan maken.
'Ik help je wel', belooft Güner. 'Wat eet jij
vanavond?', vraagt Femke aan Güner. Ze
kent hem nog uit de tijd dat ze begeleid
woonden. Nu wonen ze sinds enkele jaren
zelfstandig in Soevereinburg. 'Sperziebonen, krieltjes en hamburger', antwoordt
Güner glimlachend. Hij woont alleen en
leeft van dertig euro per week. Dat vindt
hij niet moeilijk. 'Ik doe eens per week
boodschappen en koop alles voordelig in.
Zo spaar ik om over een paar jaar terug te
gaan naar Groningen. Nu ik hier meer
mensen ken, is het wel gezelliger…'
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Sushi Class
Hou jij ook zo van sushi en zou je
dit zelf willen leren maken? Kom
dan naar deze leuke Sushi Class
op het Buurtplein Batau.
Iedere eerste maandag van de
maand kun je deelnemen aan
Sushi Class.
Geef je snel op voor de volgende
Sushi Class op maandag 2 mei.
Locatie: Buurtplein Batau
Dag: maandag
Tijd: 10:00 – 12:00 uur
Kosten: €5- per keer
Aanmelden op het buurtplein
of via 0306008834.
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WIL gestart met
uitkeren energietoeslag
aan inwoners
met een laag inkomen

Spelmoment uit de streekderby tussen Geinoord
en IJFC die in een 4-0-zege voor de thuisclub zou
eindigen

Sportief dagboek (24)
Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op De Digitale
Stad Nieuwegein. Hans is een getogen
Vreeswijker en houdt van voetballen,
houdt van sport. Schreef jaren lang
voor het Utrechts Nieuwsblad.
Ieder weekend vind je hem langs de
sport-velden in Nieuwegein, nu voor
De Digitale Stad Nieuwegein en
De Digitale Nieuwegeiner.
Hans van Echtelt: ‘Even een opmerking
vooraf. Door familieomstandigheden ben ik
al een aantal keren niet bij een wedstrijd
van Geinoord geweest, maar mag ik steeds
dankbaar gebruik maken van het altijd
objectieve verslag van onze clubfotograaf
Gerard van Vliet. Waarvan acte. Over tot
de orde van de dag. Gerard meldt me dat
het een overtuigende zege is geworden op
streekrivaal IJFC, er stond na afloop 4-0 op
het scorebord van Parkhout terwijl het destijds in IJsselstein nog doelpuntloos
gebleven was.’
‘De bezoekers begonnen overigens veelbelovend met enkele vergeefse pogingen
richting voormalig Geinoord-speler Vincent
Griffioen. Maar dat veranderde prompt
toen Daniel Kops zijn voorzet door Robin
Janssen bij de eerste paal met een listig
hakballetje tot openingstreffer werd gepromoveerd. Voor rust werd het ook nog 2-0
met een fraai schot van Jeroen Scholman,
mogelijk een mooie bekroning voor het ingelijste shirt dat hij vorige week bij JSV ten
geschenke kreeg.’
‘Na rust vond Daniel Kops het hoog tijd om
zijn toppositie op de topscorerslijst in deze
klasse te versterken. Met een geplaatste
vrije trap maakte de spits 3-0 om negen
minuten voor tijd zijn 19e treffer van het
seizoen aan te tekenen. Komende zaterdag
wacht een nieuwe streekderby: uit tegen
Delta Sports op Sportpark De Kruisboog in
Houten. Daar hoopt Gerrit Plomp met zijn
formatie de kansen op een periodetitel te
behouden.’

In opdracht van de gemeenten
Houten, IJsselstein, Lopik en
Nieuwegein is Werk en Inkomen
Lekstroom (WIL) op 14 april met
het uitkeren van de eenmalige
energietoeslag 2022 aan inwoners met een laag inkomen gestart.
Automatisch uitgekeerd
Aan 2359 mensen met een laag
inkomen keert WIL de toeslag automatisch uit. Bijvoorbeeld aan
veel mensen die een bijstands- of
IOAW-uitkering ontvangen. Inwoners met een laag inkomen die de
toeslag niet automatisch krijgen,
kunnen vanaf 21 april een aanvraag indienen via de website van
WIL. Het gaat om een toeslag van
800 euro. WIL keert dit bedrag in
een keer uit.
Wie krijgt de toeslag?
De energietoeslag is bedoeld voor
mensen met een laag inkomen. Er
geldt: maximaal 1 toeslag per huisadres. Om in aanmerking te komen
moet de aanvrager in elk geval zelf
de energiekosten betalen. Het inkomen mag maximaal 120 procent
van de bijstandsnorm bedragen.
Meer informatie
en zelf aanvragen toeslag
Inwoners van de gemeenten
Houten, IJsselstein, Lopik en
Nieuwegein kunnen voor meer informatie over de energietoeslag
terecht op www.wil-lekstroom.nl/
energietoeslag. Vanaf 21 april is dit
ook de plek om de toeslag aan te
vragen.
Over Werk en Inkomen
Lekstroom (WIL)
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
werkt in opdracht van de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en
Nieuwegein. Inwoners kunnen er
terecht voor een tijdelijke bijstandsuitkering, begeleiding naar werk,
hulp bij schulden en financiële ondersteuning.

