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• Koningsdag met pen-fotograaf Jordi Jupijn

DEZE WEEK

FOTO: JORDI JUPIJN

• Agenda
• Kidsredactie: Maak een podcast
• Event medewerkers gezocht
• Vierde windmolen ingetekend
• Kasteel Vlotbrug ligt in Vreeswijk
• Studenten begeleidden Koningsspelen
• Te weinig speeltuinen in Nieuwegein
• Leerlingen maken kennis met padel en
tennis
• Drie gewonden bij steekpartij
• Tram terug naar het hart van Utrecht
• AHN: 971 geslaagde koppelingen
• € 1800 voor Oekraïense kinderen
• Aanhoudingen na steekincident
• Burgemeester sluit 'Me eigen café'
• Obstacle run bij Toonladder Zuilenstein
• Vrijheidsmaaltijd op 5 mei
• Vijf jaar cel voor Nieuwegeiner
• Nieuwegein heeft meeste publieke laadpunten
• Oud perron en overkapping gesloopt
• Met bitcoins betalen in Nieuwegein
• Aanpak jonge aanwas criminaliteit
• Ruim 7 miljoen
voor hartzorg St. Antonius Ziekenhuis
• Volgende week vaart de Vrevia niet
• Geld voor restauratie Oude Sluis
• Meld je aan voor Gluren bij de Buren
• Bouwer Trebbe bouwt plan Middenblok
• Sponsors Tennisvereniging Rijnhuyse
• Waterschap en Defensie oefenen

MIGNON

Opkikkerdag voor Jason Lintje voor R.A. Kwant
Merel en Petra genieten

Nieuwegein vóór opkoopbescherming
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Gekarameliseerde witlof
in ovenschotel
met
gorgonzola-aardappelpuree
Heerlijk met beenham of kipfilet.
Het recept.

De tram keert terug naar het hart van Utrecht
Goed nieuws voor reizigers: de tram rijdt binnenkort zonder
verplichte overstap direct door over de gehele lijn tussen Utrecht
Science Park, Nieuwegein en IJsselstein. Vervoerder U-OV
introduceert daarvoor een nieuwe dienstregeling. ‘We brengen
daarmee de tram terug naar de plek waar het ooit is begonnen, het
stadshart van Utrecht’ aldus de vervoerder.

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 Zuilenstein.

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Toen in december 1983 de eerste rit werd gemaakt met de nieuwe
Utrechtse tram was het opstappunt aan de centrumzijde vlakbij het
Moreelsepark. Daar was een goede reden voor want reizigers wilden
graag gebruik maken van de tram dichtbij de winkels en kantoren.
Belangrijk was ook de snelle overstap op de treinen en bussen. Vanwege
de bouw van het nieuwe stationsgebied moest deze tramhalte in 2013
verhuizen naar Jaarbeursplein. Vanaf daar was het 500 meter lopen naar
het centrum en dat in een periode dat de omgeving was veranderd in een
grote bouwput.
Doorgaande regionale tramlijn
De situatie was lange tijd verre van ideaal voor de reizigers. Maar deze
zomer gaat daar verbetering in komen. Terwijl in Nieuwegein de
werkzaamheden worden afgerond aan de nieuwe trambaan en -halte rijdt
vervoerder U-OV instructieritten in het stationsgebied van Utrecht. Het
doel: de introductie van één doorgaande regionale tramlijn. Hier bij
Utrecht C.S. komen de nieuwe tramlijn naar het Science Park en de
regionale lijnen van en naar Nieuwegein/IJsselstein bij elkaar. Hier op dit
verbindende gedeelte heeft het trambedrijf van de provincie samen met
de gemeente Utrecht inmiddels ook de nodige werkzaamheden
uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de trams met reizigers kunnen gaan
rijden.
Over deze gecombineerde baan in het Utrechtse stationsgebied gaan
niet alleen regelmatig trams rijden, maar ook veel bussen en vanuit één
richting taxi’s. Het wordt hier behoorlijk druk en daarom zijn extra
veiligheidsmaatregelen genomen. Verder is de halte Jaarbeursplein
aangepast aan de lengte van de nieuwe trams en heeft de gemeente
Utrecht de kruisingen bij deze halte vernieuwd. Het werk vormt samen
met de aanpassingen in Nieuwegein het sluitstuk voor de nieuwe
Utrechtse regionale tramlijn.
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30 apr: AHN activiteit 20 - 40 jarigen
3 en 4 mei: herdenkingsconcerten
4 mei: podcast maken
4 mei: dodenherdenking
5 mei: vrijheidsmaaltijd
5 mei: voorleesfeest
6 mei: ouder-kindmiddag
11 mei: finale schoolvoetbaltoernooi
12 mei: informatieavond A12 zone
12 mei: informatieavond windmolens
13 mei: zorgen voor een naaste met
dementie maar ook...
16 t/m 19 mei: avondvierdaagse
19 mei: digitale informatie windmolens
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.

