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FRANS VAN MIERISHAGE

DEZE WEEK

• Agenda
• Geen Geinbeat dit jaar
• Gestart: testritten met de sneltram
• Koningsdag ouderwets oranjefeest
• Tips belastingaangifte
• Sportief Dagboek
•

• Met Vogelwacht naar Tienhoven
• Gesprek toekomst A12-zone
• Schapen zijn weer terug in de stad
• Spinning marathon haalt 1.000 euro op
• Vrijheidsmaaltijd
• Cel voor diefstal uit ziekenhuis
• Avond voor de stad
• Gewond na sprong uit rijdende auto
• Dodenherdenking in Bazuinkerk
• Concert in de Barbarakerk
• De Partner preseenteert DOEK

Kom bij de vrijwillige brandweer Feestdagen met publiek

Derde plaats voor leerlingen met Ziplet

• Daniel Kops gaat stoppen

• Heel Vreeswijk Bakt: alleen vandaag nog inschrijven

• Dit jaar weer een ouderwetse Koningsdag in Nieuwegein, zoals hier in Vreeswijk
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Anna van Rijn

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein


Sinds vannacht: nachtelijke testritten met tram

Nu de bouw van de nieuwe trambaan en halte in City Nieuwegein
zo goed als klaar is, start de vervolgfase. Dit is het moment dat
Regiotram Utrecht aan de slag gaat met de eerste testritten met
trams.

Tijdens deze testritten zal begonnen worden met het testen in de eerste
nacht met twee trams waarmee stapvoets gereden zal worden. Dit wordt
gedaan om goed te bekijken of de tram voldoende ruimte heeft bij het
passeren van de perrons en de masten van de bovenleiding. Later zal het
tempo worden opgevoerd naar de toegestane snelheid op de route. Om
verkeersoverlast op de Zuidstedeweg te voorkomen zullen de eerste
testritten in de nacht plaatsvinden. Op deze kruising begeleiden
verkeersregelaars de trams die in de nacht langskomen.

Waar en hoe vaak rijden de trams
Ron van Dopperen, senior communicatieadviseur openbaar vervoer: ‘De
eerste testen verwachten we in 2 of 3 nachten te doen, waarbij we testen
tussen 00.00 en 06.00 uur. We testen over de gehele tramroute van
Utrecht Science Park tot en met Nieuwegein Zuid en IJsselstein Zuid.
Tijdens een testnacht rijdt een tram tussen Zuidstedeweg – Nieuwegein
Zuid/ IJsselstein/Zuid 4 keer én tussen de remise en Zuidstedeweg 8
keer over het spoor.’

Belangrijk
Wanneer een tram in de nacht passeert bij de overwegen zullen de
knipperlichten en bellen afgaan. Hier kunnen bewoners tijdelijk hinder van
ondervinden.
De planning kan nog veranderen. Houd voor de meest actuele planning
het nieuws op www.regiotramutrecht.nl in de gaten.
De testritten worden ook op IJsselstein gereden omdat daar op het
eindpunt van de lijn gekeerd kan worden. ‘Bovendien kan zo het nieuwe
wissel op de Zuidstedeweg vanuit alle rijrichtingen optimaal worden
getest’ aldus van Dopperen.

Testen op klok dienstregeling
Na deze eerste nachtelijke ritten worden ook nog testen uitgevoerd met
meerdere trams en wordt ook een periode op de klok van de
dienstregeling gereeden.

Gekarameliseerde witlof
in ovenschotel
met
gorgonzola-aardappelpuree

Heerlijk met beenham of kipfilet.
Het recept.

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 gefoto-
grafeerd.
Deze week de Frans van Mierishage in
de wijk Galecop.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Feestdagen met publiek

'Het voorjaar heeft al een hele
reeks mooie dagen gebracht. Het
is voor mij de voorbode van de
meivakantie, van Koningsdag, de
Dodenherdenking en
Bevrijdingsdag. We kijken er dit
jaar extra naar uit omdat alles weer
gewoon door kan gaan en met
publiek.'

'Veel vrijwilligers zijn druk in de
weer om op Koningsdag de
kleedjesmarkten te organiseren en
alle andere gezellige dingen die
daarbij horen, zoals de hapjes en
de drankjes. Het is een dag die
mensen in Nederland en
Nieuwegein bij elkaar brengt.
Iedereen ongeacht afkomst, man,
vrouw of kind doet mee.
Ontmoetingen op straat die ons
dichterbij elkaar brengen. Het kan
weer en nu nog hopen op mooi
weer. En vergeet niet te vlaggen!
Ik hoop op een feestelijke stad met
veel rood-wit-blauw en oranje
wimpel.'

'Op 4 mei wordt in Nieuwegein
weer de Dodenherdenking
gehouden. Ons Nieuwegeinse 4 en
5 mei comité organiseert een
herdenkingsbijeenkomst en
aansluitend is iedereen welkom bij
het herdenkingsmonument aan de
Nedereindseweg. Het is fijn dat de

kranslegging na twee jaar weer
met publiek gebeurt. Om 20:00 uur
houden we samen 2 minuten stilte
om te herdenken. Op 3 en 4 mei
vindt het traditionele
herdenkingsconcert van het
Nieuwegeins Amateur
Symfonieorkest plaats in de
Barbarakerk in Vreeswijk. En als u
wilt vlaggen: de vlag mag vanaf
18:00 uur tot zonsondergang
halfstok.

5 mei is Bevrijdingsdag en vieren
we dat we 77 jaar geleden bevrijd
zijn. Dit jaar is het thema Vrijheid in
Verbondenheid, om na de
coronatijd het belang van
onderlinge verbondenheid te
onderstrepen. Maar met de oorlog
in de Oekraïne is duidelijk dat onze
vrijheid niet vanzelfsprekend is.
We moeten ervoor strijden waarbij
de onderlinge verbondenheid
tussen diegene die leiden van
belang is. Om de vrijheid te vieren
en te koesteren gaat de vlag uit.
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AGENDA

• 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
• 24 apr: De Partner: DOEK!
• 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
• 28 apr: avond voor de stad
• 30 apr: AHN activiteit 20 - 40 jarigen
• 3 en 4 mei: herdenkingsconcerten
• 4 mei: dodenherdenking
• 5 mei: vrijheidsmaaltijd
• 11 mei: finale schoolvoetbaltoernooi
• 12 mei: informatieavond A12 zone
• 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
• 26 jun: de Grote Samenspeeldag
• 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.

Blijf ook op de hoogte van het laatste
nieuws van de gemeenteraad via de
Facebook-pagina(@NieuwegeinseRaad),
Twitter (@raadngein) en de website. Voor
meer informatie kun je contact opnemen
met de griffie via telefoonnumer 14030 of
via het emailadres griffie@nieuwegein.nl.

Burgemeester Frans Backhuijs
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Nog meer scholieren uit Nieuwegein
winnen prijs Jong Ondernemen en FedEx

Al eerder berichtten we over de vijf leerlingen van het Cals
College in Nieuwegein die twee weken geleden de FedEx
Access Award gewonnen. De scholieren wonnen deze titel
met hun bedrijfje Styk.

Styk verkoopt het product: ‘de boekenstring’, een elastieken
band die scholieren om de kaft van hun (school)boek kunnen
doen. Op deze manier worden losse papieren niet kwijtgeraakt,
gekreukeld en worden deze niet meer vergeten. De FedEx
Access Award is een landelijke prijs die jaarlijks door stichting
Jong Ondernemen en FedEx wordt uitgereikt aan het meest in-
novatieve en duurzaamste scholierenbedrijf.

Nog meer winnaars
Het bedrijf Ziplet, ook leerlingen van het Cals uit
Nieuwegein, is geëindigd op de derde plaats in de categorie:
havo/vwo van het ondernemerschapsprogramma Junior
Company van stichting Jong Ondernemen.

Programma Junior Company
Het afgelopen schooljaar deden bijna 2000 jonge ondernemers
van het vmbo, havo en vwo mee aan het ondernemerschapspro-
gramma Junior Company van stichting Jong Ondernemen. Tij-
dens 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 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, gese-
lecteerd die mee mochten doen aan de finale op 12 april jl. Tij-
dens dit live event in de Jaarbeurs in Utrecht presenteerden de
jonge ondernemers zich aan een deskundige jury. De teams kre-
gen tijdens een elevator pitch drie minuten de tijd om hun bedrijf
en product of dienst zo creatief mogelijk te pitchen aan de jury.
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Toneel

Cultuurcentrum de Partner
presenteert DOEK!

Zondagmiddag 24 april vindt in
Cultuurcentrum de Partner aan de
Nedereindseweg 401A de toneel-
voorstelling DOEK! plaats. In dit
toneelstuk van schrijfster Maria Goos,
spelen Linda Møller en Casper van
Bohemen als Lies en Ries.

De personages Lies en Ries zijn samen
afgestudeerd aan de toneelopleiding en
hebben samen furore gemaakt. Daarna
gingen ze ieder hun eigen weg. Nu, tien
jaar later, staan Lies en Richard weer
samen op de planken. Waarom zijn ze
elkaar uit het oog verloren? En waar staan
zij nu? Drie weken voor de première komt
alles boven. Vrijheid en afhankelijkheid,
liefde en kunst, echt en onecht stromen
door elkaar.

De spelers Casper en Linda schakelen
tussen heden en verleden en tussen
diverse personages. Het publiek wordt
daarbij meegesleurd in een emotionele
achtbaan vol humor, whisky en muziek!
'Deze voorstelling heeft intimiteit nodig',
zegt acteur Casper van Bohemen. In de
podiumzaal van de Partner zit het pu-
bliek dicht op de 70 minuten durende
voorstelling.

Het toneelstuk begint om 15.00 uur.
Een kaartje kost € 15,-
Mensen met een Stadspas en jongeren be-
talen slechts € 5,-
Meer informatie over de Partner is te vin-
den op deze website.

Nederland
telt voor vijfde jaar bijen

Op 23 en 24 april vindt weer de Natio-
nale Bijentelling plaats. Het is voor de
vijfde keer op rij dat Nederland ge-
vraagd wordt bijen te tellen en zo bij te
dragen aan de bescherming van bestui-
vers. Voor het eerst worden ook klas-
sen van zowel het basis- als voortgezet
onderwijs betrokken bij de telling.

Vorig jaar telden meer dan 11.000 enthou-
siastelingen ruim 200.000 bijen en zweef-
vliegen tijdens het weekend van de Natio-
nale Bijentelling (bron: Anne Kaere). Koos
Biesmeijer, wetenschappelijk directeur en
bijenexpert bij Naturalis: 'We hopen kinde-
ren via het onderwijs al jong bewust te
maken van het nut van wilde bijen voor
het voortbestaan van ons voedsel. En wat
iedereen in Nederland, jong en oud, zelf
kan doen om de bij te helpen bescher-
men.'

De bijentelling is een zogenaamd citizen
science-onderzoek, wetenschappelijk on-

derzoek waarbij burgers betrokken wor-
den. Het voorziet wetenschappers van da-
ta vanuit het hele land om daarmee toe-
en afname van bijensoorten te kunnen
signaleren. De gegevens helpen om een
beeld te vormen, waarmee de bij beter
kan worden beschermd. Nu dit onderzoek
voor de vijfde keer op rij wordt uitgevoerd,
is het steeds beter mogelijk om trends te
zien en variabelen zoals het weer uit te
sluiten.

Onderwijs telt mee
De Nationale Bijentelling won afgelopen
november de ‘Communication Initiative
Award’ van de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO). Het gewonnen geldbedrag is ge-
bruikt voor het actief betrekken van zowel
basis- als voortgezet onderwijs. Zo is er
voor basisschoolleerlingen van groep
6 t/m 8 op donderdag 21 april via Naturalis
Live een speciale les te volgen over bijen.
‘Bijenprofessor’ Koos Biesmeijer deelt dan
live vanuit Naturalis zijn kennis met zoveel
mogelijk basisschoolklassen, die hem vra-
gen kunnen stellen via de chat.