Foto van Zamir M. die hij zelf op
Facebook plaatste

Nieuwegeiner
blijft in cel
vanwege moord
De veroordeling van de 34-jarige
Zamir M. uit Nieuwegein voor
de moord op de Utrechtse studente Laura Korsman blijft in
stand. Wel krijgt hij vier maanden minder celstraf, omdat de
procedure te lang heeft geduurd. Dat heeft de Hoge Raad
afgelopen dinsdag bepaald. In
juli 2020 kreeg de Nieuwegeiner
15 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. Dit was gelijk
aan het vonnis dat de rechtbank
in Utrecht in 2019 velde.
De Nieuwegeiner vermoordde zijn
24-jarige ex-vriendin op 11 juli
2018 in haar woning aan de Bosboomstraat in Utrecht. Daar ging
een periode van stalking aan
vooraf. Op de bewuste dag drong
Zamir M. de woning van zijn ex
binnen, via een balkon. Binnen
ontstond ruzie, waarna hij het
slachtoffer met messteken om het
leven bracht. Zamir M. werd 11 juli
2018 opgepakt in de wijk Zuilenstein in Nieuwegein op de Fagotlaan.
De advocaat van M. ging tegen de
eerder gedane uitspraak van het
hof in cassatie bij de Hoge Raad,
onder meer om aan de orde te
stellen dat er geen sprake is van
voorbedachte rade. De verdachte
beweert dat hij heeft gehandeld uit
noodweer.
De Hoge Raad wees de cassatieklachten van M. af. Wel is de Hoge
Raad het met de verdediging eens
dat de procedure te lang heeft geduurd. Daarom is de opgelegde gevangenisstraf met vier maanden
verlaagd naar veertien jaar en acht
maanden.
Lees hier ons dossier over Zamir
M.
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Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven, een wereld vol
verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het dagelijks
leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen
uit haar leven en andere Nieuwegeiners.

Kim: ‘Ik ben dol op woordgrappen. Vroeger had ik niets met taal, maar tegenwoordig steeds meer. Ook heb ik wat met de Japanse
taal, al blijft daar na jaren oefenen niets van plakken. Eén van de Japanse schriften heet katakana. Toen Vladimir de kat per ongeluk wat krassen maakte, zag ik daar een Japans teken in. Schrijft mijn Blauwe Rus nu ook al Japans?’

PDF naar Word
Een PDF is een handig documenttype.
Maar het kan zijn dat je een PDF wilt
omzetten naar een ander bestandsformaat om het document makkelijker te
kunnen bewerken, bijvoorbeeld naar
Word. Er is een website waar je tamelijk eenvoudig bestanden kunt omzetten, kunt converteren.
Met Soda kun je met slechts een paar
klikken van elke PDF een Word-document
maken. Dit is een van de tools die Soda
biedt. Je hoeft alleen maar het bestand
van de PDF naar de Word converter te
slepen, een druk je op de knop om te converteren en je Word document is klaar!

Gratis plantje bij actie
tegeltje eruit, plantje erin!
Grote problemen oplossen begint met
kleine stappen. De verandering van het
klimaat zorgt voor een aantal problemen. De wateroverlast neemt toe maar
ook de verdroging. Kleine initiatieven
kunnen meehelpen de situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door bestrating
in een tuin te vervangen door beplanting. Waar tegels worden verwijderd
neemt de bodem regenwater op waardoor minder snel wateroverlast ontstaat en de beplanting zorgt voor het
tegengaan van hittestress en het bevordert de biodiversiteit in Nieuwegein.

De actie 'Tegeltje eruit, Plantje erin' is zo’n
kleine stap die iedereen met tegels in de
tuin of om het huis kan zetten om op zijn/
haar manier bij te dragen aan tegen gaan
van het opwarmen van de aarde. Daarom
doet Samen Duurzaam Nieuwegein mee
aan de 'Groene markt' zoals die op zaterdag 23 april door de gemeente op de Professor Dr. Bakkerlaan wordt georganiseerd.
Daar kun men, zo lang de voorraad strekt,
tegen het inleveren van een tuintegel gratis en voor niets bij de kraam van Samen
Duurzaam Nieuwegein, een plantje naar
keuze uitzoeken. Je hebt de keuze uit diverse planten. Informatie over de planten
kun je vinden op de website van Samen
Duurzaam Nieuwegein.
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Misschien vraag je je af wat een PDF-bestand is en wat het anders maakt dan een
Word-bestand? Waarom zijn deze twee
bestanden verschillend.
Een PDF (Portable Document File of
draagbaar document formaat) is een document dat meestal niet is gemaakt om te
worden gewijzigd, je kunt misschien een
PDF invullen of toevoegen, maar er zijn
altijd tekst en / of afbeeldingen die permanent zijn in zo'n document. Een Wordbestand daarentegen (bestanden die
eindigen op .doc) kan worden gewijzigd,
elk aspect van een Word-bestand kan anders worden gemaakt. Als je merkt dat er
een fout is in een PDF, dan kan het converteren ervan naar een Word-bestand
een snelle manier zijn om die fout te herstellen.
(verder lezen)
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Alzheimer Café Nieuwegein
Proces voor opname
en ondersteuning
Op donderdag 28 april vindt er van
19.30 tot 21.00 uur een Alzheimer
Café plaats in ’t Geinlicht aan de Nedereindseweg 3. Spreker Mascha
Haafkens zal meer vertellen over het
onderwerp: ‘Proces voor opname en
ondersteuning.’ Haafkens is klantadviseur bij ZorgSpectrum.
Aan de order komt hoe je het beste kunt
voorbereiden op de opname van je naaste. Wie bepaalt dat opname noodzakelijk
is? Wie helpt ons bij het proces? Waar
vinden wij en hoe kiezen wij een passende woonvorm? Mascha geeft uitleg en
staat open voor vragen. Bovendien zijn
ook casemanagers dementie die avond
aanwezig.
Het programma begint om 19.30 uur,
daarna is er nog gelegenheid om een
drankje te nemen en even na te praten.
De toegang is gratis en aanmelding niet
nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lianca Benschop:
info@mantelzorgnieuwegein.nl.
Bellen kan ook: 0683556874.
Het Alzheimer Café Nieuwegein wordt
georganiseerd door Alzheimer Nederland
afdeling Lekstroom, ZorgSpectrum, Santé
Partners, MoVactor en Steunpunt Mantelzorg.