Doe en praat mee
over actuele thema’s
tijdens
de Vrijheidsmaaltijd
Op donderdag 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. Deelnemers
kunnen genieten van een maaltijd en gaan tijdens het eten met
elkaar in gesprek over actuele
thema’s.
Wat is een Vrijheidsmaaltijd?
In 2019 organiseerde het Comité
4 en 5 mei Nieuwegein op Bevrijdingsdag een vrijheidsmaaltijd, in
het Stadscentrum. Een diverse
groep inwoners, bestaande uit onder andere veteranen, jongeren,
vluchtelingen en politici gingen
samen in gesprek over de betekenis van Vrijheid. Dat was een groot
succes. Het Comité wilde hier een
traditie van maken, maar helaas
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kon er vanwege Covid de afgelopen 2 jaar geen Vrijheidsmaaltijd
georganiseerd worden. De organisatie dan ook blij dat we dit jaar
wel samen aan tafel kunnen. Dit
past ook binnen het thema van dit
jaar: Vrijheid in verbondenheid.
Waar kun je mee-eten
Dit jaar wordt de Vrijheidsmaaltijd
op 4 locaties in de stad georganiseerd. Per locatie is er plaats voor
ongeveer 50 personen. Het menu
bestaat uit een voorgerecht, de
Vrijheidssoep met stokbrood en
een toetje. Deelname is gratis.
De locaties waar je kan aanschuiven zijn: Buurtplein Zuid, Buurtplein Galecop, Buurtplein Doorslag
en De Partner aan de Nedereindseweg.
Deelnemers kunnen zich op het
volgende mailadres aanmelden,
info@4en5meinieuwegein.nl.
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Jayson en zijn gezin
beleefden een welverdiende Opkikkerdag
vol verrassingen!

Jayson
Jayson is een stoere jongen en daarom begon deze dag in stijl
met een bezoekje aan de politie. Compleet met uniform en politiewagens stond de politie Jayson en zijn ouders op te wachten.

Afgelopen zaterdag stonden de drie-jarige Jayson en zijn
ouders Daniel en Monique uit Nieuwegein een dag vol verrassingen te wachten. Zij werden verrast door de Stichting
Opkikker om alle zorgen even vergeten en met het gezin
volop te genieten. Jayson heeft de ziekte van Hirschsprung.
Dit heeft veel impact op zijn jonge leven, maar ook op dat
van het gezin. Daarom had Stichting Opkikker een heel programma samengesteld. Ze zijn met het hele gezin verschillende unieke activiteiten gaan ondernemen. Een lichtpuntje
in deze zware tijd!

Bij de volgende activiteit werden alle gezinsleden op hun mooist
op de foto gezet tijdens een professionele fotoshoot. En dat deze
familie écht stoer is hebben ze wel bewezen, zo stapten alle vier
de gezinsleden in één van de stoere sportwagens en reden ze
achter elkaar aan. Daarna namen Jayson en zijn ouders nog een
kijkje bij de brandweer en bij een écht kabouterhuisje. De dag
kon niet spectaculairder eindigen dan met een vlucht in een helikopter.
Over Stichting Opkikker
Als je als kind langdurig ziek bent, heb je nooit ‘vrij’ van de zorg
die jouw ziekte met zich meebrengt. En je ouders, broers en
zussen ook niet. Daarom is elk lichtpuntje, hoe klein ook, echt superbelangrijk. Dat is wat we bij Stichting Opkikker doen: lichtpuntjes bieden, zodat gezinnen weer de kracht vinden om door te
gaan. Op deze manier helpt Stichting Opkikker inmiddels al ruim
2000 gezinnen met een ziek kind per jaar.
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Lintje voor R.A. Kwant

Lintje
voor twee bijzondere
Nieuwegeiners
Ter gelegenheid van Koningsdag worden elk jaar in heel Nederland Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt tijdens de zogeheten Lintjesregen. Twee
bijzondere Nieuwegeiners ontvingen
dit jaar een Koninklijke Onderscheiding
uit handen van burgemeester Frans
Backhuijs.
Voor een Koninklijke Onderscheiding
komen mensen in aanmerking die zich
voor de samenleving gedurende lange tijd
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
Het college van B&W is trots op de twee
stadsgenoten die dit jaar een lintje mochten ontvangen en feliciteert hen van harte
met de Onderscheiding. Het gaat om de
volgende twee Nieuwegeiners:
De heer C. Tims
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Dhr. C. Tims was van 1984 tot 1998 trainer bij de Hardloopvereniging Nieuwegein.
Van 1999 tot 2011 was dhr. Tims voorzitter van de Vogelwacht, afdeling Nieuwegein/IJsselstein. Hij initieerde en organiseerde tien tot vijftien excursies en enkele
lezingen per jaar. Ook organiseerde dhr.
Tims de viering van het 25-jarig jubileum.
Voorts was hij betrokken bij de gemeentelijke herinrichtingsplannen van de openbare ruimte. Van 2007 tot 2018 was dhr.
Tims vrijwilliger bij het Utrechts Klokkenluidersgilde van de Dom. Hij luidde de

Domklokken en programmeerde het Domcarillon.
Vanaf 2010 is dhr. Tims vrijwilliger bij de
Stichting Statenjacht Utrecht. De stichting
beheert het historisch schip. Hij fungeert
in het vaarseizoen als hulp van de schipper en in de wintermaanden coördineert
en verricht dhr. Tims onderhoudswerkzaamheden.
Ook was dhr. Tims lid van de Stichting
Herbouw Domkerk.
Vanwege omstandigheden zal de uitreiking aan de heer Tims op een later moment plaatsvinden.
De heer R.A. Kwant
(Ridder in de Orde van Oranje Nassau)
Dhr. R.A. Kwant is sinds 1982 werkzaam
bij de faculteit Bètawetenschappen van de
Universiteit Utrecht. Door zíjn inzet zijn
ontwikkelingen tot een goed einde gebracht. Dit is mogelijk geweest door zijn
enorme creativiteit, doorzettingsvermogen, sterke intermenselijke eigenschappen en een grenzeloos optimisme. Zijn
belangrijkste activiteiten waren:
De heer Kwant is in 1982 aangesteld als
botanisch analist in de onderzoeksgroep
van Prof. Werger. Hij was de spreekbuis
van alle analisten en trad hij toe tot de faculteitsraad {het medezeggenschaporgaan van de faculteit) en enige jaren later
tot ad-interim directeur van de faculteit
Biologie.
Als hoofd van de bedrijfsvoering heeft dhr.
Kwant de volledige organisatie van de verhuizing van een deel van de onderzoeks5