'Daarna kunnen ze, samen met hun juf of
meester, buiten oefenen met het herken-
nen van de verschillende bijen. We heb-
ben voor basisschoolleerlingen een ver-
eenvoudigd telformulier gemaakt wat ge-
bruikt kan worden voor het herkennen en
voor het bijhouden van de telling. We ho-
pen uiteraard dat ze daarna in het week-
end thuis met hun ouders met de echte

(verder lezen)
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OMKIJKEN

In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

April 2019

Koningsdag. Gezellige drukte aan de Nedereindseweg
met de kleedjesmarkt. Dat hebben we een paar jaar
moeten missen. Maar déze Koningsdag mág het weer.
Net als alle activiteiten in Vreeswijk. Laten we er maar
van uit gaan dat het weer gaat meewerken. Tot dan!

De Digitale Nieuwegeiner
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Elke week schrijft een van
de medewerkers van SportID
Nieuwegein een column in De
Digitale Nieuwegeiner. En zoals
dat kán en mág bij een column
kan en mag de medewerker,
zonder een blad voor de mond
te nemen, zijn of haar (al dan niet
gepeperde) mening geven over
dat wat opvalt, blij maakt of juist
irriteert.

In deze column valt de eer te beurt
aan Sander Tuitel, buurtsportcoach
Nieuwegein Zuid.

Bedrijfsvitaliteit

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!

'Zo ver als ik me kan herinneren
ben ik altijd bezig geweest met sport
en bewegen. Hoe kan het ook anders
met twee ouders die elkaar hebben
leren kennen op de tennisbaan. Als
kleine jongen ging ik dan ook altijd
mee naar de vereniging en heb ik in
mijn jongere jaren vele uren in het
tennishok gestaan. In de loop der
jaren zijn daar nog een aantal
sportactiviteiten bij gekomen. Het
sporten en bewegen heeft me altijd
veel opgeleverd. Het geeft me
uitdaging, vertrouwen, ontspanning,
doorzettingsvermogen maar het heeft
me ook mooie vriendschappen
gebracht en ook ik heb m’n partner op
de tennisbaan ontmoet. Voor mij
stond het dus al vrij vroeg vast dat ik
graag aan de slag zou gaan in de
sportsector om mensen te
enthousiasmeren in beweging te
komen.'

'Mijn naam is Sander Tuitel, en ik
ben actief als buurtsportcoach in
Nieuwegein Zuid. In de wijken
Fokkesteeg, Vreeswijk en Hoog-
Zandveld ben ik het aanspreekpunt
voor iedereen die iets met sport en
bewegen wil. Daarnaast ben ik o.a.
bezig het ontwikkelen van activiteiten
in het kader van bedrijfsvitaliteit.'

'Op de werkvloer is nog een hele
hoop beweeg winst te boeken. Het is
niet voor niets dat er kreten worden
gebruikt als “we zijn wereldkampioen
zitten” en “zitten is het nieuwe roken”.
In ons leven brengen we aanzienlijk
veel tijd door op de werkvloer. Dus

als we daar verbetering in kunnen
aanbrengen kan dat een goede
bijdrage leveren aan een meer
gezonde maatschappij. Hoe mooi zou
het zijn als werkgevers hun
werknemers meer ruimte geven om
tijdens het werk te sporten of
bewegen. Dit vraagt natuurlijk wel
een andere manier van denken. Ik
denk dat bedrijven en organisaties
ook kunnen profiteren van
werknemers die meer sporten en
bewegen. Na lichamelijke inspanning
kun je je over het algemeen beter
concentreren, zit je lekkerder in je vel
en prikkelt het ook je creativiteit bij
bijvoorbeeld een brainstormsessie.
Het meer sporten en bewegen van
werknemers kan ook nog een positief
effect hebben op het verzuim en
draagt het ook bij aan het
teamgevoel. '

'Het is belangrijk dat er binnen een
bedrijf of organisatie voldoende
draagvlak is om aan de slag te gaan
met bedrijfsvitaliteit. Binnen SportID
heeft onze coördinator Cees van
Rootselaar een lans gebroken om het
goede voorbeeld te geven als het
gaat om bedrijfsvitaliteit. Zo maken
we regelmatig een lunchwandeling,
spelen we een potje tafeltennis, zijn
er hoog-laag tafels aangeschaft, doen
we korte beweegenerzigers om het
zitten te doorbreken, pakken we de
fiets om naar afspraken te gaan en
hebben we een planking challenge
gedaan met elkaar. Er zijn natuurlijk
meer mooie voorbeelden zoals:
pauze yoga, actieve vergaderingen,
een team bootcamp en de nationale
beweegminuut waarbij werknemers
elke werkdag om 11 uur 1 minuut
bewegen. Voor elk bedrijf of
organisatie zijn er dus wel leuke en
geschikte activiteiten te organiseren.'

'Wil jouw bedrijf of organisatie ook
aan de slag met vitaliteits activiteiten?
Neem dan contact op via:
s.tuitel@merwestein.nl. Ik maak dan
graag kennis met je tijdens een
wandeling.

De Digitale Nieuwegeiner
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De
Grote Samenspeeldag
komt naar Nieuwegein

Op zondag 26 juni 2022 organi-
seert de Speeltuinbende voor de
tweede keer De Grote Samen-
speeldag, en alle kinderen zijn
die dag van 11.00 tot 17.00 uur
welkom! Dit keer vindt De Grote
Samenspeeldag plaats bij Fort
de Batterijen aan de Overeind-
seweg 25 in Nieuwegein.

De Grote Samenspeeldag is het
leukste festival voor kids met en
zonder beperking. Ben jij 6 jaar of
ouder? Houd je van avontuur, lol
maken en samen spelen met an-
dere stoere kids? Kom dan naar De
Grote Samenspeeldag op zondag
26 juni! Er zijn weer heel veel
leuke activiteiten, er zijn gave op-
tredens en voorstellingen waar je
ook zelf aan mee kan doen en er is
heel veel lekker eten. Maar het
allerbelangrijkste op deze dag is
toch wel: lekker samen spelen!

Bekijk hier het programma

Ouders kunnen hun kinderen met
een gerust hart onder professio-
nele begeleiding laten spelen. De
Grote Samenspeeldag wordt één
keer per jaar georganiseerd. Het
aantal kaartjes is beperkt.

Vrijwilligers gezocht
Om De Grote Samenspeeldag tot
een succes te maken, kunnen de
organisatie alle hulp hard gebrui-
ken! Bijvoorbeeld bij de op- en af-
bouw van het terrein, de ontvangst
van gasten of assistentie bij ver-
schillende activiteiten. Wil jij bij-
dragen aan een onvergetelijke dag
voor alle deelnemers? Meld je aan
als vrijwilliger. De organisatie
neemt dan contact met je op over
jouw rol op deze unieke dag.
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Avond voor de Stad

De Avond voor de Stad van donderdag
28 april vindt plaats in het Stadshuis,
waarbij zowel in de Raadzaal als in de
Gildenborchzaal vergaderd zal wor-
den. Publiek is welkom om de bijeen-
komst bij te wonen, maar de avond is
ook digitaal te volgen via de vaste ka-
nalen NieuwegeinseRaad.live/Stream1
en NieuwegeinseRaad.live/Stream2.
Onder meer de volgende onderwerpen
zullen behandeld worden.

• Inspraakronde
Dit moment is bedoeld voor inwoners om
onderwerpen in te brengen die niet op de
agenda staan. Heb je een thema dat je
onder de aandacht van de raad wilt bren-
gen? E-mail de griffie via:
griffie@nieuwegein.nl.

• Verordening
Commissie Omgevingskwaliteit
De Omgevingswet, die begin 2023 in
werking treedt, gaat over zaken als cul-
tureel erfgoed en kwaliteit van bouwen,
natuur en landschap. De gemeente wil
een commissie instellen die op dit vlak
adviseert. Bij het instellen van deze
commissie wordt de gemeenteraad ge-
vraagd bevoegdheden over te dragen
aan het college, waardoor de raad bij-
voorbeeld niet meer het aanspreekpunt is
voor inwoners over onderwerpen die
hieronder vallen. Deze avond wordt de
raad gevraagd zich over dit voorstel te
buigen.

• Grondexploitatie
nieuwbouw politiebureau
Het politiebureau gaat verhuizen. Omdat
gebleken is dat het huidige politiebureau
niet meer voldoet aan de eisen van deze
tijd, is onderzocht welke plek het beste
zou zijn voor een nieuw politiebureau. Er
is gekozen voor de locatie gelegen aan
de A2, in de oksel van de afrit Nieuwe-
gein-Zuid. De grond op deze plek moet
gekocht worden van de gemeente.
Daarover gaat de gemeenteraad deze
avond in gesprek.

• Begroting VRU
De veiligheidsregio Utrecht is een ge-
meenschappelijke regeling, oftewel een
organisatie waarin de gemeente Nieuwe-
gein samenwerkt met andere gemeenten
om effectiever te zijn. De gemeenteraad
houdt toezicht op het functioneren van
gemeenschappelijke regelingen en wordt
nu geïnformeerd over onder meer de
begroting van de VRU voor 2023.

De Digitale Nieuwegeiner

Nederland telt bijen

(vervolg van pagina 6)

Nationale Bijentelling meedoen, en
we gezamenlijk het record van
ruim 11.000 tellers van vorig jaar
verbreken.' Bij elkaar telden die in
totaal ruim 200.000 bijen en
zweefvliegen.

De helft van de bijna 360 bijen-
soorten in Nederland is bedreigd.
Ook voor mensen heeft dit grote
gevolgen. Tachtig procent van de
eetbare gewassen is namelijk af-
hankelijk van bestuiving door bijen
en andere insecten. De bijentelling
helpt wetenschappers aan interes-
sante data, maar is daarnaast ook

een goed moment om Nederlan-
ders te wijzen op het belang van
de wilde bij en voor het delen van
tips om zelf de bij te helpen. Zo
kun je door het plaatsen van een
bijenhotel in je tuin bijvoorbeeld
nestgelegenheid creëren. Biesmei-
jer: 'Met het planten van bijvrien-
delijke bloemen en planten kun je
zelf zorgen voor meer voedsel voor
de bij. En dat je geen gif moet ge-
bruiken in je tuin en wilde planten
en dieren hun gang moet laten
gaan spreekt voor zich.'

Meedoen is eenvoudig, ook voor
wie weinig of geen kennis van bijen
heeft. Op de website nationalebij-
entelling.nl vind je alle informatie.

https://www.speeltuinbende.nl/
https://www.speeltuinbende.nl/
https://www.speeltuinbende.nl/programma-van-de-grote-samenspeeldag
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=4qaHXim6d0-HXmNaajhJ1kjwY4j3PhVJtdaQm0XzNRhUQ0EwRktSNUlOU1U4NURCSFpPRENUTEFMNy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=4qaHXim6d0-HXmNaajhJ1kjwY4j3PhVJtdaQm0XzNRhUQ0EwRktSNUlOU1U4NURCSFpPRENUTEFMNy4u
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
mailto:griffie@nieuwegein.nl
http://nationalebijentelling.nl
http://nationalebijentelling.nl
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Bijzondere
dodenherdenking
in Bazuinkerk

Na twee jaren waarin bijeen-
komsten niet mogelijk waren
vanwege het Coronavirus, or-
ganiseert het Comité 4 en 5 mei
een indrukwekkende herden-
kingsplechtigheid op woensdag
4 mei in de Bazuinkerk aan de
Nedereindseweg. Een bijzondere
herdenking, want twee jaar ge-
leden zou immers 75 jaar vrij-
heid worden gevierd. Nu het
weer kan, zal het alsnog her-
dacht worden. Met muziek,
beeld en persoonlijke verhalen
zal een brug worden geslagen
tussen de Tweede Wereldoorlog,
de militaire missies die volgden
maar ook de uitdagingen van
onze tijd.

De herdenkingsbijeenkomst is in
De Bazuin aan de Nedereindseweg
4 in Jutphaas, de zaal is open vanaf
18.30 uur, om 19.00 uur start het
programma. Na de bijeenkomst is
er de gelegenheid om naar het mo-
nument aan de Nedereindseweg

tegenover de Dorpskerk te lopen.
Daar vindt het buitenprogramma
plaats met de Last Post, twee mi-
nuten stilte en de kranslegging bij
het monument. Het buitenpro-
gramma begint om 19.45 uur.