Roel Zuidhof (links) met rechts wethouder John van Engelen

Officiële uitreiking
Activiteitenverslag
De tweede verdieping
aan
wethouder Van Engelen
In 2021 gebeurde er weer veel bij
bibliotheek De tweede verdieping. Deze hoogtepunten/activiteiten en meer staan genoemd in
het Activiteitenverslag 2021 van
bibliotheek De tweede verdieping. Wethouder John van Engelen (met onder meer cultuur in
zijn portefeuille) kreeg op
13 april dit verslag officieel
uitgereikt door Roel Zuidhof,
directeur-bestuurder van De
tweede verdieping.
In het kleurrijk vormgegeven verslag is te lezen wat de hoogtepunten en activiteiten waren van de
bibliotheek in 2021. Zo kwam er

AHN Activiteit
voor 20 t/m 40 jarigen
Op zaterdag 30 april organiseert
de Algemene Hulpdienst Nieuwegein een activiteit, speciaal
voor 20 t/m 40 jarigen.
Vind je het leuk om op een ontspannen manier leeftijdsgenoten
te ontmoeten, meld je dan gezellig
aan.
Er wordt verzameld om 13.30 uur
in Vreeswijk op het Raadhuisplein
ter hoogte van nr 1. Na een kennis28

een nieuwe bestuurder, wist de
bibliotheek ondanks de impact van
Corona heel veel dienstverlening
overeind te houden en kon het
zelfs extra dienstverlening realiseren voor de inwoners. Ook steeg
het ledenaantal met 269 leden.
Momenteel heeft de bieb 8.384
leden, had zij 298.647 drempeloverschrijdingen en leende de bieb
125.223 boeken uit.
Daarnaast werd de bieb aangemerkt als essentiële dienstverlening, ontving het een innovatiesubsidie voor de conferentie Positieve
Gezondheid 2022 en kreeg het een
nieuwe certificering toegekend van
de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk Cultuur en Taal. Deze
en meer hoogtepunten staan genoemd in het Activiteitenverslag
2021 van bibliotheek De tweede
verdieping.

making en een drankje wordt wandelend en pratend de omgeving
van het pittoreske Vreeswijk ontdekt. Na afloop wordt er afgesloten
met iets lekkers. Vanuit de AHN
zijn er vrijwilligers aanwezig om je
van harte welkom te heten en te
zorgen dat je jou gauw thuis voelt.
Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden. Aanmelden
vooraf verplicht bij adm.medewerker@hulpdienstnieuwegein.nl of
telefonisch op werkdagen tussen
10.00 - 12.30 uur op 0306067409.
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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: 'Vlinders zijn er in “grote” soorten, kleine en piepkleine. Binnen een
vlinderfamilie kunnen zowel grote als kleine vlinders voorkomen, en vrijwel alle
kleine en piepkleine worden motjes genoemd. Er is ook onderscheid in (dag)
vlinders en nachtvlinders. De laatste krijg je overdag meestal nooit te zien.
Echter, er is een grote groep van nachtvlinders die spanners worden genoemd.
Daarvan kun je er overdag heel wat zien, al zie je ze zelden vliegen of op een
bloem zitten. Ze zitten meestal op een blaadje en dat kan ook op de achterkant
zijn. Dat blaadje zakt door de vlinder er op vaak door naar een verticale stand
en ziedaar: een mooie of minder mooie nachtvlinder overdag, ergens in het
buitengebeuren en dat kan ook in een anti-stenentuin zijn.
Het treft dat veel van die spanners echt prachtige vlinders zijn, dus het is de moeite waard hiervan enkele te tonen. De namen mag u
er zelf bij zoeken op www.natuurnieuwegein.nl.'

Gratis
ophaalronde snoeihout
Je kunt de komende tijd voor je snoeiafval gebruik maken van een gratis
ophaalronde. Reinigingsbedrijf Midden
Nederland (RMN) maakt vier ophaalrondes voor het gratis ophalen van je
snoeihout.
Heeft u snoeihout en wilt u dit gratis laten
ophalen deze eerste ophaalronde maak
dan een afspraak via het Klantcontactcentrum van RMN, via telefoonnummer
09006039222 (bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur) of
stuur een e-mail naar info@rmn.nl.
Voorwaarden
gratis aanbieden snoeihout
• Deelname alleen mogelijk op afspraak
via het Klantcontactcentrum van RMN;
• Snoeihout samenbinden in handzame
bundels die gemakkelijk kunnen worden
opgetild (gewicht: maximaal 25 kg, maximale lengte 1,5 meter);
• Maximale dikte van de takken: polsdikte
(géén stronken);
• Géén dozen of zakken met snoeihout of
ander tuinafval;
• Totaal maximaal 2m3 per huishouden;
• Bundels snoeihout vóór 7.30 uur aanbieden op de gebruikelijke aanbiedplek
van de container.
Buiten deze gratis ophaalrondes is het
ook mogelijk om je snoeihout tegen betaling van € 30,- aan huis op te laten halen.
Inleveren bij het recyclingstation aan de
Utrechthaven 3, is gratis. De aanbiedregels en overige informatie is te vinden
op de website van Reinigingsbedrijf Midden Nederland of in de RMN app.

Nieuwegeinse vader
verdacht van poging om
zijn baby van het leven
te beroven
Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 29-jarige man zijn
zoontje in december vorig jaar
hard vastgepakt en door elkaar
geschud. Ook zou hij het kindje
hard op zijn hoofdje hebben gestompt. De baby zou hierdoor
schedelbreuken hebben opgelopen.
Dat bleek woensdag in de Utrechtse rechtbank tijdens de eerste
voorbereidende zitting in de strafzaak tegen de man. De vader ontkende daar stellig dat hij zijn
zoontje iets heeft aangedaan.
Ongeluk of opzet?
Er zijn geen getuigen van de vermeende mishandeling van de baby.
Het kindje raakte in december bewusteloos, mogelijk na een epileptische aanval. Omdat er van buitenaf niets te zien was, werd in het
Wilhelmina Kinderziekenhuis een
scan gemaakt. Daarbij werden de
twee verwondingen aan de schedel
van het kindje ontdekt. Wanneer
die zijn ontstaan is nog onduidelijk. Volgens de advocaat van de
verdachte zou het kunnen dat dit
op verschillende momenten is gebeurd.
De vader was de laatste die bij het
kindje is geweest voor het misging.
Hij heeft steeds stellig ontkend dat
hij heeft geprobeerd om zijn zoon30