groepen van het Wentgebouw naar het
Kruytgebouw verzorgd. Dit hield, naast de
reguliere kantoorverhuizing, ook verhuizing in van de biologische laboratoria.
Het managen en afhandelen van de directe en indirecte gevolgen van een forse
brand in het Kruytgebouw. Dhr. Kwant
kreeg het voor elkaar dat de meeste onderzoeksactiviteiten binnen twee weken
weer gestart konden worden.
Dhr. Kwant heeft mede leidinggegeven
aan een reorganisatie binnen het departement Biologie (in 2005 is de faculteit Biologie opgenomen in de faculteit Bètawetenschappen). Meer dan 30 mensen
moesten ontslagen worden en mede door
de enorme inzet en creativiteit van dhr.
Kwant zijn vrijwel al deze mensen binnen
een jaar elders herplaatst.
De verhuizing van de apenkolonie en het
herbarium naar respectievelijk Rijswijk en
Leiden.
Ad-interim leiding over huisvesting Bètafaculteit en Botanische Tuinen Utrecht.
René heeft m.n. de laatste jaren een actieve bijdrage geleverd aan een breed
scala aan regionale en nationale initiatieven op het terrein van duurzame landbouw en gezonde voeding, waaronder
‘FoodPrintUtrecht Region’, ‘Utrecht Food
Freedom’, ‘Sustainable Food Initiative’, de
regiodeal Foodvalley, FoodSwitchNL en
het burgerberaad G1 000Landbouw. In
deze rol heeft hij altijd gestreefd naar het
leggen van verbindingen waarbij hij
streefde naar een voor iedereen gewenst
resultaat, maar daarbij nooit zichzelf op de
voorgrond plaatste.
Daarnaast was dhr. Kwant van 2008-2020
voorzitter van het Wijkplatform Vreeswijk.
Hij organiseerde mede de activiteiten en
zette zich in voor het oplossen van geluidsoverlast, het bevorderen van de leefbaarheid en het toerisme. Hij spande zich
in voor de restauratie van de sluizen en
voor het behoud van het dorpshuis.
Sinds 2021 is dhr. Kwant bestuurslid van
het Dorpshuis Fort Vreeswijk. Hij stelde
mede een plan op voor het exploiteren
van het dorpshuis. Het Dorpshuis zou
gesloten worden en niet meer beschikbaar
zijn voor activiteiten voor de wijkbewoners. Onder andere door de inzet van de
heer Kwant bleef het dorpshuis geopend
voor activiteiten. Het gebouw werd gerestaureerd en verbouwd.
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Koningsdag met
pen.nl fotograaf
Jordi Jupijn
Jordi wandelde, keek, babbelde
en fotografeerde langs de kleedjesmarkt
in Nieuwegein Noord.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

April 2012
Alweer tien jaar geleden kwam de schaapskudde voor
het eerst in Nieuwegein het gras 'maaien'. Voor mij
een teken om maar eens kennis te maken met deze
milieuvriendelijke groenbeheerders. Die kennismaking
was wederzijds.
Ik zat in kleermakerszit op het wandelpaadje en dat
was voor de kudde kennelijk veilig genoeg om mij van
dicht(er)bij te komen bekijken.
Enne, ze zíjn er weer hoor. Onze wollige vriendjes.

Ruim 4,4 miljoen euro
voor restauratie
van 19 rijksmonumenten

Het geld uit het fonds Erfgoedparels
wordt gebruikt om een aantal markante
monumenten te restaureren. Dit jaar
gaat het om 19 gehonoreerde projecten: De grafkapel van buitenplaats
Eyckenstein in Maartensdijk, de Domtoren, het Maarschalkerweerorgel in
Mijdrecht, het dienstgebouw van Huis
Doorn, de Bruinenburgersluis op de
grens van Woudenberg en Leusden,
de tuinmuur Hoog Beek en Rooyen in
Zeist, de Spengense molen in Kockengen, de Lutherse kerk in Utrecht, Leerhotel het Klooster in Amersfoort, het
raadhuis van Woudenberg, het koetshuis van Nijenrode, de toren van de
Catharinakerk in Utrecht, de watertoren
aan de Neckardreef in Utrecht, de stallen van de Vinkenhoef in Amersfoort,
het Stoomgemaal Teylingens in
Kamerik, de Oude Sluis van Vreeswijk,
de Rijksmunt in Utrecht, de directievilla
van Cereol in Utrecht, het sterrenbos

FOTO: JOKE VAN SOEST

Om ervoor te zorgen dat rijksmonumenten toegankelijk en behouden
blijven voor het publiek, draagt de
provincie Utrecht ruim 4,4 miljoen
euro bij uit het fonds Erfgoedparels.
Dit geld is bedoeld voor het onderhoud en restauratie van 19 rijksmonumenten. Zo wordt onder andere de de Oude Sluis van Vreeswijk
gerestaureerd.