De bijeenkomst ziet er anders
uit dan voorgaande jaren
Tijdens de bijeenkomst worden
diverse bekende muziekstukken
gespeeld die de sfeer van herden-
ken zullen versterken. Want de
vrijheid in ons leven kan als van-
zelfsprekend voelen, maar daar is
hard voor gevochten. Velen heb-
ben het grootste offer gebracht
met toekomstige generaties in hun
hart. Zo staan de bijeenkomst en
de herdenking in verbinding met
elkaar.

De toegang is gratis, aanmelden is
niet nodig. Na de Dodenherden-
king is er de gelegenheid om in Het
Geinlicht een kopje koffie en thee
te nuttigen, daar is echter beperkte
capaciteit.

De schapen
zijn weer gearriveerd

Schaapherder John Sterrenburg is
weer met zijn kudde schapen in
Nieuwegein. Sinds deze week loopt de
herder weer met zijn schapen en
honden om het gras kort te houden.
Afgelopen zaterdag arriveerde John
met ca. 400 schapen in de wijk
Galecop. De schapen houden het gras
kort en verspreiden zaden van andere
planten in hun vacht en mest.

Het beheren van grote grasgebieden
door een schaapskudde heeft vele
voordelen. Zo hoeft het maaisel niet te
worden afgevoerd door machines en
zorgt het voor een toename van de
planten- en insectensoorten. Bovendien
heeft de schaapskudde een educatieve
functie. De schapen ‘maaien’ het gras en
zorgen zo voor een verrijking van de
natuur in de stad en voor extra
natuurbeleving door de inwoners. De
kudde schapen graast in de groenzone
langs de A2 van de Wielerbaan bij
Galecop tot park Oudegein. Ook wordt
nog een aantal stroken buiten de
dorpskern van Vreeswijk begraasd.

Herder en hond lopen in de groenzones
bij Galecop, Batau Noord en Zuid, in
Doorslag en in park Oudegein. Hij is
steeds maar een korte periode in een
gebied

FIETSFOTO VAN DE WEEK

Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en
Clarion Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein
vertellen elke week met één Nieuwegeinse
fietsfoto met bijschrift wat hen bezighoudt of
treft.
Linda: Kom je terug van een snelle boodschap,
is je fiets weg! Het overkwam ook mij in Nieuwe-
gein. Ondanks verzekering een hoop gedoe:
aangifte, nieuwe fiets en slot. Sindsdien leg ik
mijn stalen ros altijd aan de ketting, aan fietsen-
standaard of paal. Mijn opvallende ‘Nieuwegein
Fietst’ e-bike is vast minder begerenswaardig,
maar e-bikes zijn nog steeds zeer geliefd bij
Nieuwegeinse dieven. Beter 10 seconden extra
moeite vooraf dan je fiets kwijt achteraf.’

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/monument-voor-de-gevallenen
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
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https://youtu.be/d54Jg3Z8PR4
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.slagerijwimkastelein.nl


Bijeenkomst Galecop,
Blokhoeve, Huis de
Geer en Laagraven Oost

De gemeente Nieuwegein nodigt
bewoners uit Galecop, Blokhoe-
ve, Huis de Geer en Laagraven
Oost uit voor een gesprek over
de toekomst van de A12-zone.
Deze bijeenkomst zal op 12 mei
van 19.30 tot 21.30 plaatsvinden
in het Petanquecenrum aan de
Galecopperzoom 1.

Tijdens de bijeenkomst zal de ge-
meente Nieuwegein een toelichting
geven op de ontwikkelingen rond
de A12 zone en kunnen deelne-
mers met elkaar in gesprek over de
vraagstukken rondom nieuwe wo-
ningen en bedrijven, mobiliteit,
voorzieningen en behoud en ver-
sterking van groen in dit gebied.
Daarnaast wordt een documentaire
vertoond waarin verschillende be-
woners en ondernemers hun zor-
gen, wensen en ideeën delen over
de toekomst van de A12 zone.
Ga naar deze website om je aan te
melden voor de bijeenkomst op
donderdag 12 mei.

De regio Utrecht is de afgelopen
jaren flink gegroeid en zal nog
verder groeien. Tussen 2020 en
2040 zijn er ongeveer 80.000
nieuwe arbeidsplaatsen, 4.000
hectare nieuw natuur- en recrea-
tiegebied en 125.000 nieuwe wo-
ningen nodig. Dat kan alleen als de
beschikbare ruimte in de regio slim
wordt benut.

De ring rond Utrecht is een van de
meest geschikte gebieden voor
nieuwe woningen, bedrijven en
natuur- en recreatiegebied. De
A12-zone (foto boven) maakt daar
onderdeel van uit. De A12-zone
bestaat uit delen van gemeenten

Utrecht, Nieuwegein en Houten.
Voor Nieuwegein zijn dat de Gale-
copperzoom, de tramremise, de
westelijke rand van de Liesbosch
en Laagraven Oost.

Waar staan we nu
De landelijke overheid, de provin-
cie Utrecht en de regio zijn samen
gestart met U Ned: een onderzoek
naar de toekomst van de regio
Utrecht op het gebied van wonen,
werken, bereikbaarheid en leef-
baarheid. Op basis van de uitkom-
sten maken het rijk en de regio in
het voorjaar van 2023 afspraken.
Waar wil men beginnen met de
ontwikkelingen? En wat moet er als
eerste gebouwd worden?

Waarom in gesprek
Wanneer het over de toekomst van
de A12 zone gaat het om de lange
termijn: de uitvoering zal pas op
zijn vroegst na 2030 starten. Toch
is het voor Nieuwegein belangrijk
om nu al na te denken over die
toekomst. Begin 2023 worden af-
spraken gemaakt met het rijk, de
provincie en de andere betrokken
gemeentes. Deze afspraken heb-
ben straks gevolgen voor de keu-
zes die Nieuwegein kan maken
voor de invulling van de A12 zone.

De gemeente Nieuwegein wil daar-
om nu al van haar inwoners weten
wat voor hen belangrijk is. Op wel-
ke manier kan de A12 zone bijdra-
gen aan een beter Nieuwegein?
Welke onderwerpen hebben prio-
riteit als het gaat om woningen,
werkplekken, voorzieningen en
recreatief groen? Antwoorden op
die vragen helpen de gemeente
om een positie te bepalen in de
gesprekken met Rijk, provincie en
regio.
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Vogelwacht Utrecht

Avondexcursie
Tienhovense plassen

Het is 's avonds extra leuk om naar
vogels kijken in het open veld, in de
vrije natuur. Daarom organiseert
Vogelwacht Utrecht op dinsdagavond
3 mei een avondexcursie naar de Tien-
hovense plassen.

De Tienhovense plassen bieden een grote
verscheidenheid aan moerasvogels.
Snorren, sprinkhaanzangers, cetti’s
zangers en purperreigers hoopt de organ-
isatie daar dan tegen te komen. En wie
weet zelfs een roerdomp!

De gegevens van de excursie
• Excursieleider Chris Kling
• Datum: dinsdagavond 3 mei 2022
• Vertrek: 18.30 uur, parkeerplaats
• de Blokhoeve/NBC, Nieuwegein
• Terug ca. 22.00 uur
• Aanmelden: via e-mail bij Chris:
• chriskling@vogelwacht-utrecht.nl
• Aantal deelnemers: maximaal 8 per-
• sonen (incl. excursieleider Chris Kling)
• Vervoer: per auto
• Kostenindicatie per auto : Euro 10.
Daar de cursusleider niet in het bezit is
van een auto is de vraag of er twee deel-
nemrs zijn die willen rijden.
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https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/de+a12-zone/nieuwsberichten/2199032.aspx?t=Bijeenkomst-Galecop-Blokhoeve-Huis-de-Geer-en-Laagraven-Oost
https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/de+a12-zone/nieuwsberichten/2199032.aspx?t=Bijeenkomst-Galecop-Blokhoeve-Huis-de-Geer-en-Laagraven-Oost
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
mailto:chriskling@vogelwacht-utrecht.nl
https://www.gall.nl
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Spinning marathon
in DeMix
haalt € 1.000,- op
voor jiu-jitsuka’s
van BSP Holland

Op maandag 18 april vond er bij DeMix
Fitness & Leefstijl een spinning mara-
thon plaats. Deze marathon stond in
het teken van het ‘goede’ doel voor de
jiu-jitsuka’s van BSP Holland.

De aftrap was om 09.00 uur en het duurde
tot 12.00. Zeker een vijftigtal sporters had
zich aangemeld om zich op deze 2e paas-
dag in het zweet te werken. DeMix Fitness
& Leefstijl heeft belangeloos hun instruc-
teurs aan het werk gezet. Ook werd ge-
zorgd voor extra voedingsstoffen in de
vorm van bananen en sportdrankjes.

Inmiddels traint bij de stichting BSP Hol-
land (Budo Sport Promotie Holland) een
groep getalenteerde jiu-jitsuka’s, twee

weken geleden werden er nog een zil-
veren en twee bronzen medailles behaald
op het EK in Griekenland. Deze jiu-jit-
suka’s krijgen stevige eigen bijdragen voor
de kiezen en daarom heeft DeMix met de
spinning marathon deze atleten financieel
enorm geholpen.

Het resultaat mag er zijn, er is meer dan
€ 1.000,- opgehaald. De jiu-jitsuka’s zelf
waren natuurlijk aanwezig om de fana-
tieke fietsers aan te moedigen.

De Digitale Nieuwegeiner

Vrijheidsmaaltijd
weer in Nieuwegein

Op 5 mei vieren we dat we ons
land bevrijd werd, alweer 77 jaar
geleden. Juist in deze tijd waarin
dichtbij ons een oorlog woedt, is

het des te belangrijker stil te staan
bij de waarde van Vrijheid. Het
comité 4 en 5 mei Nieuwegein wil
op donderdag 5 mei een Vrijheids-
maaltijd organiseren voor 250
mensen: 50 mensen op 5 locaties
in de stad.

Gezellig samen eten en met elkaar in
gesprek gaan over wat vrijheid voor
jou betekent. Maar daar heeft de
organisatie wel hulp bij nodig en is
zoekt daarom naar mensen die op die
dag willen helpen. Uiteraard eet je
dan zelf ook gezellig mee. Meld je
aan via het e-mailadres
info@4en5meinieuwegein.nl.

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

Via dit e-mailadres kan je je ook aan-
melden als je alleen gezellig aan wilt
schuiven bij de Vrijheidsmaaltijd.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/zes-kanjers-van-demix-geselecteerd-voor-e-k-jiu-jitsu
mailto:info@4en5meinieuwegein.nl
mailto:info@4en5meinieuwegein.nl


Daniel Kops
gaat stoppen

Ook tegen Delta Sports bleek
hij weer het goudhaantje van
SV Geinoord. Met zijn twintigste
treffer van het seizoen legde de
topscorer de basis voor een
solide 0-2-zege op Sportpark De
Kruisboog in Houten. En die
winst kan de opmaat zijn voor
een mogelijke periodetitel waar-
van de laatste reeks afgelopen
zaterdag begon.

Vorige week na het gewonnen duel
tegen IJFC werd al duidelijk dat
Kops (35) aan zijn laatste seizoen
bezig is in de hoofdmacht van
SV Geinoord. De topscorer vindt
het welletjes en gaat het vizier
richten op andere zaken., zoals
zijn gezin met twee jonge kinde-
ren. Mogelijk gaat hij afbouwen in
een lager team.

Behalve een periodetitel staat er
nog meer op het spel voor Kops.
Hij heeft een weddenschap lopen
met clubman Remko ten Koppel
dat hij een grote fles Bacardi tege-
moet mag zien bij het bereiken van
de grens van 25 treffers. Zaterdag
in Houten kreeg Daniel al een
miniflesje van Remko, letterlijk als
voorproefje op zijn naderende
record.

In zijn acht voorgaande seizoenen
bij FC Breukelen ging Kops al eens
op jacht naar de honderd treffers,
zover is hij mogelijk al in ‘zijn’ his-
torie vanaf de jeugd van SV Gein-
oord. De club waar hij zijn loop-
baan begon en nu de sportieve
kring gaat rond maken. Mogelijk
met een periodetitel en een fles
Bacardi als passende afsluiting.
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad
Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het
verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk
eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en
de Prentbriefkaart van de week.