tje van het leven te beroven. Het
bedje van het kindje was beschadigd, maar dat zou zijn gebeurd
doordat hij er tegenaan was gevallen. Hij zou zijn bewusteloze zoontje ook nog hebben gereanimeerd.
Volgens zijn advocaat kan het letsel van de baby ook zijn ontstaan
door een ongeluk. Als dat niet zo
is, zou ook een ander de dader
kunnen zijn geweest, meent de
raadsman.
Meer onderzoek
Het gaat nog maanden duren voor
de zaak inhoudelijk kan worden
behandeld. De vader wordt door
een psycholoog en psychiater nog
onderzocht op mogelijke stoornissen. Deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut buigen zich over de medische gegevens van het kindje, om meer zekerheid te krijgen over hoe en
wanneer de verwondingen zijn
ontstaan. De rechtbank wees een
verzoek om de verdachte zijn proces in vrijheid af te laten wachten
vanochtend af. De verdenkingen
zijn volgens de rechtbank te ernstig. Ook zouden er tegenstrijdigheden zitten in de verklaringen die
de vader heeft afgelegd. Als de rapporten van de deskundigen gereed
zijn, zal hij opnieuw worden verhoord.
De volgende zitting in de zaak
staat gepland op 4 juli en is opnieuw pro forma.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV
Utrecht / Riks Ozinga
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Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in
Nieuwegein. Onlangs kwam haar
derde boek Het Tango algoritme uit.
Toen haar kinderen nog klein waren,
schreef Heleen De Troonladder en
Losse tanden, enkele kinderboeken
die spelen in de wijk Zuilenstein. Deze
boeken zijn via onze webshop te koop.
Voor de lezers van De Digitale Stad
Nieuwegein tekent ze wekelijks haar
spinsels op met haar schrijverspen.

Reinhuizen CS
Deze keer deel 11 van het vervolgverhaal over Reinhuizen CS, waarin
een bruidspaar een rol speelt.
Voorgaande aflevering over
Reinhuizen CS kun je hier lezen.
In de vorige aflevering tekende Saar
een djinn. Deze week: ‘Djinn-tonic.’

Een djinn in de tuin, dat wil je niet,
vertelt Jan de Vries me, terwijl hij naar
het koetshuis loopt. Niet alleen is het
saharastof dat ze overal achterlaten
vervelend, ze proberen je altijd te
verleiden om een paar wensen te doen.
‘Nou, ik zou het wel weten,’ zeg ik.
‘Een grote berg geld, een nieuwe
wasmachine, en een klein autootje.’
‘De laatste kerel die een berg geld
bestelde,’ zegt Jan, ‘is er nog niet onder
vandaan gekomen.’
‘Zo kende ik een fotograaf.’ Lena opent
de deur van het koetshuis. ‘Hij wenste
een herenhuis. Zijn woonboot kon het
gewicht niet aan.’
Ze gaan op zoek naar een lege fles. Hij
moet van glas zijn, en liefst niet te
doorzichtig. Daarna vult Jan de fles voor
een kwart met tonic, en doet er zelfs
muntblaadjes en wat komkommer bij.
Eerder dacht ik dat hij een grapje
maakte toen hij het over djinn-tonic had,
maar hij kijkt er uiterst serieus bij. Dan
vangt hij mijn blik op, en knipoogt.
Ik bloos ervan. ‘Geen limoen?’ vraag ik.
‘Nee, dat is een slecht idee. Er is maar
een ding erger dan een djinn: een zure
djinn.’
Cornelis Kers, Lena en Jan nemen me
even apart.
‘We moeten hem uitlokken,’ zegt de
professor, terwijl zijn paarse ogen naar
het veld turen waar de djinn nog steeds
de vorm van het ijzeren beeld heeft
aangenomen.
‘Hij moet nieuwsgierig worden gemaakt
en het beeld verlaten.’
De heren knikken tegen elkaar en kijken
dan naar mij.