van buitenplaats Zuylestein in Leersum.
Gedeputeerde Rob van Muilekom: 'Ik
kan er altijd erg van genieten als ik een
van deze prachtige rijksmonumenten
bezoek en dat gun ik iedereen. Als provincie investeren we in ons erfgoed,
omdat het belangrijk is om ons erfgoed
te behouden voor nieuwe generaties en
de verhalen te vertellen die erbij horen.'
Erfgoedparel uitgelicht
Een mooi voorbeeld van een rijksmonument is de Oude of Vaartse Sluis in
Vreeswijk, die in 1373 werd aangelegd.
De huidige vorm ontstond in 1824 naar
ontwerp van waterbouwkundig ingenieur Jan Blanken (1755-1838). De
sluis verbindt de rivier De Lek met de
Vaartsche Rijn. De komst van de sluis
zorgde voor veel activiteiten. Er vestig7

den zich kooplieden en fabrikanten in
de onmiddellijke omgeving en zo ontstond langzamerhand Vreeswijk. De
restauratie is gericht op metsel en
voegwerk, herstel van divers natuursteen en schilderwerk.
Criteria
Bij het verlenen van subsidies hanteert
de provincie een aantal criteria zoals
een urgente restauratiebehoefte, de
publieke toegankelijkheid en cofinanciering van de eigenaar. Ook wordt een
extra subsidiepercentage verstrekt
wanneer het rijksmonument verduurzaamd wordt of wanneer het een sociaalmaatschappelijke herbestemming
heeft.
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Ruim 7 miljoen voor
veelbelovende hartzorg
in het
St. Antonius Ziekenhuis
Het St. Antonius met een ziekenhuis in Nieuwegein ontvangt een
subsidie van maar liefst € 7,1 miljoen uit de regeling Veelbelovende
Zorg van Zorginstituut Nederland
en ZonMw voor onderzoek naar
een nieuwe behandeling van een
lekkende tricuspidalisklep. In het
St. Antonius is het sinds 2020 mogelijk om deze hartklep te repareren via een katheter door een kleine toegang in de liesader. Deze
subsidie, toegekend aan cardiologen Martin Swaans en Leo Timmers van het St. Antonius, stelt het
ziekenhuis in staat om te onderzoeken of deze nieuwe behandeling resulteert in een langere levensduur, minder hartfalen en een
betere kwaliteit van leven voor
deze patiënten. Bij bewezen effectiviteit wordt de behandeling in het
basispakket opgenomen en als
verzekerde zorg vergoed.
De tricuspidalisklep is de hartklep
tussen de rechterkamer en rechterboezem. Als deze klep lekt, kunnen
verschijnselen van hartfalen ontstaan,
zoals vochtophoping en kortademigheid. Op dit moment is er nog niet
voor iedereen een goede behandeling. De behandelopties zijn beperkt
tot symptoombestrijding met vochtafdrijvende medicatie. Deze medicijnen werken vaak onvoldoende, en
een openhartoperatie om de hartklep
te repareren is voor de meeste, vaak
oudere, mensen met deze aandoening veel te ingrijpend. De hoop is
daarom nu gevestigd op de nieuwe
behandeling waarbij de tricuspidalisklep wordt gerepareerd via de lies.
Nietje
Martin Swaans: 'Het speciaal voor
deze klep ontworpen hulpmiddel, een
soort nietje, brengen we tijdens de

operatie met behulp van een katheter
via de liesader in. Hiervoor hoeft het
hart niet stil gelegd te worden. Via
echobeelden volgen we de hartfunctie tijdens de ingreep nauwgezet en
kunnen we de lekkage ook ter plekke
goed beoordelen om er vervolgens
voor te zorgen dat het nietje op de
juiste plek wordt geplaatst om de
lekkage te dichten.'
Uit eigen zak
'Deze ingreep verrichtten wij als
eerste ziekenhuis in de Benelux in juli
2020 en is sindsdien nog slechts een
paar keer per jaar uitgevoerd', zegt
cardioloog Swaans. 'Dit terwijl er een
groeiende groep patiënten is, die baat
zou kunnen hebben van de procedure. De eerste resultaten van deze behandeling zijn veelbelovend, maar om
voor vergoeding in aanmerking te
komen is er nog onvoldoende bewijs.
Momenteel worden de kosten uit onderzoeksbudgetten en uit eigen zak
door het ziekenhuis betaald. Met dit
onderzoek kunnen we daar verandering in brengen.'
Subsidie
schept kansen voor veel patiënten
'We willen met dit onderzoek het bewijs leveren dat deze behandeling
voor deze grote groep patiënten het
verschil maakt ten opzichte van de
huidige behandelopties: minder hartfalen, minder ziekenhuisopnames en
vooral een betere kwaliteit van leven.'
Aan het onderzoek zullen 150 patiënten deelnemen en duurt zes jaar.
Dan worden de onderzoeksresultaten
bij het Zorginstituut ingediend die vervolgens beoordeelt of de behandeling
bij de genoemde groep patiënten vergoed kan worden uit het basispakket
van de zorgverzekering. 'We hebben
dus nog en lange weg te gaan, aldus
Swaans, maar zijn heel blij met deze
subsidie, omdat het ons de kans geeft
om straks veel meer patiënten hun
kwaliteit van leven terug te geven of
zelfs hun leven te redden.'
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Carlo Persijn (links) van TennisDirect
en Raymond van de Peppel en
Celesta Vendrig (beiden Rijnhuyse)
bevestigen met een handtekening de
sponsorovereenkomst tussen beide
partijen.