De kaart in het archief van deze week komt uit 1972.
Er staan vijf afbeeldingen op: v.l.n.r. en v.b.n.b.: Lek-
brug, Jachthaven, Beatrixsluis, Vaartse Rijn en de
Oude Sluis.
De uitgever van de kaart was T. Hoogendoorn uit
Vreeswijk. De drukker was Geitz uit Hilversum en een
foto in zwart/wit.

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

Bingo in Buurtplein Zuid

Iedereen die het leuk vindt kan nu
iedere derde dinsdag van de maand
lekker Bingo spelen in Buurtplein Zuid.
Op dinsdag 19 april organiseert de
Katholieke Bond voor Ouderen (KBO)
afdeling Nieuwegein/Vianen de eerste
editie van deze nieuwe activiteit. Het
begint om 14.00 uur.

Meedoen kost, inclusief één bingo
plankje, slechts € 5,00 p.p. (met 1 plankje
speel je de hele middag). Koffie/thee en
andere drankjes zijn voor eigen rekening.

Aanmelden voor deze activiteit kan bij
Buurtplein Zuid aan de Ratelaar 37
(naast winkelcentrum Hoogzandveld) of
bij Angela Kok, telefoon 0306063965.
Een emailtje sturen kan ook:
angelakok@casema.nl.

De Digitale Nieuwegeiner

Daniel Kops juicht in Houten wanneer hij tegen Delta Sports
zijn twintigste treffer heeft aangetekend
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Koningsdag wordt weer
een ouderwets oranjefeest

We kunnen weer feest vieren als
vanouds met Koningsdag, zo lijkt het.
Voorbereidingen door de Oranjever-
eniging Vreeswijk zijn al in volle gang.
Op woensdag 27 april kleuren de stra-
ten weer oranje in het mooie Vreeswijk!
Zet Koningsdag met krullen in je agen-
da, maar vergeet ook niet om vroeg-
tijdig uw zolder door te spitten voor
de vrijmarkt.

Tijdens de avond voor Koningsdag kun je
genieten van allerlei artiesten tijdens de
‘Nacht van Vreeswijk.’ Zo is bijvoorbeeld
ook de bekende zanger Sebastiaan de
Langen uit Vreeswijk met een spetterend
optreden in Cafe Friends aan de Dorps-
straat.

Deelname kramen en activiteiten
Wil je met een kleedje op de vrijmarkt
staan met tweedehands-spullen, dat kan!
In principe is registratie niet nodig en daar
zijn geen kosten aan verbonden, maar als
je een kraam of grondplaats huurt ben je
verzekerd van een plaats op de konings-
markt. Een inschrijfformulier voor het
huren van een kraam of een grondplaats
kun je aanvragen via koningsdag@in-
vreeswijk.nl. Ook voor overleg of organi-
satie van activiteiten kun je een e-mail
sturen naar dit e-mailadres.

Grote vrijmarkt en commerciële markt
door het gehele gebied
Kom de gehele dag langs bij de info-
kraam, op de hoek Dorpsstraat-Koningin-
nelaan, koop hier een kopje koffie of thee
met het enige echte Vreeswijkse pudding-
broodje en steun hiermee de Oranjever-
eniging en hun activiteiten.

Bakkers opgelet! Schrijf je nu in
voor Heel Vreeswijk Bakt!
Een nieuw evenement waarbij huis-, tuin-
en keukenbakkers kunnen strijden om de

titel ‘Meesterbakker van Vreeswijk’.
Bakkers klaar? Het evenement vindt
plaats op het Raadhuisplein van 11.00 -
14.30 uur. Maak een heerlijke taart, cake,
cupcakes, koekjes of cakepops. Het mag
van alles zijn, als het maar in het thema
‘Koninklijk Oranje Boven’ is.

De Ganzenparade in Vreeswijk!
Onder luid tromgeroffel, gefluit en vrolijk
gegak marcheren ze door de straten van
dorp tot stad. Na vele succesvolle jaren te
hebben gelopen in de Efteling, waar ze
onder de naam Pieck-Parade en Ganzen-
parade optraden, zijn ze weer te bewon-
deren. Al kwakend flaneren ze voorbij,
iedereen met een lach of in verbijstering
achterlatend. De Ganzenparade is een
unieke combinatie tussen mens, dier en
muziek, gebaseerd op de eeuwenoude
traditie van het ganzenhoeden. Speciaal
op koningsdag 2022 trekt de ganzenpa-
rade om 12.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur
en 15.00 uur elk geheel uur aan u voorbij.

The Zoo Keeper
Een ietwat excentriek persoon die, samen
met een van zijn dierenvrienden, op pad
is. Hij is de weg helemaal kwijt en zodoen-
de in Vreeswijk terecht gekomen. Tevens
moet hij ook nog alle gevaren trotseren
die, buiten de poort van de dierentuin, zijn
pad kruisen. Dat is geen makkie, maar
gaat dit lukken?

Zingen en swingen: De Brulboei
Vijfentwintig jaar geleden was het Nieuwe-
geins mannenkoor bijna ter ziele. Er wa-
ren geen zangers meer voor het klassieke
repertoire, en ook het publiek liet het af-
weten. Jo Beukes nam het initiatief voor
een swingend alternatief, een zeemans-
koor. Aarzelend stapten wat leden over en
Jo nam zelf de dirigeerstok ter hand. Wat
aarzelend begon, mondde uit in De Brul-
boei, een zeemanskoor met nog steeds
ruim 60 leden.

Een koor dat moet zingen en swingen!
Alleen was dat door corona al bijna twee
jaar niet meer mogelijk, op een paar we-
ken in het najaar na. Toch zijn alle leden
trouw gebleven aan het koor, en dit jaar
wordt het 25-jarig bestaan uitgebreid
gevierd. Zingen mag nu weer de zangers
hopen op Koningsdag te doen waar ze
goed in zijn: optreden voor jongere ou-
deren om samen te zingen en te swingen!
Ze zingen dit jaar maar één keer, maar
wel extra lang, van 11:15 uur tot 12:00 uur
op de hoek Koninginnelaan/Prins Hendrik-
laan.

Living Statue de vier zusjes
Twaalf jaar geleden stond Sophie als
6-jarig meisje, op Koninginnedag, uren-
lang stil als levend standbeeld. Dit gaf
veel leuke reacties én een leuk zakcentje.
In de jaren daarna haakten haar drie zus-
jes (Lieve, Faye en Zonne) aan en hebben
ze met z’n vieren al vele malen succesvol
levend standbeeld gespeeld. Iedere keer
een nieuwe act verzinnen met een daarbij
passende outfit is een uitdaging. De act
bestaat vaak uit verschillende poses.
Zodra ze het muntje in het bakje horen
vallen, is dit een teken om van positie te
veranderen. Inmiddels zijn de meiden niet
zo klein meer, maar vinden ze het nog
steeds leuk een act voor te bereiden voor
Koningsdag. Tussen 12:00 en 15:00 uur
zijn de Vier Zusjes te zien op de Dorps-
straat in Vreeswijk.

Kinderactiviteiten
op de Prins Hendriklaan
Kom langs bij de kinderactiviteiten van de
Oranjevereniging. Er zijn weer leuke spel-
letjes bedacht: de ouderwetse grabbelton,
je kunt je laten schminken, je haar in laten
draaien met mooie kleurtje katoendraad
(Dit kost € 1,00 of € 2,00, afhankelijk van
de lengte van het haar), kom gezellig
langs!

De Digitale Nieuwegeiner
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Tips en advies
bij het invullen
van belastingaangifte

Het belastingseizoen loopt lang-
zaam op zijn einde. Tot 1 mei is
het nog mogelijk om belasting-
aangifte te doen. Je zult merken
dat, als je de aangifte doet via
de app of via Mijn Belasting-
dienst, er ook nu weer al veel
vooraf is ingevuld. Je blijft wel
zelf verantwoordelijk voor de
correctheid van de aangifte en
dient het een en ander te con-
troleren. Over sommige infor-
matie beschikt de Belasting-
dienst niet. Dat dien je dan zelf
in te vullen. Hier enkele belang-
rijke aandachtspunten.

De WOZ-waarde
en de hypotheek
Met een woning is het altijd oplet-
ten geblazen. Neem bijvoorbeeld
de WOZ-waarde van de woning.
Dit wordt in principe door de Be-
lastingdienst ingevuld. Als je ech-
ter de WOZ-waarde hebt aange-
vochten, wat in een flinke bespar-
ing kan resulteren, wordt de WOZ-
waarde soms foutief of zelfs hele-
maal niet ingevuld.
Let ook goed op bij de hypotheek.
De Belastingdienst weet nu een-
maal niet of de hypotheekrente al
dan niet helemaal aftrekbaar is.
Het kan ook dat je bij familie geld
hebt geleend voor je huis. Vul de
betaalde rente dan zelf in, zodat je
gebruik kan maken van de rente-
aftrek.

Cryptovermogen aangeven
Veel Nederlanders hebben de afge-
lopen jaren belegd in cryptomun-
ten zoals Bitcoin. Daarvoor koch-
ten ze zelf cryptomunten via een
exchange of maakten ze gebruik
van afgeleide producten, bijvoor-
beeld via het platform van bitcoin
buyer. Het is belangrijk om het
cryptovermogen ook kenbaar te
maken bij de Belastingdienst. In de

aangifte dien je te vermelden dat je
cryptomunten bezit. Daarna geef je
aan hoe groot het cryptovermogen
was op 1 januari 2021. Daarbij dien
je ook de koers van die dag te ge-
bruiken. Het vermogen wordt aan
het andere vermogen, bijvoorbeeld
je woning of het geld op je bankre-
kening, toegevoegd en komt te-
recht in box 3.

Studieschuld bij DUO aangeven
Een van de jaarlijks terugkerende
instinkers is de studieschuld bij
DUO. Deze schulden zijn namelijk
standaard niet ingevuld. Het is in-
teressant om dat wel te doen, want
daardoor daalt het vermogen en zo
ook de belasting over het vermo-
gen. Ook als je zelf niet veel bezit-
tingen hebt, maar je partner wel, is
het aangeven van de studieschuld
belangrijk. Het overzicht van de
studieschuld is online te raadple-
gen.

Samen met de partner
de belastingaangifte invullen
Met fiscale partners zijn er een
aantal optimaliseermogelijkheden,
maar het vergt vaak ook wat reken-
werk. Een aantal posten kunnen
namelijk verdeeld worden tussen
jou en je partner. Een deel breng je
bij de ene partner onder en een an-
der deel bij de andere partner. Een
fifty-fiftyverdeling is daarbij niet
altijd de meest interessante optie.
Door de belastingaangifte samen
in te vullen en uit te proberen met
welke verdeling je zo weinig mo-
gelijk belastingen moet betalen,
kan je soms veel besparen.

Was je slechts een deel van 2021
fiscale partners, bijvoorbeeld om-
dat jullie in dat jaar uit elkaar gin-
gen of omdat je de partner in 2021
verloor? Dan is het extra complex.
Je kunt namelijk kiezen om een
volledig jaar fiscale partners te zijn
of slechts een deel van het jaar.
Ook dat heeft soms grote gevolgen
voor de te betalen belastingen.
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Festival Geinbeat
gaat ook in 2022 niet door

Het festival Geinbeat, dat de laatste
jaren plaats vond aan de Midden-
gaarde, gaat in 2022 helaas niet door.
Door de aanhoudende onzekerheid
rondom de coronapandemie eind
2021/begin 2022 kon de organisatie
niet op tijd beginnen met de voorberei-
dingen. 'Een ontzettend vervelend
besluit, maar uiteraard kan Geinbeat
alleen doorgaan als we genoeg tijd
hebben voor de voorbereidingen en
dat was dit jaar gewoon niet mogelijk',
Riny Kooijman, voorzitter van Gein-
beat festival.

Eind 2021 gingen de Corona-besmettin-
gen weer hard omhoog en werden nieu-
we maatregelen aangekondigd. Dit resul-
teerde uiteindelijk in december in een
harde lockdown. Normaliter hét moment
waarop de organisatie, volledig bestaan-
de uit vrijwilligers, grote stappen zet in de
organisatie voor volgend jaar; artiesten
worden vastgelegd, vergunningen wor-
den aangevraagd etc.