Duizend gedachten gaan door me
heen wanneer ik over het hek leun met
mijn schetsboek. ‘Wat je ook doet, laat je
niet verleiden tot een wens,’ hebben
beide heren me wel tienmaal op het hart
gedrukt. Door hun bezorgdheid zijn mijn
vingers stram, en de eerste tekening die
ik maak is nogal houterig. Maar dat
maakt niet uit, het gaat om het idee. Ik
schets de djinn zoals ik hem zie, in de
vorm van het Vliegend Hert, het ijzeren
insect, met enkele poten te veel.
Wanneer ik de laatste penstreek zet,
zie ik twee goudgele ogen naar me kijken
vanaf de bovenste tentakels van het
beeld. Vlak bij mij rook Jan een sigaret.
Lena begiet een struik, professor Kers
fotografeert een paar madeliefjes, en
twee andere Jokers doen alsof ze op hun
telefoon kijken. De aandacht van de
geest is bij mij, dat is duidelijk, hij beseft
niet dat hij omringd is door personen die
hem naar een andere wereld wensen.
‘Oef, wat een lelijk ding,’ zegt Lena,
wanneer ze mijn tekening bekijkt.
De djinn knippert met zijn ogen.
‘Ja, hè,’ zeg ik. ‘Je zou denken dat een
djinn wel iets mooiers kon nadoen. Zoals
dit…’
Ik sla het vel om en teken een
aantrekkelijke oosterse prins. Misschien
lijkt hij een beetje op Jan de Vries, maar
daar kan ik weinig aan doen, met de
inspiratie zo dichtbij.
De wazige tentakels van het ijzeren
insect buigen naar me toe, zodat de
ronde ogen mijn tekening beter kunnen
zien. Meteen veranderen ze van vorm,
worden amandelvormig en
hazelnootkleurig, en even later staat er
een reusachtige prins naast het
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kunstwerk. Ik kijk naar de djinn en naar
fles aan mijn voeten. Dat gaat nooit
passen.
‘Is zo’n prins niet wat cliché?’ vraagt
Jan.
Ik sla het blad om. ‘Groot is natuurlijk
wel erg makkelijk voor een grote geest.’
De oosterse prins, die op het punt stond
een bloem uit de top van een magnolia te
plukken, kijkt me verstoord aan.
‘Ken uw klassiekers,’ had Lena gezegd
toen ze me over djinns vertelde. ‘Er zijn
een paar dingen belangrijk. Hij is ijdel en
toont graag zijn kunsten, hij moet klein
worden en hij moet uit eigen beweging de
fles ingaan. En vertel hem nooit je
wensen.’
Ik teken verder met roze potloden.
Even later huppelt er een olifantje over
het gras, niet groter dan een flinke kat.
Alle Jokers grinniken. Jan steekt een
nieuwe sigaret op. De rook waait in mijn
ogen.
‘Ik wou dat je stopte met roken,’ zeg ik.
Meteen valt de sigaret uit zijn hand.
‘Hé,’ roept hij tegen de djinn. ‘Geen
wensen vandaag!’
Het olifantje houdt stil en trompettert:
‘lekker puh!’
Ik teken een zon boven en verdroogd
gras onder het figuurtje. Een paar streken
met een geelbruin potlood en mijn olifant
heeft enorme dorst. Of het de magie van
mijn talent is, weet ik niet, maar het dier
op het veld begint onrustig rond te kijken.
Voor mijn voeten staat de fles en ik lust
zelf ook wel een slok. Ik til hem op en
drink. Wanneer ik naar beneden kijk,
steekt de djinn vlak voor mijn voeten
dorstig zijn slurf omhoog. Jan neemt de
fles van me over.
‘Als je wat krimpt, kun je erbij,’ zeg ik,
en ik teken een paar krokussen naast
mijn olifant om de gewenste grootte aan
te geven.
De djinn is al snel niet groter dan een
veldmuis, maar zelfs als Jan de fles
schuin houdt, en het dier zijn slurf
helemaal strekt, kan hij niet bij de tonic.
Ik teken de fles om de olifant. ‘Ga er
maar in.’
Aarzelend steekt hij zijn kop in de
opening, zet zijn voorpoot op de rand,
dan zijn andere poot…
Met de kurk geeft Jan de roze
olifantenkont een zetje. ‘Hebbes!’ Dan
stopt hij de kurk stevig op de fles. ‘Djinntonic!’
Meteen begint het water in de fles te
kolken en even raast er binnenin een
wervelwind vol saharastof. Als het stof is
neergedaald, kijkt er een beteuterd en
behoorlijk modderig olifantje door het
glas naar buiten.
Wordt vervolgd
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Nieuwe duofiets voor
de Algemene Hulpdienst
Nieuwegein
Dankzij financiële steun van de gezamelijke giftencommisssie van Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Stichting Bretano’s Steun des Ouderdoms
en een eenmalige subsidie van de gemeente Nieuwegein heeft de Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) een
nieuwe duofiets aan kunnen schaffen.
Deze vervangt de eerste AHN-duofiets,
die in 2012 werd aangeschaft en bijna
13.000 km afgelegd heeft met en door
inwoners van Nieuwegein.
Inwoners die niet (meer) zelfstandig kunnen of durven fietsen, maar er toch graag
op uit gaan met de fiets, kunnen zich
melden voor fietstochtjes bij de Algemene Hulpdienst Nieuwegein. Je verzoek
wordt dan geregistreerd en de AHN zoekt
een ‘bevoegde’ vrijwilliger die samen met
je op pad gaat met de duofiets. De planning van de fietstochtjes gaat in onderling overleg. De fietstochten zijn gratis.
De AHN is iedere werkdag bereikbaar via
het telefoonnummer 0306067409 (tussen 10.00-12.30 uur) en per e-mail op
info@hulpdienstnieuwegein.nl. Je kunt
ook een aanvraag doen via het contactformulier op de website van de AHN.
Over de AHN
De Algemene Hulpdienst Nieuwegein
(AHN) is een vrijwilligersorganisatie die
zich inzet voor het welzijn van Nieuwegeinse inwoners, die zonder hulp in een
kwetsbare positie komen of blijven. De
AHN doet dat door het aanbieden, versterken en zichtbaar maken van eenvoudige en informele oplossingen van,
voor en door Nieuwegeinse inwoners. De
AHN richt zich hierbij vooral op zieken,
ouderen en eenzame in hun functioneren
beperkte medeburgers.
De hulp die de AHN biedt is te onderscheiden in Praktische hulp, Sociale ondersteuning, en Ontspanning en ontmoeting. De vrijwilligers staan voor je
klaar als hulp van familie, vrienden of
bekenden niet voldoende is of als professionele instellingen geen hulp kunnen
bieden.

Kleurrijke giraffe ook in
St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein
Twee kleurrijke giraffen sieren
de locaties van het St. Antonius
Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein. De kunstwerken zijn gemaakt van ruim 2000 versleten
teenslippers en zijn een kleurrijk
vrolijk accent dat onder meer
duurzaamheid uitdraagt.

Eén miljoen teenslippers
Afgelopen jaar werden er al één
miljoen teenslippers verwerkt tot
kunst. Een team van inmiddels negentig ambachtslieden maakt van
alles, waardoor het plastic wordt
opgeruimd en er inkomsten voor
negentig gezinnen gegenereerd
wordt. Nic&Mic verkoopt ze in de
Benelux.

In ontwikkelingslanden worden
veel teenslippers gedragen. Door
het slechte afvalverwerkingssysteem komt het grootste deel van
deze miljarden teenslippers uiteindelijk in het milieu terecht. Ze
spoelen door zeestromen in de
oceaan aan, onder meer op de
Keniaanse stranden. Het Keniaanse Ocean Sole zag dit als een kans
en haalt de teenslippers van de
stranden en rivierbeddingen. Eenmaal gewassen en gesorteerd op
kleur, worden ze omgetoverd tot de
meest kleurrijke kunstwerken,
waaronder deze giraffen.