Broekhuis
en TennisDirect
nieuwe sponsors
van Tennisvereniging
Rijnhuyse
Met de officiële start van het
nieuwe tennisseizoen heeft
Tennisvereniging Rijnhuyse direct
2 nieuwe sponsors aan zich weten
te verbinden, te weten TennisDirect en Broekhuis. TennisDirect
geeft de sponsoring vorm door
ledenacties, een shoptegoed en
trainingsmaterialen. Broekhuis
sponsort Rijnhuyse onder andere
met een bonus bij autoverkoop,
onderhoud of schadeherstel.
Aansprekende bedrijven
Rijnhuyse is zeer content met deze
2 aansprekende namen als sponsor.
Broekhuis vertegenwoordigt maar
liefst 19 automerken en is een zeer
bekende naam in de regio Utrecht.
Door de overeenkomst wordt het mogelijk om extra inkomsten voor de
vereniging te genereren. Broekhuis
heeft voor de tennisclub een mooi
programma opgetuigd waarbij de club
een bonus ontvangt in geval van verkoop, onderhoud en schadeherstel
door leden of ouders van jeugdleden.
Broekhuis stelt bovendien koffiebekers, flyers en polo’s voor barmedewerkers ter beschikking.
Met TennisDirect heeft Rijnhuyse
weer een aanbieder van sportkleding
en -materialen als sponsor. De digitale aanbieder TennisDirect sponsort
de club met een shoptegoed, met speciale ledenactief en bij toernooien
van de tennisvereniging.
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FOTO VAN DE WEEK

Tijdens pen-fotograaf Jordi Jupijn's rondje kleedjesmarkt in Nieuwegein Noord ontmoette hij Petra en
Merel. Beide dames hadden het enorm naar hun zin
en wilden dat heel Nieuwegein laten weten.
Dus: op de foto voor pen.nl en De Digitale
Nieuwegeiner, terwijl de kinderen verder gingen met
het verkopen van allerhande spulletjes.
Heb je ook een bijzondere foto in relatie tot
Nieuwegein gezien of gemaakt, stuur 'm naar
redactie@pen.nl.

In absolute aantallen werden vorig
jaar de meeste nieuwe laadpunten
geïnstalleerd in Utrecht-stad (+351),
Amersfoort (+132) en in Zeist (+86).

Nieuwegein:
Meeste publieke
openbare laadpunten
per 1.000 huishoudens
Begin dit jaar waren er in de provincie Utrecht bijna 5.300 publieke
laadpunten: zo’n 30% meer dan in
2021. Per gemeente zijn de verschillen echter groot. Zo was er in
Bunschoten zelfs een stijging van
350%. Toch wordt het steeds
drukker bij de laadpaal, doordat
het aantal elektrische auto’s nog
altijd veel sneller stijgt dan het
aantal publieke laadpunten. De
meeste publieke openbare laadpunten per 1.000 huishoudens zijn
te vinden in Nieuwegein. Dit en
meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van meest recente data van de RDW en de RVO.
In de provincie Utrecht werden van
januari 2021 tot januari 2022, relatief
gezien, de meeste nieuwe laadpunten geplaatst in Bunschoten. In deze
gemeente nam het aantal openbare
laadpunten toe van 8 naar 36: een
stijging van 350%. Ook in IJsselstein
(+83%) en in De Ronde Venen
(+79%) was een sterke toename te
zien.

Meeste openbare laadpunten
in Nieuwegein
Momenteel is het voor inwoners van
Nieuwegein waarschijnlijk het makkelijkst om een beschikbare en goed
bereikbare laadpaal te vinden. In
Nieuwegein zijn namelijk de meeste
publieke laadpunten per 1.000 huishoudens: 13,6 in totaal. Dit is veel
meer dan het provinciale gemiddelde
van 8,6 per 1.000 huishoudens. De
top 5 gemeenten in Utrecht met de
hoogste publieke laadpuntdichtheid
per 1.000 huishoudens is:
1. Nieuwegein, 13,6
2. Bunnik, 11,8
3. Amersfoort, 11,6
4. Woerden, 11,6
5. Zeist, 10,4
In Wijk bij Duurstede is de grootste
inhaalslag te maken. Hier zijn slechts
2,3 publieke laadpunten per 1.000
huishoudens.
Druk op publieke laadpunten
neemt toe in Nederland
Tussen januari 2021 en januari 2022
is het aantal openbare laadpunten in
Nederland toegenomen met bijna
30%. Ondanks deze sterke toename
is de druk op laadpalen niet afgenomen. Het aantal elektrische auto’s op
de weg is nóg harder gestegen. Was
er begin 2022 gemiddeld één laadpunt per 4,7 elektrische auto’s, een
jaar eerder was dat 4,6 auto’s. In
2019 ging het nog om 2,2 elektrische
auto’s per openbaar laadpunt.
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Meld je aan voor
‘Gluren bij de Buren’ in
tuinen én huiskamers
Op zondag 3 juli vindt ‘Gluren bij
de Buren’ voor de tiende keer
plaats in Nieuwegein. Tijdens dit
festival vinden er bij alle deelnemende hosts verspreid door de
hele gemeente optredens plaats in
huiskamers en tuinen.
Gluren bij de Buren is het festival
waarbij het vloerkleed het podium en
de bank de tribune is. Zijn de optredens in de tuin? Dan zijn de tuinstoelen het nieuwe rode pluche, en het
terras de balletvloer. Enthousiaste
Nieuwegeiners stellen hun huiskamer
of tuin open voor een act en voor
publiek uit de buurt.
Aan elke deelnemende locatie wordt
één act gekoppeld die zondagmiddag
drie keer 30 minuten op vaste tijden
optreedt. Bezoekers kunnen een
route uitstippelen en van locatie naar
locatie hoppen.
De organisatie is op zoek naar lokale
acts en hosts. Aanmelden kan tot en
met 22 mei via de website van de organisatie. Gluren bij de Buren wordt
georganiseerd door Stichting de
Bühne en DE KOM, theater en kunstencentrum.
Gluren bij de Buren biedt plaats aan
amateurpodiumkunstenaars uit
Nieuwegein en omgeving. Denk hierbij aan dans, theater, muziek, poëzie
en nog veel meer!
Algemene informatie
Datum: zondag 3 juli 2022
Tijden: 13:00 – 18:00 uur
Entree: Pay what you can