Door de onzekerheid die de lockdown
met zich meebracht, besloot de organi-
satie dit jaar niet te starten met de voor-
bereidingen. 'Ook de ervaring van vorig
jaar speelt mee,' aldus Riny Kooijman.
'Toen hebben we op het allerlaatste mo-
ment moeten besluiten het festival te
annuleren in verband met Corona. Dat
was een enorme teleurstelling voor zowel
bezoekers als de organisatie.'

De organisatie benadrukt dat Geinbeat
enkel door kan gaan als alles tot in detail
geregeld kan worden en men een top-
ervaring voor de bezoekers kan garan-
deren. Dat was dit jaar dus helaas niet
mogelijk.

Geinbeat 2023
Ondanks de teleurstelling dat er in 2022
geen Geinbeat zal plaats vinden, heeft de
organisatie haar blik alweer gericht op de
editie van 2023. Zij gaat alles op alles
zetten om er, na drie jaar afwezigheid,
weer één groot feest van te maken.

F
O

T
O

:A
R

E
N

D
B

LO
E

M
IN

K

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/vragen-over-de-hoogte-van-de-woz-waarde
https://bitcoin-buyer.live/nl/
https://bitcoin-buyer.live/nl/
https://duo.nl/particulier/studieschuld-terugbetalen/overzicht-studieschuld.jsp
https://duo.nl/particulier/studieschuld-terugbetalen/overzicht-studieschuld.jsp
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein


Volg een online opleiding

Werken met dieren

Een ambitie om dierenverzorger of
hondentrimmer te worden, maar geen
zin om hiervoor nog jaren in de studie-
banken te zitten? Er zijn diverse moge-
lijkheden om gewoon vanuit huis te
leren. Met een online cursus leer je
namelijk eenvoudig bij en verbreed je
je kennis!

Cursus dierenverzorging
Als dierenverzorger ben je verantwoorde-
lijk voor de gezondheid van dieren. Of het
nu gaat om je eigen hond, de cavia van je
beste vriendin of de pony van de buren,
met een cursus dierenverzorging word je
de nieuwe Freek Vonk! Bij de omgang met
dieren kun je je nog wel eens afvragen
wat ze nou eigenlijk bedoelen, ieder dier is
natuurlijk anders. Met een cursus tot die-
renverzorger worden alle kanten van het
beroep dierenverzorger belicht: het ver-
zorgen van (huis)dieren, het gezonde dier,
maar ook het zieke dier komt aan bod. Je
leert de lichaamstaal te begrijpen, het ge-
drag te snappen en ziektes te herkennen.
Deze kennis kun je toepassen tijdens je
huidige carrière of bij het najagen van je
droombaan.

Opleiding hondentrimmer
Hondentrimmer is een breed begrip. Hier
is dan ook de benodigde kennis voor
nodig. Wanneer je je hond naar een trim-
salon brengt laat je deze wassen, sche-
ren, knippen, plukken, epileren, ontwollen
of borstelen. Daarnaast wordt ook de
nodige aandacht besteed aan de nagels,
oren, ogen en zelfs de anaalklieren.

Eigenlijk een soort schoonheidsspecialis-
me voor honden dus! Maar wist je dat je
dit ook helemaal zelf kunt doen? Met een
hondentrim-opleiding leer je alle facetten
van het hondentrimmen en de anatomie

van de hond. Of je nu je eigen viervoeter
wilt verzorgen of een bedrijfje als hon-
dentrimmer wilt beginnen, met een hon-
dentrim opleiding geef je een hond de
aandacht die hij of zij verdient!

Bijscholing met STAP-budget
Sinds maart 2022 is het STAP-budget in
het leven geroepen. Dit is een subsidie die
werkenden of werkzoekenden kunnen ge-
bruiken voor een training, cursus of oplei-
ding. Als werkende of werkzoekende kun
je één keer per jaar het STAP-budget aan-
vragen. Hiermee kun je in aanmerking
komen voor een subsidie van €1.000 per
jaar. STAP staat voor Stimulering Arbeids-
markt Positie. Voor de volledige voorwaar-
den verwijzen we je naar de website van
de rijksoverheid.

Hondentrimmer
of dierenverzorger worden
met BuddyWise
Leren met BuddyWise, hoe werkt dat? Op
BuddyWise.nl is een groot aanbod aan
cursussen te vinden. Of je nu beroeps-
gericht of hobbymatig wilt leren, de keuze
is reuze. Op BuddyWise leer je zonder de
hulp van een leraar, gewoon zelf of samen
met je medecursisten. Je kunt overal waar
je wilt inloggen in je online leeromgeving,
je studiemateriaal is online beschikbaar
via Plaza. In de online leeromgeving Plaza
kom je in contact met je medecursisten en
bespreek je de punten waar je tegenaan
loopt. Toch liever je studiemateriaal op pa-
pier? Ook dit is mogelijk! Je ontvangt dan
al je studiemateriaal thuis in een ringband.
De benodigde studietijd vind je per cursus
terug. Je beslist zelf of je wekelijks 4 uur
besteed aan je cursus of er vol voor gaat
en dagelijks 2 uur achter je computer zit.
Studeren op je eigen tempo! Na het afron-
den van je cursus maak je een examen,
ontvang je een diploma en heb je een
mooie toevoeging voor op je CV. Twijfel je
of BuddyWise bij jou past? Probeer het
gratis 15 dagen uit!

Nieuw evenement

Heel Vreeswijk Bakt

Een nieuw evenement waarbij huis-,
tuin- en keukenbakkers kunnen strij-
den om de titel ‘Meesterbakker van
Vreeswijk’. Bak thuis een heerlijke
taart, cake, cupcakes, koekjes of cake-
pops. Het mag van alles zijn, als het
maar in het thema ‘Koninklijk Oranje
Boven’ is.

Je kunt zelf meedoen of samen met je kind
(-eren) strijden om mooie prijzen. Heb je
een beproefd familierecept, of een specia-
liteit van oma? Overtuig dan de jury!

Lever je bakproduct in op Koningsdag op
het Raadhuisplein in Vreeswijk, op de
aangegeven tijden. Je kunt je inschrijven
tot en met vandaag via dit formulier.

Leeftijdscategorieën
Er zijn 2 leeftijdscategorieën: kinderen tot
16 jaar en volwassen vanaf 16 jaar. De
jeugd kan concurreren bij het bakken van
cupcakes, koekjes of een mooi opgemaak-
te cake met een lekker smaakje. De vol-
wassenen concurreren bij het bakken van
een overheerlijke en mooie taart. De crea-
ties worden in kramen op het Raadhuis-
plein tentoongesteld.

Een deskundige jury beoordeelt de pro-
ducten op techniek, uitstraling en smaak-
combinaties. De organisatie verwacht veel
aanmeldingen en heeft de mogelijkheid
een deelnamestop in te voeren. Natuurlijk
zijn er diverse prijzen te winnen en mag
heel Nieuwegein meedoen.
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donderdag 21 april 2022

Gemeentenieuws
Gemeentenieuws is een uitgave 
van de gemeente Nieuwegein,
Team Communicatie.
mail: redactie@nieuwegein.nl

Bezoekadres: Stadsplein 1
Postadres: Postbus 1, 3430 AA
Telefoon: 14 030

De Avond voor de Stad van donderdag 28 
april vindt plaats in het Stadshuis, waarbij 
zowel in de Raadzaal als in de Gildenbor-
chzaal vergaderd zal worden. Publiek is 
welkom om de bijeenkomst bij te wonen, 
maar de avond is ook digitaal te volgen via 
onze vaste kanalen NieuwegeinseRaad.
live/Stream1 en NieuwegeinseRaad.live/
Stream2.

Onder meer de volgende onderwerpen 
zullen de 28e behandeld worden:

• Inspraakronde
 Dit moment is bedoeld voor inwoners 

om onderwerpen in te brengen die niet 
op de agenda staan. Heeft u een thema 
dat u onder de aandacht van de raad wilt 
brengen?Mail de griffie via 

 griffie@nieuwegein.nl.
• Verordening Commissie 
 Omgevingskwaliteit
 De Omgevingswet, die begin 2023 in 

werking treedt, gaat over zaken als cul-
tureel erfgoed en kwaliteit van bouwen, 
natuur en landschap. De gemeente wil 
een commissie instellen die op dit vlak 
adviseert. Bij het instellen van deze com-
missie wordt de gemeenteraad gevraagd 
bevoegdheden over te dragen aan het 
college, waardoor de raad bijvoorbeeld 
niet meer het aanspreekpunt is voor 
inwoners over onderwerpen die hieron-
der vallen. Deze avond wordt de raad 
gevraagd zich over dit voorstel te buigen.

• Grondexploitatie nieuwbouw 
 politiebureau
 Het politiebureau gaat verhuizen. Omdat 

gebleken is dat het huidige politiebureau 
niet meer voldoet aan de eisen van deze 
tijd, is onderzocht welke plek het beste 
zou zijn voor een nieuw politiebureau. Er 
is gekozen voor de locatie gelegen aan 
de A2, in de oksel van de afrit Nieuwe-
gein-Zuid. De grond op deze plek moet 
gekocht worden van de gemeente. Daar-
over gaat de gemeenteraad deze avond in 
gesprek.

• Begroting VRU
 De veiligheidsregio Utrecht is een ge-

meenschappelijke regeling, oftewel een 
organisatie waarin de gemeente Nieuwe-
gein samenwerkt met andere gemeenten 
om effectiever te zijn. De gemeenteraad 
houdt toezicht op het functioneren van 
gemeenschappelijke regelingen en wordt 
nu geïnformeerd over onder meer de 
begroting van de VRU voor 2023.

Meer informatie
Let op! De website van de gemeenteraad is 
vernieuwd. Vanaf nu verwijzen wij u door 
naar nieuwegein.bestuurlijkeinformatie.nl 
voor meer informatie.O

Kijk voor meer informatie op: 

Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad) 
Twitter (@raadngein) 
website: www.nieuwegein.nl
Of neem contact op met de griffie: 
telefoonnummer 14 030 
emailadres: griffie@nieuwegein.nl

Avond voor de Stad  
28 april 2022

Kom op de fiets! 
De genoemde gebieden moeten 
vanzelfsprekend voor hulpverlenen-
de diensten bereikbaar blijven. Die 
bereikbaarheid moeten we uiteraard 
waarborgen. 
Door grote drukte kunnen er onveili-
ge situaties ontstaan voor verkopers 
en bezoekers. Om die situaties te 
voorkomen is er een wegsleeprege-
ling is van toepassing. Dit betekent 
dat auto’s worden weggesleept die 
van woensdag27 april  2022 00.00 
tot 19.00 uur staan geparkeerd op 
plaatsen en tijden waarop dit niet 
mag. 
U leest op www.nieuwegein.nl/
koningsdag welke straten het 
betreft.

U kunt dus het beste met het open-
baar vervoer, met de fiets of te voet 
komen.
Op alle locaties rondom de activi-
teiten zijn (extra) fietsenstallingen 
gecreëerd om uw fiets te stallen.  O

Koningsdag op  woensdag 27 april
Houd het samen gezellig en veilig!
Na twee jaar stilte is het dit jaar eindelijk weer zo ver: op woensdag 27 april vieren 
we Koningsdag! We maken er vast met elkaar weer een gezellige dag van. Dankzij 
veel enthousiaste organisatoren zijn er dit jaar weer op veel locaties in Nieuwegein 
Koningsdagactiviteiten! Om de veiligheid te garanderen, heeft de gemeente een 
aantal  spelregels vastgesteld. In dit bericht leest u meer over de activiteiten en de 
regels. Alle informatie over Koningsdag 2022 is te vinden op 
www.nieuwegein.nl/koningsdag 

Vreeswijk
Koningsnacht 
Op dinsdag 26 april verzorgt Café Friends Vreeswijk 
aan de Dorpsstraat van 19.00 – 01.00 uur een 
buitenevenement met veel muziek. 

Koningsdag
In de oude dorpskern van Vreeswijk is net als 
voorgaande jaren van alles te doen, waaronder een 
vrijmarkt, een braderie, optredens en demonstraties. 
De organisatie is in handen van de Oranjevereniging 
Vreeswijk. De vrijmarkt en braderie vinden plaats van 
9.00 tot 16.00 uur. 