De symboliek en het mooie verhaal
erachter inspireerde Wenny
Braam, afdelingshoofd Services
Utrecht & Woerden, om ook voor
het St. Antonius op zoek te gaan
naar giraffen van Ocean Sole. 'Als
ziekenhuis vinden we duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Met
de aankoop van deze kunstwerken
dragen we bij aan een schoner milieu én gedegen werkgelegenheid.
We zijn heel blij dat wij nu ook
twee giraffen op onze locaties
hebben staan, om groot en klein te
inspireren' aldus Braam.
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Nieuwegein ondertekent
intentieovereenkomst
Goederenvervoer over
Water provincie Utrecht
‘Varen waar het kan, rijden als het
moet’ is het motto van provincie
Utrecht en partners uit de regio als
het gaat over duurzaam goederenvervoer over water. Om onze leefomgeving schoner te krijgen, moeten we beter gebruik maken van
bestaande vaarwegen met duurzame vaartuigen en schone voertuigen voor de ‘last mile’. En de plekken die over water goed bereikbaar
zijn, moeten we koesteren. Dit is in
het kort waar de intentieovereenkomst ‘Goederenvervoer over Water provincie Utrecht’, die 13 april
is ondertekend, over gaat.
Wethouder Ellie Eggengoor tekende de intentieovereenkomst namens de gemeente Nieuwegein.
Naast de provincie Utrecht ondertekenen vanuit de publieke organisaties
de gemeenten Utrecht, Nieuwegein,
Stichtse Vecht, en Rijkswaterstaat
Midden Nederland. Daarnaast en van
cruciaal belang voor het vervolg sluiten bedrijven en maatschappelijke en
kennisorganisaties zich bij de intentieovereenkomst aan. Verschillende
bouwbedrijven, horecaleveranciers,
logistieke partijen, afvalverwerkers en
kennisinstantie Hogeschool Utrecht
zijn voor de ondertekening aanwezig.
De ondertekening volgt op een tweejarige verkenning van goederenvervoer over water op regionaal en lokaal niveau én het bouwen van het
netwerk met publieke en private partijen. Uit pilots blijkt dat er kansen
liggen in vervoer van (zware) materialen van en naar de binnenstad (om

o.a. in Utrecht de kwetsbare kades en
werfkelders te ontlasten) maar ook in
de aanvoer van grote volumes bouwmaterialen naar de provincie gekoppeld aan de grote woningbouwopgave. Daarnaast zijn retail, horeca en
afval belangrijke goederenstromen
om over water te vervoeren.
'Nu is het tijd om deze nauwere samenwerking met andere gemeenten
en bedrijven te borgen om duurzaam
vervoer over water verder te stimuleren', aldus Arne Schaddelee, gedeputeerde van de provincie Utrecht.
'Want een schone transportsector is
keihard nodig. Steden worden voller
gebouwd en de bereikbaarheid komt
verder onder druk te staan. We willen
gezonde verstedelijking in de provincie Utrecht, dus daar hoort dan ook
bij dat we elkaar helpen stappen te
zetten in de overgang naar schonere
vormen van transport. Vervoer over
water is een van de middelen hiervoor.'
De ‘Coalitie Goederenvervoer over
Water provincie Utrecht’ gaat de komende jaren verder invulling geven
aan de samenwerking door nog meer
concrete projecten te realiseren, aan
te sluiten op (toekomstig) beleid en
de samenwerking met andere provincies uit te breiden. De coalitie levert
zo een structurele bijdrage aan de opgaven voor klimaat, schone lucht en
gezond stedelijk leven. Hiermee
speelt de coalitie ook in op de toekomstige emissievrije zones in de binnensteden.
De ondertekenaars zijn o.a.: Van
Zoelen, Container Terminal Utrecht,
VolkerWessels Materieel & Logistiek /
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BouwHub, Van Hees, Van Dam,
Stiho, Wits, RENEWI, Parkmanagement Lage Weide, KOTUG/Citybarge,
Rutte groep, CityBarging, ECUB,
Bouwend Nederland, ROM, Rijkswaterstaat Midden Nederland,
Gemeente Stichtse Vecht, Hogeschool Utrecht, Gemeente Utrecht,
Gemeente Nieuwegein, provincie
Utrecht, Venus Containers, EICB,
TSN Groen, Koot Infra, Circle Line
Logistics.

Olievlek op de Doorslag
Scheepvaart
tijdelijk gestremd
De olievlek op de Doorslag is gisteren
uit het water verwijderd. De olie werd
bij elkaar gehouden en is inmiddels
afgezogen.
Afgelopen woensdag liet het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden weten dat vanwege de vrijgekomen olie op het water, de doorgang
werd afgesloten voor al het scheepverkeer. Er wordt nog onderzocht hoe
de olie in het water is terechtgekomen.
Direct na de melding, afgelopen
woensdag, had het waterschap al
maatregelen getroffen om de olievlek
op zijn plek te houden. ‘We zijn op
zoek naar de bron om te achterhalen
waar de olie vandaan komt en onderzoeken tevens om wat voor soort olie
het gaat’ zo liet het waterschap
weten.
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Foto gemaakt door Jan Donders

Fotogein exposeert
in Theater DE KOM
Op zaterdag 23 april start de jaarlijkse
foto-expositie van Fotogein in Theater
DE KOM. Fotogein is een actieve fotogroep in Nieuwegein, opgericht in
1979 door en voor enthousiaste vrijetijdsfotografen. Het hoofdthema van
de expositie is deze keer ’kwetsbaar.’
Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het
thema ‘kwetsbaar’, een thema dat nu
meer dan ooit actueel is. De beste
‘kwetsbare’ foto’s zijn afgedrukt op groot
formaat (90x60cm) en worden getoond in
de foyer van DE KOM op de eerste
etage.
Op de tweede etage wordt vrij werk
getoond, waarbij duidelijk wordt dat de fotografen van Fotogein een breed scala
aan interesses hebben. Portretten, sport,
architectuur, landschap, macro, natuur,
straatfotografie. Zwart/wit, kleur, smartphone fotografie, scherp/onscherp, beweging, abstractie, camera beweging:
alle technische vormen komen aan de
orde.
Jan Donders: ‘In 2021 hebben we door
Corona niet kunnen exposeren, daarom
pakken we dit jaar groots uit met themafoto’s in extra groot formaat. Bezoek deze
expositie en laat je inspireren voor je
eigen fotografie. Je bent welkom om je
foto’s eens te tonen op een van de
clubavonden.’
Wethouder John van Engelen zal de officiële opening verrichten op 23 april om
16.30 uur. De expositie is te bezoeken op
de openingstijden van DE KOM tot en
met 29 mei 2022.
De geëxposeerde foto’s zijn te koop en
de opbrengst gaat naar giro 555 voor
hulp aan de slachtoffers van de oorlog in
Oekraïne.
Fotogein staat midden in de samenleving
en neemt regelmatig deel aan sociale en
kunstzinnige activiteiten in Nieuwegein.