De Digitale Nieuwegeiner
Komende week
worden de loopbruggen
bij veerpont Vrevia
opgeknapt
Van maandag 2 tot en met vrijdag 6
mei worden de loopbruggen van de
veerpont Vrevia opgeknapt. Zowel aan
de Viaanse als de Nieuwegeinse kant.
Daarom is de veerpont Vrevia volgende week uit de vaart.
De loopbruggen staan al enige jaren op
de nominatie om een grondige opknapbeurt te krijgen. Zij zijn door het intensieve gebruik, gemiddeld meer dan honderdduizend passagiers per jaar, flink
aan slijtage onderhevig. Het wegdek van
de loopbruggen zal dan ook compleet
gestript en vernieuwd worden.
‘Om de passagiers en met name de honderden scholieren die dagelijks gebruikmaken van het pontje niet al te zeer ‘lastig te vallen’ met de opknapbeurt, hebben
wij ervoor gekozen om dit gebeuren in
een schoolvakantie te laten plaatsvinden’
aldus Jack Grondel van Museumwerf
Vreeswijk.
De werkzaamheden aan de loopbruggen
kunnen alleen bij droog weer plaatsvinden. Dit is mede de reden waarom de
eerdergeplande opknapbeurt enige malen uitgesteld is in verband met het slechte weer. De vooruitzichten wat het weer
betreft zijn voor de meivakantie van 2 tot
en met 6 mei gunstig, dus vinden de
werkzaamheden volgende week plaats.
Na de meivakantie kunnen de passagiers
via de prachtig opgeknapte loopbruggen
weer gebruikmaken van de veerpont
Vrevia.

Studenten begeleidden
2000
Utrechtse leerlingen
tijdens Koningsspelen
Studenten van het Sport College
van ROC Midden Nederland
hebben vorige week vrijdag circa
tweeduizend leerlingen van 19
Utrechtse basisscholen, waaronder De Vleugel uit Nieuwegein,
begeleid die meededen aan de
Koningspelen. Deze Spelen vinden traditiegetrouw jaarlijks
plaats op de laatste vrijdag voor
Koningsdag. Gemiddeld doen er
landelijk 1,2 miljoen kinderen,
afkomstig van 6.000 scholen in
het primaire onderwijs, aan
mee. Meedoen is leuk, sportief
en levert ook nog iets op. Jara
van Wiggen, tweedejaars student Sport- en beweegcoördinator: ‘Ik zie deze Koningsspelen
als een voorbereiding op mijn
toekomstige baan. Bovendien begeleid je ook kinderen die van huis
uit nauwelijks sporten.’
Voetbal, trefbal, tjoekbal,
slagbal en estafettes…
Leerlingen van 19 basisscholen
uit de Utrechtse regio zoals De
Vleugel uit Nieuwegein, De Brug
uit IJsselstein, De Krullevaar uit
Vleuten en Hart van Noord uit
Utrecht werden flink uitgedaagd op
het terrein rond hun eigen school
of bijvoorbeeld op Sportpark
Groenvliet in IJsselstein. Om alle
sporten in goede banen te leiden,
werden zowel ouders van leerlingen als studenten van het Sport
College van ROC Midden Nederland ingezet.
10

Studenten aan de opleiding Sporten Bewegingscoördinator hadden
hun handen vol aan de bijna 2000
Utrechtse leerlingen. Student aan
het Sport College Jara van Wiggen:
‘Je zag dat kinderen hier enorm naar
toe hebben geleefd. Ze kwamen vol
energie het veld op rennen. Kinderen
die gewend zijn om te sporten, maar
ook die van huis uit niet of nauwelijks sporten. Hen probeerden we nog
wat extra’s mee te geven: vooral het
plezier om samen met vriendjes lekker aan de slag te gaan.’
Het hele jaar door
een soort mini-Koningsspelen
Dat plezier voor gezond en actief
bezig zijn, probeert ROC Midden
Nederland ook op andere manieren
onder de aandacht te brengen van
Utrechtse inwoners. Eerder opende
het al het Vitaliteitslab, om de
hoek van het Sport College, in stadion Galgenwaard. Dit lab is op afspraak voor iedereen toegankelijk
en je leert er aan de hand van spellen en activiteiten alles over de
kracht van positieve gezondheid.
Bas van de Brand, directeur van
het Sport College van ROC Midden
Nederland: ‘Naast het vaste lab
hebben we ook een Mobiel Vitaliteitslab. Studenten aan onze opleidingen gaan de Utrechtse wijken in met
een soort bakfiets vol actieve werkvormen en doen samen met bewoners en leerlingen van basisscholen
activiteiten om hen bewust te maken
van het belang van gezondheid en
vitaliteit. Zie het als ‘een soort miniKoningspelen’, maar dan zo’n beetje
het hele jaar door!’

FOTO: PROVINCIE UTRECHT
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Blik op de nieuwe trambaan en halte City
Nieuwegein, rechts het oude perron

Sloop perron
en overkapping tramhalte
in de binnenstad
Nu de testritten met de tram op het
vernieuwde gedeelte van de lijn in City
Nieuwegein zijn afgerond wordt het tijd
om het oude perron en de overkapping
te slopen. Daarmee maken wordt ruimte vrijgemaakt voor een nieuw fiets- en
voetpad langs het spoor van Weverstede naar het busstation.
Aannemer Dura Vermeer heeft de planning voor dit werk aangepast. De sloopwerkzaamheden van het oude perron en
de overkapping starten op maandag 2
mei. De werkzaamheden duren tot 13 mei.
Vanaf 9 mei start de gemeente Nieuwegein met de inrichting en afwerking rondom het winkelcentrum. Cafetaria Mac Roy
is tijdelijk geopend in een foodtruck bij het
busstation.
Tijdelijke looproute
Van het busstation naar het Versplein en
de Weverstede lopen blijft mogelijk. Vanaf
2 mei komt er een tijdelijke omleiding voor
voetgangers. Deze omleidingroute ligt er
een week later dan eerder gecommuniceerd is. Dit komt omdat het testbedrijf
iets is verschoven. Het is onveilig om tijdens het testbedrijf te werken. De vakmannen die ingehuurd waren om de omleidingroute te maken moesten opnieuw
ingepland worden. Zij zijn op 26 april gestart met de werkzaamheden en zullen op
2 mei klaar zijn. Zodra meer details rond
zijn over de omleiding wordt dit bekendgemaakt.
Het slopen van het oude perron van de
tramhalte en de overkapping wordt
overdag uitgevoerd tussen 7:00 en 18:00
uur. Hoewel de aannemer overlast zo
beperkt mogelijk zal houden, kan de sloop
tijdelijk voor geluidshinder zorgen.
Het sloopmateriaal wordt afgevoerd via de
Zuidstedeweg.