Café Friends Vreeswijk verzorgt van 9.00 uur tot 20.00  
uur een buitenevenement met veel muziek. Ook is er 
een activiteit van restaurant Kings Valley/Kusadasi.

www.invreeswijk.nl/agenda/koningsdag-2022/ 

Nedereindseweg
Het was even spannend of er voldoende vrijwilligers 
beschikbaar waren, maar ook de vrijmarkt op de 
Nedereindseweg, tussen de Batauweg en ’t Sluisje, 
gaat door!  Deze is alleen bedoeld voor particulie-
ren, commerciële handel is niet toegestaan. Er is een 
koppeling met  het Muntplein (Penningburg) naar de 
commerciële markt. 

De vrijmarkt vindt plaats van  07.00 tot 16.00 uur.

Spelregels voor de kleedjesmarkt op de 
Nedereindseweg
U mag op  woensdag 27 april niet voor 05.00 uur 
uw kleedje(s) neerleggen. Verder vragen wij u om 
uw overgebleven koopwaar niet achter te laten.  
Hiervoor zijn er op verschillende plekken inzamelpun-
ten ingericht.

Muntplein
Bij winkelcentrum Muntplein wordt op initiatief van de 
winkeliersvereniging een Koningsbraderie gehouden. 
Ook zijn er verschillende activiteiten voor kinderen 
en zullen de winkels open zijn. De Koningsbraderie 
vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur. Er is hier geen 
vrijmarkt, particulieren die spulletjes willen verkopen 
kunnen hiervoor terecht op de Nedereindseweg. 

Ook Eetcafé De Vuurtoren verzorgt een
buitenevenement met muziek. 

De parkeerterreinen rondom het winkelcentrum 
Muntplein blijven beschikbaar voor parkeren.

Regels rond alcohol 
Alleen de horecagelegenheden die in het bezit zijn 
van de vereiste papieren mogen alcohol verkopen. 
Zij dienen zich hierbij aan de Drank- en Horecawet 
te houden. Dit houdt in dat ze geen alcohol aan 
jongeren onder de 18 jaar mogen verkopen.

Bereikbaarheid
Wilt u precies weten waar een wegsleepregeling 
van toepassing is, welke straten er afgesloten zijn of 
waar u wel/niet mag parkeren? 

Kijk dan op www.nieuwegein.nl/koningsdag
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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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Wat zou jij doen
met een ton?

Regenton Winactie
900 jaar waterbeheer

Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden start de 'Wat zou jij
doen met een ton?' campagne.
Door creatieve ideeën in te stu-
ren voor wat je kunt doen met
het water dat je opvangt in een
regenton kunnen inwoners zo’n
'ton' winnen. Door deze regen-
ton in de tuin te zetten dragen
inwoners bij aan een omgeving
die beter bestand is tegen het
veranderende klimaat. De win-
actie is onderdeel van het jaar
waarin het waterschap viert dat
het 900 jaar geleden is dat het
waterbeheer in de regio begon.

Regenton winactie
Als onderdeel van de viering ver-
loot het waterschap 60 unieke re-
gentonnen. Iedereen die woont in
het gebied van De Stichtse Rijnlan-
den kan meedoen met de actie.
Meedoen kan eenvoudig door de
vraag te beantwoorden 'Wat zou jij
doen met een ton?'. De meest ori-
ginele inzendingen maken kans op
een prijs. De houten regentonnen
zijn gegraveerd met een gedicht
over 900 jaar waterbeheer van
stadsdichter André van Zwieten.
De actie loopt van 15 april tot en
met 31 mei. Meedoen met de win-
actie kan door dit formulier in te
vullen of door te kijken op
www.hdsr.nl/900jaarwaterbeheer

Waarom een regenton?
Jaarlijks valt er heel wat regen op
onze daken. Dit schone water
stroomt nu vaak nog naar het riool
en moet vervolgens gezuiverd wor-
den. Dit is natuurlijk zonde.

Bovendien neemt door klimaatver-
nadering de kans op wateroverlast
toe. We krijgen steeds vaker te ma-
ken met extreme regenval. Het
riool kan deze enorme hoeveelhe-
den water niet aan en er onstaat
dan water op straat of erger in de
kelders van huizen.

Om dit te voorkomen is het belan-
grijk dat we met zijn allen zoveel
mogelijk water opvangen en laten
wegzakken in de bodem. Dit doen
we door in de openbare ruimte
maatregelen te nemen. Maar ook
in de tuinen valt veel winst te be-
halen. Een regenton kan hierbij
helpen. Van één dakhelft kan je
jaarlijks gemakkelijk 175 badkui-
pen vol schoon water opvangen.
Dit red je natuurlijk niet met één
regenton, maar alle beetjes helpen.
Bovendien kun je met het opge-
vangen water je tuin sproeien en
hoef je hiervoor geen drinkwater te
gebruiken.

900 jaar waterbeheer
Het waterschap viert dat 900 jaar
geleden, in 1122, de Kromme Rijn
in Wijk bij Duurstede op initiatief
van bisschop Godebald werd afge-
damd. Dit moment markeerde de
start van het waterbeheer in de re-
gio Utrecht. Een mooi moment om
extra aandacht te vragen voor wa-
terbewust leven. Iets dat door kli-
maatverandering steeds belangrij-
ker wordt. Op deze manier pro-
beert het waterschap iedereen in
de regio bewust te maken van hun
omgang met water en de effecten
die dit heeft op de omgeving.
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Sportief dagboek (25)

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: ‘Het was zijn eerste
doelpunt in de drie jaar dat hij bij Geinoord
speelt, maar wat een mooie treffer scoorde
Jardell Adamson. De 22-jarige vleugelver-
dediger rukte na een half uur onstuitbaar
op richting het doel van Delta Sports, om-
zeilde drie opponenten en schoof toen de
bal onberispelijk langs doelman Janiro
Thenu: 0-2. De ontlading mocht er zijn bij
dit historische feit , ook bij zijn teamgeno-
ten en ook Jardell zelf glunderde van oor tot
oor.’
‘Zelf was ik na lange tijd absentie wegens
omstandigheden weer eens bij een wedstrijd
van Geinoord, ik kon per fiets van Schalk-
wijk naar Houten onder stralende weers-
omstandigheden. Delta Sports en Sportpark
De Kruisboog zijn even bekend voor mij als
Parkhout, omdat mijn zoon en kleinzoon
actief zijn voor Delta Sports. Dus na afloop
kon ik met beide trainers, Gerrit Plomp en
Herman Wallenburg nog heel even van
gedachten wisselen.’
‘Wel waren zij het eens over het feit dat
Geinoord verdiend had gewonnen, vooral in
de eerste helft was de ploeg van het duo
Plomp-Bongers de bovenliggende partij. De
0-2-ruststand was niet geflatteerd en deed
recht aan het spelverloop. In die score
kwam daarna geen wijziging meer, het
tweede deel verliep chaotisch en de pogin-
gen van Delta Sports om de score om te
buigen, liepen letterlijk te pletter op de
gedegen Geinoord-defensie. De enige tref-
fers die ik toen zag, kwamen op naam bij
Shane, de kleinzoon van Cherry Plantinga
bij het penalty schieten op het tweede veld.
Hij schoot er van elf meter tien raak…’

Jardell Adamson heeft zojuist op fraaie wijze de 0-2 op
zijn naam gebracht tegen Delta Sports, en is daar heel
blij mee
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Vrouw ernstig gewond
na sprong uit rijdende auto
om aan meppende vriend
uit Nieuwegein
te ontsnappen

Hoe bang ben je voor je vriend als je
uit een rijdende auto springt om aan
hem te ontkomen? Die vraag stond
deze week centraal tijdens de rechts-
zaak tegen een 25-jarige Nieuwegeiner
die wordt verdacht van zware mishan-
deling van zijn vriendin. De vrouw
werd door hem met geweld gedwongen
in zijn auto te stappen en raakte ern-
stig gewond toen zij onderweg pro-
beerde te ontsnappen.

De verdachte was zelf afwezig bij de
rechtszaak vandaag. Hij had zich ziek
gemeld en liet de verdediging over aan
zijn advocaat. De reden voor de mishan-
deling bleef onduidelijk. Maar uit de aan-
gifte van de vrouw bleek wel hoe bang zij
moet zijn geweest. Desondanks eiste de
officier van justitie een relatief lage straf.

Bitch
Volgens het slachtoffer hadden zij en haar
vriend sinds zes maanden een relatie toen
hij in augustus in een agressieve bui aan-
belde bij haar flat in Nieuwegein. 'Je bent
een bitch, een hoer', zou hij hebben geroe-
pen, terwijl hij haar bij de haren greep.

Volgens een van haar twee huisgenoten
riep hij ook dat hij 'haar van negen hoog
naar beneden zou gooien'.

De vrouw werd door haar vriend bij haar
nek gegrepen en hard op haar oog ge-
stompt, die meteen enorm opzwol. Later
bleek dat haar oogkas door de klap was
gebroken. De huisgenoten van de vrouw
waren te bang om in te grijpen, toen de
man haar meesleurde naar zijn auto. Ter-
wijl zij naar Utrecht reden gaf hij haar met
zijn vlakke hand klappen in het gezicht.
Ook zou hij opnieuw doodsbedreigingen
hebben geroepen.

Sprong uit auto
Toen auto vaart minderde en 40 km/u
reed, zag zij haar kans schoon en sprong
naar buiten. Bij de val op straat raakte
haar schouder uit de kom en brak ze haar
hielbeen. Ze kon niet meer opstaan, maar
werd door haar vriend weer in de auto ge-
zet en naar huis teruggebracht. Thuis ging
zij onder de douche en werd zij in bed ge-
legd. Tegen haar zin zouden ze toen ook
nog seks hebben gehad.
Uiteindelijk zou de man zijn vriendin pas
naar het ziekenhuis hebben gebracht na
lang aandringen van haar. Hij reed haar in
een rolstoel naar binnen en ging zelf weg.
Tegen een beveiliger werd gezegd dat zij
van de fiets was gevallen, maar die geloof-
de niet dat haar verwondingen daardoor
konden zijn veroorzaakt. Omdat hij er een
raar gevoel bij had, waarschuwde hij de
politie.

Te weinig bewijs
Ondanks de ernstige verwondingen en
bloeduitstortingen vond de officier uitein-
delijk zelf dat er te weinig bewijs was voor

zware mishandeling. De stomp op het oog
was het enige wat de man verweten kan
worden. Dat zij uit de auto zou springen
en daarbij gewond zou raken, had hij niet
kunnen vermoeden. Voor eenvoudige
mishandeling eiste de officier een taak-
straf van 80 uur en een voorwaardelijke
celstraf van vier weken. Ook zou de ver-
dachte 5000 euro aan medische kosten
moeten vergoeden, omdat de vrouw niet
verzekerd is.

De verdachte heeft bij de politie niets
willen zeggen over de beschuldigingen. Bij
de rechter-commissaris beweerde de man
later dat zij samen in de auto waren ge-
stapt en ruzie hadden gekregen, waarna
de vrouw uit de rijdende auto was gestapt.
Ook de verwonding aan haar oog zou
daarbij zijn ontstaan. De verklaringen van
de twee huisgenoten van het slachtoffer
waren volgens zijn advocaat onbetrouw-
baar. De verdachte zou juist degene zijn
geweest die er bij de vrouw op had aange-
drongen om zich in het ziekenhuis te lat-
en behandelen.

Nadat de verdachte was aangehouden
kreeg hij een contactverbod opgelegd.
Omdat hij dat verbod overtrad, werd hij
twee weken vastgezet. Volgens zijn advo-
caat hebben de vrouw en zijn cliënt een
complexe relatie, omdat er over en weer
nog altijd gevoelens voor elkaar zijn. Ze
zouden elkaar hebben gebeld en ook weer
samen in de auto hebben gezeten. De ad-
vocaat vroeg de rechtbank om de straf te
beperken tot een geheel voorwaardelijke
geldboete.
De rechtbank doet op dinsdag 3 mei uit-
spraak in de zaak.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht / Riks
Ozinga
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Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven, een wereld vol
verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het dagelijks
leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen
uit haar leven en andere Nieuwegeiners.