De winnaars: Lisa Pardoel, Sjoerd van Leeuwen, Jasper van Bruggen,
Bas Noordhoek en Sterre Hase van Styk

Scholieren
uit Nieuwegein
winnen prijs
Jong Ondernemen
en FedEx
Vijf leerlingen van het Cals College in Nieuwegein hebben afgelopen dinsdag de FedEx Access
Award gewonnen. De scholieren
wonnen deze titel met hun
bedrijfje Styk. De prijs voor het
meest innovatieve en duurzame
bedrijf werd uitgereikt voor Erik
Uljee (Vice President Ground
Operations Benelux & Nordics
bij FedEx).
Styk verkoopt het product: ‘de
boekenstring.’ Een boekenstring is
een elastiekenband die scholieren
om de kaft van hun (school)boek
kunnen doen. Op deze manier worden losse papieren niet kwijtgeraakt, gekreukeld en niet meer vergeten. De FedEx Access Award is
een landelijke prijs die jaarlijks
door stichting Jong Ondernemen
en FedEx wordt uitgereikt aan het
meest innovatieve en duurzaamste
scholierenbedrijf.
Programma Junior Company
Het afgelopen schooljaar deden
bijna 2000 jonge ondernemers van
het vmbo, havo en vwo mee aan
het ondernemerschapsprogramma
Junior Company van stichting Jong
Ondernemen. Tijdens dit programma richten leerlingen in teamverband een eigen bedrijf op en runnen dit een schooljaar. Ze verdelen
functies, bepalen hun doelgroep,
brainstormen over hun product of
dienst, schrijven een ondernemingsplan, vergaren startkapitaal
en ze gaan ook écht verkopen. Een
onderdeel van het programma is de
competitie Junior Company van
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het Jaar, hét hoogtepunt van het
jaar ondernemen op school.
Na een aantal voorrondes werden
er zestien companies, acht in de
categorie vmbo en acht in de categorie havo/vwo, geselecteerd die
mee mochten doen aan de finale
op 12 april jl. Tijdens dit live event
in de Jaarbeurs in Utrecht presenteerden de jonge ondernemers zich
aan een deskundige jury. De teams
kregen tijdens een elevator pitch
drie minuten de tijd om hun bedrijf
en product of dienst zo creatief
mogelijk te pitchen aan de jury.
De finale werd gepresenteerd door
Ingrid Jansen.

Maak kans op kaarten
voor een rondvaart
door Nieuwegein
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.
Buitenweg stichtte zijn werfbedrijf
eerder al in 1856 in hartje Vreeswijk. De straatnaam Helling verwijst naar de oude werf-locatie.
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.
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Adviesraad Sociaal Domein:
‘Geef inwoners
meer zeggenschap over
zorg’
‘Betrek inwoners meer bij de hulp die
zij krijgen en maak waar wat je belooft.’ Dat schrijft de Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein in een brief
aan de nieuwe gemeenteraad.
‘We hebben bewust afgezien van een
wensenlijstje’, zo laat voorzitter Peter Selten onze redactie weten. ‘Want die zijn er
al genoeg. Veel belangrijker is het dat de
gemeente de beloftes die ze doet, waarmaakt en de afspraken nakomt. De inwoners van Nieuwegein moeten kunnen
zien dat alle mooie woorden die in beleidsplannen staan daadwerkelijk worden
uitgevoerd. De gemeente belooft bijvoorbeeld al jaren dat er één gemakkelijk toegangspunt komt voor alle zorg en hulp
die mensen nodig hebben. Dat moet er
nu eindelijk eens komen. En hoewel er de
afgelopen jaren al veel verbeterd is, kan
er veel beter worden samengewerkt tussen verschillende organisaties, zoals
Geynwijs en Wil.’
Volgens de adviesraad, die de wethouders adviseert over het sociaal domein, is
het belangrijk dat inwoners zelf meer zeggenschap hebben over de hulp die ze
krijgen. Zij weten immers het beste wat er
nodig is. Ze moeten zich serieus genomen voelen.
De komende jaren zal er veel druk op de
zorg komen te liggen. Het aantal ouderen
zal grofweg verdubbelen en er zullen
meer mensen last krijgen van mentale en
fysieke beperkingen. Er is te weinig personeel. Mensen zullen dus meer zelf
moeten doen met de hulp van familieleden en andere vrijwilligers. Daarom is het
volgens de adviesraad belangrijk dat de
gemeente goede ondersteuning geeft
aan mantelzorgers en dat samenwerking
tussen professionele en vrijwilligersorganisaties gestimuleerd wordt.
De adviesraad roept de gemeente ook op
om de komende jaren een campagne te
organiseren zodat inwoners zich ervan
bewust worden dat de zorg die ze nu
gewend zijn te krijgen straks niet meer
mogelijk is en dat zij meer zelf moeten organiseren.
De Adviesraad richt zijn aandacht op de
ontwikkeling en uitvoering van gemeentebeleid in het hele sociale domein. Het sociaal domein is breed. Daarom zijn er vier
werkgroepen ingericht, één voor ieder
terrein van het sociale domein.