Nieuwegein krijgt geld
voor aanpak
jonge aanwas criminaliteit
Georganiseerde misdaad heeft in
diverse wijken in ons land een giftige
uitwerking op de jeugd. Drugscriminelen rekruteren jongeren en dat begint
soms al op de basisschool. Minister
Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid investeert daarom jaarlijks € 82
miljoen om dat te stoppen. Ze heeft nu
eerst 15 gemeenten gevraagd plannen
uit te werken voor wijken waar de risico’s het grootst zijn dat jongeren doorgroeien in een criminele carrière. Het
gaat om: Amsterdam, Arnhem, Breda,
Den Haag, Eindhoven, Groningen,
Heerlen, Leeuwarden, Lelystad,
Nieuwegein, Rotterdam, Schiedam,
Tilburg, Utrecht en Zaanstad.
'Criminelen verleiden kinderen op de basisschool al om ergens een pakketje af te geven.
Ze vragen middelbare scholieren om met
hun scooter iemand weg te brengen en op te
pikken. Op een dag horen ze schoten en raken ze betrokken bij een liquidatie. Jongeren
worden zo de criminaliteit in gezogen en
raken hun toekomst kwijt. We moeten voorkomen dat kleine jongens grote criminelen
worden. Hier horen ouders ook hun volle
verantwoordelijkheid te pakken', aldus minister Yeşilgöz-Zegerius.
In de aanpak van zware misdaad gaat het
over voorkomen, doorbreken van criminele netwerken en verdienmodellen, bestraffen en beschermen. Niet alleen door
het oppakken van zware criminelen en het
ontmantelen van hun illegale verdienmodellen, maar ook door te voorkomen
dat criminelen steeds weer nieuwe jongeren het vuile werk kunnen laten opknappen. Dat vergt een forse investering
en een lange adem. Er wordt daarom veel
geld uitgetrokken om de aanpak op alle
fronten uit te bouwen en de georganiseerde (drugs)criminaliteit terug te dringen. In het coalitieakkoord trekt dit kabinet jaarlijks meer geld uit: oplopend naar
een bedrag van structureel € 100 miljoen
vanaf 2025. Dit geld komt bovenop de
€ 434 miljoen structureel die eind vorig
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jaar met Prinsjesdag door het vorige kabinet is vrijgemaakt.
Over de specifieke uitwerking van de preventieplannen tegen georganiseerde en
ondermijnende (jeugd)criminaliteit wordt
de Tweede Kamer voor de zomer nader
geïnformeerd. Minister Yeşilgöz-Zegerius
wil die aanpak voor langere duur inzetten
in meer gemeenten om nieuwe generaties
in de criminaliteit te voorkomen. Deze
plannen worden kabinetsbreed versterkt
door bijvoorbeeld ook de minister voor
Rechtsbescherming, ministers van OCW,
VWS, SZW en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met
het Nationaal Programma Leefbaarheid en
Veiligheid.
Alvast aan de slag in 15 gemeenten
Nu kunnen alvast de 15 gemeenten aan de
slag met de uitwerking van plannen voor
hun wijken waar de problemen het grootst
zijn. Op basis van de plannen van deze
gemeenten wordt duidelijk hoeveel zij van
de € 82 miljoen nodig hebben. Later dit
jaar volgen meer gemeenten. In de aanpak
wordt extra ingezet door gemeenten met
betrokken partners in de directe leefomgeving van de jongeren: van de politie,
het Openbaar Ministerie (OM), Rechtspraak, Raad voor de Kinderbescherming,
de Reclassering, Stichting Halt, Zorg- en
Veiligheidshuizen tot en met de leraren
op scholen, het jongerenwerk, jeugdzorg,
lokale ondernemers en werkgevers.
Jongeren krijgen perspectief op werk en
inkomen en worden ook streng en consequent aangesproken als ze dreigen af te
glijden richting criminaliteit. Daarom
hebben ook de agenten in de wijken,
leraren, jongerenwerkers en reclasseringsmedewerkers een nadrukkelijke rol.
Minister Yeşilgöz-Zegerius: 'Alles valt of
staat met jongeren aanspreken op hun
gedrag en het betrekken van hun ouders.
Alleen door een intensieve persoonsgerichte
aanpak kunnen we de intimiderende druk
van drugshandelaren op onze kinderen,
scholieren en jongvolwassenen in wijken
stoppen.'
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Wat is tinnitus en kan het
worden genezen?
Voor veel mensen die worstelen met
tinnitus is het constante piepen of zoemen in hun oren een belangrijke
oorzaak van angst. Zozeer zelfs dat ze
niet in staat zijn om te slapen, te
ontspannen en normaal te functioneren. Het is dus niet verwonderlijk dat
ze veel risico lopen op psychische
problemen, zoals angst en depressie.