Kim: ‘Het is de week voor de Elfia. Wat was dat lang geleden. Een heerlijk weekend tussen de elfjes en andere fantastische kos-
tuums. Dat niet alleen… Pen-i deel 4 zal daar ook voor het eerst te koop zijn! Maar achter de schermen werken we al aan vol-
gende evenementen. Denk bijvoorbeeld aan ‘Gluren bij de buren’; een klassieker in Nieuwegein. Mijn studio heb ik al aangebo-
den… welke act zal ik mogen verwelkomen?’

De Digitale Nieuwegeiner
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Na twee jaar
weer een concert
tijdens
de dodenherdenking
in de Barbarakerk

Na twee jaren waarin het geven
van concerten tijdens de doden-
herdenking niet mogelijk was,
geeft het Nieuwegeins Amateur
Symfonieorkest (NAS), op 3 en 4
mei een concert in de Barbara-
kerk in Vreeswijk. Dit om de
slachtoffers te herdenken van de
Tweede Wereldoorlog en ook
om oorlogssituaties en vredes-
missies nadien te herdenken.
‘Het raakt ons diep op dit mo-
ment. Vrede is zo belangrijk nu er
een oorlog is in Europa’ aldus het
bestuur van het NAS.

Tijdens de dodenherdenking dit
jaar wordt de koorsymfonie van
Patrick Hawes uitgevoerd.
Deze koorsymfonie van de Britse
componist Patrick Hawes is ge-
schreven in 2018 ter herdenking
aan de Eerste Wereldoorlog. De
première vond plaats in de Royal
Albert Hall in Londen.

De symfonie voor koor, orkest en
solisten bestaat uit vier delen,
waarbij elk deel een oorlogsjaar
uitbeeldt:
• Praeludium (1914-1915)
• March (1915-1916)
• Elegy (1916-1917) en
• Finale (1917-1918).

In het werk zijn verschillende
gedichten en (fragmenten van)
bekende liederen verwerkt.

Evenals andere jaren is er ook een
voorprogramma. Solisten zijn
Esther Putter (sopraan), Thomas
de Bruijn (tenor) en Michiel
Vrehen (klarinet). Het geheel staat
onder leiding van de Nieuwegeinse
dirigent Hans de Munnik.

Het concert vindt op dinsdag 3 en
woensdag 4 mei plaats in de Bar-
barakerk aan de Koninginnenlaan
in Vreeswijk. Op dinsdag 3 mei be-
gint het concert om 20.00 uur en
op woensdag 4 mei om 19.45 uur.
De kerk is beide dagen open vanaf
19.30 uur.

De toegang is gratis. (Wel zou de
organisatie een vrijwillige bijdrage
in de kosten op prijs stellen).

Op 4 mei zal om 20.00 uur twee
minuten stilte in acht worden
genomen, waarna gezamenlijk het
Wilhelmus wordt gezongen en
gespeeld.
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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: 'Wilde planten bloeien er nog niet zo heel veel in het vroege voorjaar.
Hoewel…
Madeliefjes hebben een enorm lange bloeitijd, ik schat wel 10 maanden. Ze
bloeien alleen niet in kunstgras.
Paardenbloemen kunnen er ook wat van, volgens echte kenners zijn er
honderden soorten, maar dat zie je er niet aan af.
Dan heb je nog kleine veldkers, een onooglijk maar talrijk plantje met iele witte
bloempjes, langs paden en in de tuin. Niet bepaald een lastig onkruid, meer
een nou ja plantje.

En dan is er nog straatgras dat zowat het hele jaar te vinden is op plaatsen waar je het niet wilt hebben, dat is nergens.
Toch, al dat onkruid heeft zijn eigen schoonheid, maar je moet het wel willen zien. Bij paardenbloemen lukt dat nog wel, of
madeliefjes, maar bij andere laag bij de grondse plantjes moet je echt door de knieën om iets van schoonheid te ervaren.
De foto’s vertellen er meer van.

De Digitale Nieuwegeiner

https://nasnieuwegein.nl/
https://nasnieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
http://www.hetgrasvandeburen.org/
https://www.pen.nl/winkel/Nieuwegein-50-jaar-p409286880


25

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 vervolg-
verhaal over Reinhuizen CS, waarin
een bruidspaar een rol speelt.
Voorgaande aflevering over
Reinhuizen CS kun je hier lezen.

In de vorige aflevering maakte Jan de
Vries een djinn-tonic. Deze week: ‘xxx.’

Eén ding, daar is iedereen het over
eens, een djinn hoort niet thuis in deze
wereld. En zeker niet een djinn die eruit
ziet als een roze olifantje dat zielig uit
een wijnfles kijkt. Zelfs ik krijg de neiging
om de fles te openen, terwijl ik toch de
geest in zijn ware grootte heb gezien.
Maar ik doe het niet, dan krijg je het
vervelende gedoe van drie wensen mo-
gen doen, iets wat volgens de Jokers van
de Jufferson Organisatie voor Kinetische
Energie altijd verkeerd afloopt. De heren
in kwestie kloppen elkaar op de schou-
ders, alsof ze zelf de geest in een klein
olifantje hebben laten veranderen, en het
zo’n grote dorst hebben bezorgd dat het
de tonic uit de fles wilde drinken.
‘Goed gedaan, Saar.’
Jan de Vries bedankt me wel, al is zijn
aandacht bij het pakje shag in zijn han-
den.
‘En nu?’ vraag ik.
‘Vanavond geven we hem mee aan een
passant. Er is vast wel iemand die de
goede kant opgaat.’
Elke avond fungeert de kelder van kas-
teel Rijnhuizen als centraal station voor
reizigers tussen Nieuwegein en de
wereld waar trollen, djinns, kobolden en
ander gespuis horen. Ineens ben ik best
nieuwsgierig naar die plaatsen. Wat zou
ik daar een inspiratie op kunnen doen
voor mijn tekeningen!
‘Kan ik daar ook eens naartoe?’
Jan kijkt me verschrikt aan. ‘Wil je dat?’
‘Is het veilig?’
Hij likt aan zijn vloeitje. ‘Meestal. Soms
niet.’

‘Ik zou best wel eens kabouters willen
zien.’
‘Dat kan ik je niet echt aanbevelen…’ Hij
probeert de vlam van zijn aansteker bij
zijn shagje te krijgen, maar op de een of
andere manier lukt het niet.
‘Zal ik even?’ Ik neem de aansteker over,
maar op het moment dat de vlam bij de
tabak komt, valt de sigaret uit Jans mond.
‘O, verdorie!’
Jokers zijn altijd erg beleefd en ze
vloeken zelden, behalve dan in tover-
spreuken.
‘Het is jouw schuld,’ zegt hij dan.
Verbaasd kijk ik hem aan. ‘Welja, geef
mij de schuld dat je zo onhandig bent!’
‘Je hebt dit gewenst, met de djinn op
gehoorsafstand.’
‘Ik heb geen wens gedaan!’
‘Jawel, denk nog maar eens terug.’
Ik heb bij mijn weten nauwelijks wat
gezegd toen ik de djinn tekende. En later
ook niet, toen hij als olifantje over het
veld huppelde. Of toch? De sigaretten-
rook was in mijn ogen gewaaid. ‘Ik wou
dat je stopte met roken,’ had ik tegen Jan
gezegd.
En nu staat hij naast me, met een nieuw
gerold shagje dat hij niet aan kan steken,
en trommelen zijn vingers ongeduldig op
de fles, zodat het olifantje verstoort met
zijn oren wappert.
‘O,’ zeg ik. ‘Het lijkt me geen goed idee
de djinn te vragen het weer om te
draaien.’
‘Nee, niet doen.’ Jan dumpt zijn shag in
de afvalbak. ‘Mijn moeder zal je dankbaar
zijn, maar het is wel even wennen. Waar

was je trouwens gisteravond?’
Heimelijk vind ik het wel leuk dat hij me
gemist heeft. ‘In de bieb, ik zocht info
over Anna van Rijn, die hier gewoond
heeft.’
‘En heb je iets gevonden?’
‘Ik heb gesproken met de schimmen van
lezers. Mensen die zo diep in boeken za-
ten, dat ze de buitenwereld vergeten zijn.’
Dat was vreemd geweest, ik zag ze zo uit
de boeken klimmen.
‘Serieus? Niet de personages maar de
lezers?’
‘Heb je dat wel eens gezien?’
‘Nee, wel van gehoord. Je moet er mee
oppassen, sommige lezers zijn lastige
typen, doordrammers die niet van
ophouden weten. Die nemen alles voor
waarheid aan’
Dat lijkt me inderdaad lastig. ‘Hoe raak je
die kwijt?’
‘Een korreltje zout.’
Even denk ik dat hij een grapje maakt.
‘Echt waar! De meeste waarheden zijn
beter met een korreltje zout.’
Ik wil me niet laten afleiden, al heeft hij
vast gelijk. ‘Er is iets geks met Anna van
Rijn. Ik heb haar hier zien lopen met een
jonge man, maar haar echtgenoot was
niet zo jong.’ En eigenlijk was ze al
eeuwen dood, maar dat is voor een pro-
fessor als Jan de Vries een onbelangrijk
detail.
‘Hoe zag hij eruit?’
‘Hij?’ Ik blader in mijn schetsboek naar de
tekening die ik van het tweetal maakte.
‘Zo ongeveer.’
‘Mag ik dat blad kopiëren? Dan kan ik het
eens navragen.’
In het koetshuis legt hij de tekening op
het kopieerapparaat. Ik zie hem naar zijn
broekzak grijpen, alsof hij zijn pakje shag
zoekt, maar ik zeg er niets over. Het zal
wel wennen.
Na wat gezoem zoeft een vel papier uit
het apparaat. Jan pakt het aan en wil het
opvouwen, wanneer hij ineens stopt. ‘Wat
vreemd.’
‘Wat?’
‘Hij staat er niet op.’
Het brugje en het theehuis staan wel op
de kopie, net als de jonge vrouw in de
witte jurk waarvan ik denk dat het Anna
van Rijn is. Maar haar aanbidder, die op
mijn tekening verliefd naar Anna kijkt,
staat niet op de kopie.

Wordt vervolgd
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Wil jij:
• Je inzetten voor de veiligheid van jouw stad of dorp?
• Jezelf uitdagen en zowel mentaal als fysiek ontwikkelen?
• Onderdeel uitmaken van een hecht team?
• Een steentje bijdragen aan de maatschappij? 
• Naast je normale baan een praktisch vak uitoefenen?

 Woon of werk je daarnaast in Nieuwegein? Misschien is 
de vrijwillige brandweer dan wel iets voor jou! Wil je meer 
informatie of bijvoorbeeld eens een oefenavond 
bezoeken? Neem dan contact op met brandweerpost 
Nieuwegein via werving.nwg.noord@vru.nl. 

 Naast maatschappelijke waardering krijg je een 
onkostenvergoeding voor de uren die je maakt. Kijk voor 
meer informatie op www.vru.nl/vrijwilligebrandweer. 

I brandweer 
Post Nieuwegein-Noord
Jij ook? Kom bij de vrijwillige brandweer!

De Digitale Nieuwegeiner
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Brandweer
Post Nieuwegein-Noord
zoekt nieuwe
enthousiaste
vrijwilligers

Mannen en vrouwen die fysieke
uitdagingen niet uit de weg
gaan en zich willen inzetten
voor de veiligheid van anderen.
Werken bij de brandweer
betekent dat je beschikbaar bent
wanneer je pieper gaat, op ver-
schillende momenten van de
dag én nacht. Een vrijwilliger bij
de brandweer heeft deze functie
naast zijn of haar huidige baan.
Heb je hart voor je woon- of
werkplaats en heb je zin deze
uitdaging aan te gaan? Dan is de
brandweer op zoek naar jou!

Actie, afwisseling en uitdaging
Werken bij de brandweer: voor
sommigen is het een droom, voor
anderen een roeping. Werken bij
de brandweer brengt actie, afwis-
seling en uitdaging in je leven.
Dag en nacht klaarstaan voor de
gemeenschap om hulp te bieden
aan mensen en dieren in nood, bij-
dragen aan de veiligheid van de
lokale samenleving, dát is de
brandweer. Belangrijk werk dat
voor het grootste deel wordt
gedaan door gedreven vrijwilligers,
naast hun dagelijkse baan.