Nieuwe fietsroute
Utrechts water!
Vriend of vijand?
Op de fiets de sporen van negenhonderd jaar waterbeheer
verkennen, en inzicht krijgen in
het waterbeheer van de toekomst: dat kan vanaf vandaag
met de nieuwe fietsroute
‘Utrechts water! Vriend of
vijand?’ van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
De fietsroute voert je langs dijken,
kanalen en gemalen in en rond
Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein en
Houten. Met deze route, gemaakt
ter gelegenheid van de viering van
#900jaarwaterbeheer in De Stichtse Rijnlanden, krijg je een beeld
van het waterbeheer van heden,
verleden en toekomst. De tocht
vertrekt vanaf Het Utrechts Archief,
waar van 22 maart tot en met 11
november 2022 de tentoonstelling ‘Water! Vriend of vijand?’ te
bezichtigen is. Starten met de circa
50 kilometer lange route kan ook
op andere plekken op het traject.
Duizenden keren
aan voorbij gefietst
De route laat je details zien, waar
je waarschijnlijk al duizenden keren
aan voorbij bent gefietst. Zoals
oude peilschalen, grenspalen en
wachthuizen. Hoe werkte het systeem van inlaten, sluizen, dijken en
kanalen vroeger en hoe gebeurt
dat nu? Van veel gebeurtenissen
die op de tentoonstelling aan de
orde komen, zijn de sporen nog
steeds langs de dijk te zien: bijvoorbeeld de wielen (oude doorbraakkolken) van dijkdoorbraken,
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zoals die van 1624 in ’t Waal, en
de waakhuizen, waar de leden van
het dijkleger naartoe moesten opkomen bij hoogwater. Maar ook de
zoektocht naar nieuwe waterbergingsgebieden, de versterking van
de Lekdijk en de aanvoer van zoetwater naar het westen van Nederland.
Dagelijks bestuurslid Karin Sommer-de Vries: 'Het is heel fascinerend om te zien hoe bepalend
die oude waterwegen en dijken
waren voor het leven van onze
voorouders. En dat is nog steeds
zo, al zijn veel inwoners van ons
gebied zich daar niet van bewust.
Dat is dan ook één van de doelstellingen van ons jubileumjaar
#900jaarwaterbeheer: mensen waterbewuster maken en laten zien
hoe je waterbewust kunt leven.'
Negenhonderd jaar waterbeheer
In 2022 viert het waterschap dat
negenhonderd jaar geleden de
Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede
werd afgedamd. Die afdamming
vormt de start van het georganiseerde waterbeheer in het gebied
van De Stichtse Rijnlanden. Door
de dam kon het Langbroekerweteringgebied worden ontgonnen,
werd de Vaartsche Rijn gegraven
en kreeg Utrecht stadsrechten.
Fietsroute bekijken
en de audiotour volgen
via de app
De fietsroute is te volgen via de
izi-TRAVEL-app op je telefoon of
via de webpagina met fietsroutes
en wandelommetjes van De Stichtse Rijnlanden. Ook te zien en
beluisteren vanuit je luie stoel!
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Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM
Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein
Bel om kaarten voor voorstellingen te
reserveren naar de theaterkassa:
0306045554
of mail naar
kassa@dekom.nl.
www.dekom.nl
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Met het hele gezin
naar Cinderella (5+)
De Stilte
za 16 apr, 15.00 uur, € 12,00
De Stilte is een van de populairste
jeugddansgezelschappen van ons
land en maakt voorstellingen vol
humor, gekke vondsten en
vreemde personages. ‘Cinderella’,
op 16 april in DE KOM, is een verrassende en originele bewerking
van het wereldberoemde...

FOTO: JESSE CLAUS

A Medicine Show
Ashton Brothers
di 21 apr, 20.15 uur, vanaf € 26,00
Na het grote succes van de extravagante show ‘Ashtonia’, waren de
Ashton Brothers nét begonnen met
het maken van een gloednieuwe
show, toen de coronacrisis de
voorbereidingen abrupt tot stilstand
liet komen. Flexibel als de Ashtons
zijn, ontwikkelden ze het nieuwe
theaterconcept ‘A Medicine...
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Nederpop All Stars
met Loïs Lane

Dans, acrobatiek, film,
muziek en fysiek

wo 20 apr, 20.15 uur, € 24,50
Krakersrellen, walkmans,
bezuinigingen, yuppen, werkloosheid en ‘de bom’; dat waren de
jaren tachtig in Nederland. Maar
ook: Het Goede Doel, Doe Maar,
De Dijk en natuurlijk Loïs Lane.
Dankzij een mix van funk, soul,
r&b, rock, looks en hemelse stemmen werd half Nederland...

The Ruggeds
vr 22 apr, 20.15 uur, vanaf 19,50
Na het Amerikaanse avontuur
‘World Of Dance’, battles op
Olympisch niveau en internationaal
succes met hun shows ‘Adrenaline’
en ‘Between Us’ komt het Eindhovense breakdancecollectief The
Ruggeds op 22 april terug naar DE
KOM. Dit keer geen groot...
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Rock 'n Roll
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Cabaretier Roel C. Verburg
wo 20 apr, 20.30 uur, € 17,50
Echte rocksterren spelen in
uitverkochte voetbalstadions,
vliegen met hun eigen privéjet,
verblijven in luxe hotelkamers en
drinken dure champagne in het
bubbelbad met hun groupies. Roel
C. Verburg daarentegen speelt
doorgaans in kleine zaaltjes, heeft
al jarenlang dezelfde vriendin en
drinkt na een optreden vaak een
goedkoop blikje bier in de trein...
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Jennie Lena zingt
Michael Jackson hits
za 23 apr, 20.30 uur, € 20,00
Als klein meisje was Jennie Lena
groot fan van Michael Jackson. Zijn
songs openden een magische
wereld voor haar en vormen nog
steeds een grote bron van
inspiratie. Vorig jaar kwam een
droom uit toen Jennie in LA een
unplugged-album opnam met
Jennifer Batten (jarenlang vaste
gitarist van Jackson) en Tony
Newton (bassist van de Jackson...
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Rijnhuizerbrug, Jutphaas
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