Wat doe je bij de brandweer?
Vrijwilligers vormen de ruggen-
graat van de incidentbestrij-
dingstaak van de brandweer. Inci-
dentenbestrijding is een vak apart,

dat veel kennis, inzicht en kunde
vraagt. Als brandweerfunctionaris
word je ingezet voor brandbestrijd-
ing, maar ook voor uiteenlopende
hulpverleningstaken, zoals het be-
vrijden van beknelde slachtoffers
bij verkeersongevallen, het redden
van mensen en dieren uit het water
en het bestrijden van ongevallen
met gevaarlijke stoffen. Als vrij-
williger ontvang je naast een vaste
jaarvergoeding een vergoeding per
uur voor het oefenen en de inzet-
ten. Je bent daarbij voor al je werk-
zaamheden voor de brandweer
goed verzekerd.

Kom bij de brandweer
Voel je je aangesproken? Woon en
of werk je in Nieuwegein en heb je
interesse om vrijwillige brand-
weerman/-vrouw te worden? Neem
dan contact met ons op!
Ook als je gewoon meer informatie
wilt of eens een oefenavond wilt
bezoeken.
Kijk voor meer informatie op
www.vru.nl/vrijwilligebrandweer.

Veiligheidsregio Utrecht
De Veiligheidsregio Utrecht is een
samenwerkingsverband van de 26
Utrechtse gemeenten op het ge-
bied van brandweerzorg, genees-
kundige hulpverlening en
(gemeentelijke) crisisbeheersing.
Samen met haar partners draagt de
VRU op efficiënte en effectieve
wijze zorg voor het voorkomen van
en bestrijden van branden, calami-
teiten en crises in de regio Utrecht.
We doen dit onder het motto: ’Uw
veiligheid, ons werk’.
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OM eist 24 maanden cel
voor diefstal uit
Sint Antonius Ziekenhuis

Het lijkt erop dat een 38-jarige Dordte-
naar een vaste ‘modus operandi’ had
om zijn verslaving te bekostigen. In
drie maanden tijd sloop hij drie keer
een ziekenhuis binnen en stal daar
elektronica en portemonnees van
medewerkers en patiënten. Deze week
eiste de officier van justitie 24 maan-
den cel (waarvan zes maanden voor-
waardelijk) tegen hem voor deze en
andere diefstallen.

In september 2021 verdwenen er spullen
uit het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieu-
wegein. Een patiënte merkte dat een lap-
top uit haar nachtkastje was verdwenen.
En een man die terugkeerde van een
operatie, zag dat zijn iPhone en iPad niet
meer in zijn koffer lagen. Ook lagen twee
bankpasjes, airpods en een zonnebril niet
meer op hun plek in een werkkamer. Een
maand later was het opnieuw raak in het
Sint Antonius ziekenhuis. Dit keer was de
buit een portemonnee, bankpassen, een
creditcard en contant geld.

In november 2021 hield een beveiliger de
verdachte aan in het Westeinde Zieken-
huis in Den Haag. Daar had een mede-
werker een onbekende man de artsen-
kamer in zien komen die daarna snel
weer vertrok. De medewerker vertrouwde
het niet en gaf het signalement van de
man door aan de beveiliging. Toen die de
man aanhield, had hij een tas bij zich met
twee laptops, een iPad, een koptelefoon
en een mobieltje. Die waren allemaal niet
van hem maar ontvreemd uit personeels-
ruimtes.

Volgens de officier is duidelijk dat de
Dordtenaar de diefstallen gepleegd heeft.
Naast de aanhouding op heterdaad in
Den Haag is hij te zien op camerabeel-
den van het Sint Antonius Ziekenhuis.
'Verdachte heeft verscheidene goederen
gestolen van artsen, verplegers, andere
medewerkers en patiënten', aldus de of-
ficier. 'Mensen die of nietsvermoedend
aan het werk waren of op dat moment
werden behandeld. En dat in een periode
waarin zorgverleners onder hoge druk
stonden door de coronapandemie. Zeer
brutale feiten, als je het mij vraagt.'

Behalve van diefstal uit het ziekenhuis
verdenkt de officier de Dordtenaar ook
van een auto-inbraak en diefstal van een
fiets. Zij eiste 24 maanden cel (waarvan
zes maanden voorwaardelijk) tegen hem.
De uitspraak is over twee weken.

De Digitale Nieuwegeiner

mailto:werving.nwg.noord@vru.nl
http://www.vru.nl/vrijwilligebrandweer
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein


28

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein


29

Katern
Koningsdag
wordt weer een ouderwets
Oranjefeest in Nieuwegein

We kunnen weer als vanouds met
Koningsdag feest vieren, zo lijkt
het. Voorbereidingen door de
Oranjevereniging Vreeswijk zijn al
in volle gang en ook de vrijwilligers
in Nieuwegein Noord zijn druk
bezig met de voorbereidingen van
de kleedjesmarkt aan de Neder-
eindseweg. Op woensdag 27 april
kleuren de straten eindelijk weer
oranje in heel Nieuwegein! De
afgelopen twee jaar kon het evene-
ment niet plaatsvinden vanwege
het Coronavirus.

Kleedjesmarkt Nieuwegein Noord
De kleedjesmarkt in Nieuwegein
Noord loopt vanaf de zuidkant van
het Muntplein naar de Nedereindse-
weg en dan naar het oosten tot aan
de Dorpskerk bij Het Sluisje nabij de
Herenstraat. Vanaf 05.00 uur mogen
er plekken ingenomen worden op het
terrein. Reserveren is niet mogelijk en
de kleedjes mogen uitsluitend van-
wege de veiligheid aan één kant van
de weg worden neergelegd.

Tijdens deze kleedjesmarkt mogen in-
woners tussen 07.00 en 16.00 uur op
hun zelf meegebrachte kleedjes twee-
dehands spullen verkopen. Het ver-
kopen van etenswaren en drank is
voorbehouden aan vergunninghou-
ders, om gezondheidsrisico’s te
voorkomen. Verkoop van etenswaren
en drank is dus verboden voor parti-

culieren en bedrijven zonder vergun-
ning!

Oranjemarkt in Vreeswijk
In Vreeswijk wordt Koningsdag weer
traditioneel ‘tussen de bruggen’
gevierd met o.a. gezellige kinderac-
tiviteiten op de Prins Hendriklaan.
Hier kunnen kinderen zich laten
schminken, haar in laten draaien,
zakjes werpen in een klomp, poortje
rollen etc.

Voordat de Oranjemarkt begint kun-
nen feestvierders op dinsdagavond al
genieten van de Konigsnacht. Diverse
artiesten zullen die avond vanaf
20.00 uur tot in de kleine uurtjes live
muziek spelen en zingen. Eén van de
zangers is Sebastiaan de Langen.
Met veel passie en plezier zingt deze
geboren Vreeswijker graag zijn lied-
jes.

De Ganzenparade in Vreeswijk!
Onder luid tromgeroffel, gefluit en
vrolijk gegak marcheren ze door de
straten van dorp tot stad. Al kwakend
flaneren ze voorbij, iedereen met een
lach of in verbijstering achterlatend.
De Ganzenparade is een unieke com-
binatie tussen mens, dier en muziek,
gebaseerd op de eeuwenoude traditie
van het ganzenhoeden. Speciaal op
Koningsdag 2022 trekt de ganzenpa-
rade om 12.00, 13:00, 14.00 en 15.00
uur voorbij.

Ontdek het leven
in de middeleeuwen
Ervaar het leven van ridders, jonk-
vrouwen en ambachtslieden in de
middeleeuwen op Museumschip
Kasteel Vlotburg. Ridder Lenny en
vrouwe Christel laten u dan hun kas-
teel zien. Dat is zeker leuk en leer-
zaam voor de jongeren. Het schip is
met de hand gebouwd door Len
Vries, samen met zijn goede vriend
en ambachtelijk timmerman Jan
Westerhuis. Het schip ligt ter hoogte
van Dorpsstraat 23.

Tips!
Om de veiligheid te garanderen, heeft
de gemeente een aantal spelregels
vastgesteld. De genoemde gebieden
moeten vanzelfsprekend voor
hulpverlenende diensten bereikbaar
blijven. Die bereikbaarheid moet zijn
gewaarborgd.
Door grote drukte kunnen er onvei-
lige situaties ontstaan voor verkopers
en bezoekers. Om die situaties te
voorkomen is er een wegsleep-
regeling is van toepassing. Dit bete-
kent dat auto’s worden weggesleept
die op woensdag 27 april van 00.00
tot 19.00 uur staan geparkeerd op
plaatsen en tijden waarop dit niet
mag.
Je kunt dus het beste met het open-
baar vervoer, met de fiets of te voet
komen.
Op alle locaties rondom de activitei-
ten zijn (extra) fietsenstallingen
gecreëerd om uw fiets te stallen.

De Digitale Nieuwegeiner
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Dit jaar weer een ouderwetse Koningsdag in Nieuwegein, zoals hier in Jutphaas
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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

Pakkepapier (1+)
Kinderkafé in het theatercafé
zo 24 apr, 15.00 uur, € 5,00
Op zondag 24 april is er weer
Kinderkafé in DE KOM, met de
interactieve voorstelling ‘Pakkepa-
pier (1+)’, waarbij alles draait om
knisperend, rollend en scheurend
cadeaupapier. Hou jij ook zo van
cadeautjes? Van grote ingepakte
dozen met strikken? Of kleine
cadeautjes met sliertjes? Lukas...

Amuze Matinee
Lavinia Meijer
zo 24 apr, 16.00 uur, € 22,50
Lavinia Meijer blaast harpmuziek
de laatste jaren eigenhandig nieuw
leven in. In deel twee van haar
‘Untitled’-serie verbindt ze haar
muziek met persoonlijke ervarin-
gen, beeldende kunst, literatuur,
spoken word, film, animaties en
nieuwe akoestische en elektroni-
sche composities. Zo geeft...

In Theorie
Cabaretier Andries Tunru
do 28 apr, 20.30 uur, € 19,50
In zijn tweede programma ‘In The-
orie’ op 28 april in DE KOM haalt
Andries Tunru zijn diploma psy-
chologie onder het stof vandaan.
Met zichzelf als onderzoeksobject
neemt hij het ‘mens-zijn’ onder de
loep en ontleedt hij opgewekt zijn
(en daarmee onze) binnenwereld.
Met slimme grappen, snelle stand-
up, vlijmscherpe improvisaties,
vette verhalen en prachtige...

Theatraal Monument
voor Etty Hillesum
Julika Marijn
vr 29 apr, 20.30 uur, € 10,00
Vijfenzeventig jaar na de Tweede
Wereldoorlog is het gedachtegoed
van de joodse Etty Hillesum
(1914-1943) nog altijd actueel.
Haar indrukwekkende dagboeken
en brieven - genadeloos eerlijk,
poëtisch en vol zelfspot - spreken
wereldwijd tot de verbeelding...

Willem van Oranje (8+)
za 30 apr, 11.00 en 14.00 uur,
€ 14,50
‘Willem Junior’ is een energieke
jeugdvoorstelling vol humor, leuke
liedjes, spannende momenten,
maar bovenal eentje waar je wat
van kunt opsteken. Want we zin-
gen wel ‘Wilhelmus van Nassouwe,
ben ik, van Duitsen bloed’, maar
hoezo Duits bloed? Willem is toch
Willem van Oranje? Wat heeft ...

Het Prentenboekfestival
voor peuters en kleuters
'Op de Boerderij'
zo 1 mei, vanaf 09.30 uur, € 9,50
Wat is gezond eten? Hoe gaat
recyclen in zijn werk? Een unieke
foyerspeeltuin en de voorstellingen
‘Gonnie en Gijsje samen op stap
(2+)’ en ‘Boer Boris is de baas
(4+)’ zorgen voor een heerlijke
middag voor jong en oud. Een
ticket voor één van deze
voorstellingen geeft toegang tot
‘Het Prentenboekjesfestival’.
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't Sint Franciscusgesticht, Jutphaas
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