Kun je met Bitcoin betalen
in Nieuwegein?
In een eerder artikel hadden we het er
al over dat de gemeente Nieuwegein
niet meteen uitblinkt op het gebied van
crypto-ondernemerschap. We schreven
over de in Nieuwegein gevestigde webshop Kopenmetbitcoin.nl, maar deze
lijkt intussen uit de lucht te zijn gehaald. Toch wil dat niet zeggen dat je
niet met Bitcoin kunn betalen in Nieuwegein, integendeel. We bekijken enkele mogelijkheden.
Lekker eten met Bitcoins in Nieuwegein
Steeds meer Nederlanders vinden hun
weg naar cryptomunten. Ze maken daarbij
bijvoorbeeld gebruik van de Bitcoin Era
software om hun winst te maximaliseren.
Ook in Nieuwegein lijkt er interesse te zijn
in cryptomunten. Vooral online zijn er veel
mogelijkheden om met Bitcoins te betalen.
Zo aanvaardt Thuisbezorgd.nl, een van de
grootste webshops van Nederland, Bitcoins. Thuisbezorgd.nl stelt het platform
ter beschikking van diverse (afhaal)restaurants die aan huis leveren. Op deze manier is het ook in Nieuwegein mogelijk om
te betalen met Bitcoin.
Op het moment van schrijven zijn er maar
liefst 69 restaurants die via het platform
van Thuisbezorgd.nl werken en die aan
huis leveren in Nieuwegein. Het gaat bijvoorbeeld om Unagi Sushi en om Broodje
Vreeswijk. Ook grotere ketens in het centrum, als Domino’s Pizza, maken gebruik
van de mogelijkheden van Thuisbezorgd.nl.
Voor de Bitcoinbetalingen werkt Thuisbezorgd.nl samen met BitPay. Het is via
deze betaalomgeving dat je kan betalen.
De beste manier om dat te doen, is door
een mobiele wallet te gebruiken. Dan kun
je de QR-code van Thuisbezorgd.nl scan-

nen en meteen de betaling uitvoeren. Het
betaalde bedrag wordt door BitPay automatisch in euro’s omgezet.
Met Bitcoins
een hotel in Nieuwegein betalen
Niet alleen Thuisbezorgd.nl biedt de mogelijkheid aan om met Bitcoins te betalen,
ook Travala.com doet dat. Via Travala.com is het mogelijk om hotels te boeken
en met cryptomunten te betalen. In tegenstelling tot Thuisbezorgd.nl aanvaardt men
meer dan alleen Bitcoins. Ook Ether,
Kishu Inu, PancakeSwap en Dogecoin
worden bijvoorbeeld aanvaard. Travala.com werkt onder meer samen met Expedia en kan hierdoor een enorm ruim hotelaanbod voorleggen.
In Nieuwegein is het onder andere mogelijk om te boeken bij het Fletcher Hotel, de
opvolger van het vroegere Mercure Hotel
Utrecht Nieuwegein. Het hotel biedt verschillende luxueuze hotelfaciliteiten aan,
waaronder een sauna en een binnenzwembad. En bij het trendy restaurant,
genaamd Zilver, is het altijd gezellig aanschuiven om de culinaire hoogstandjes te
ontdekken.
Met een cryptobetaalkaart betalen
in Nieuwegein
Een cryptobetaalkaart is te vergelijken met
een kredietkaart, met als groot verschil dat
de cryptobetaalkaart aan een cryptowallet
is gekoppeld. Hierdoor kun je gewoon betalen aan pinautomaten die de kredietkaart accepteren. De winkelier ontvangt
netjes de betaling in euro en bij jou verdwijnen de Bitcoindeeltjes uit je digitale
wallet. Een nadeel van deze manier van
betalen, is dat er vaak transactiekosten
aan verbonden zijn. Soms zijn er ook aanvraagkosten of krijg je te maken met kosten als je de kaart niet of onvoldoende
vaak gebruikt.
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Recente statistieken tonen aan dat tinnitus tussen de 10 en 20 procent van de
wereldbevolking treft. Zorgwekkend is dat
het aantal getroffen mensen in een alarmerend tempo toeneemt. De situatie
wordt verder verergerd door de
COVID-19-pandemie die sporen van infectie in het lichaam kan achterlaten,
zoals ademhalingsmoeilijkheden, vermoeidheid en tijdelijk verlies van smaak,
geur of gehoor. Is de aanwezigheid van
tinnitus gerelateerd aan een voorgeschiedenis van coronabesmetting?
Constante en aanhoudende tinnitus kan
de kwaliteit van leven van mensen met
deze aandoening beïnvloeden en de slaap,
het gehoor, de concentratie en de stemming verstoren.
Wat is tinnitus en hoe herken ik het?
Tinnitus is een fantoomgeluid dat niet
afkomstig is van een externe bron. Deze
aandoening wordt ook wel ‘oorsuizen’ genoemd. Het kan worden omschreven als
de perceptie van geluid in afwezigheid van
externe ruis. Sommige mensen horen gefluit, gezoem, gesis, gezoem en in sommige gevallen zelfs muziek.
Wat veroorzaakt tinnitus
en kan het iedereen treffen?
Meestal is tinnitus het gevolg van schade
aan het binnenoor, het zogenaamde slakkenhuis. In dit geval stopt het slakkenhuis
zijn activiteit niet. In feite probeert het op
dezelfde manier te functioneren, waardoor mensen verschillende soorten klanken of geluiden horen. Wanneer het binnenoor niet goed werkt, begint het geluiden en klanken te produceren die vervangen wat een persoon van nature zou
moeten horen. Dit kan ook wel fantoomgeluid worden genoemd.
Er is een onderscheid tussen acute tinnitus, die tot 3 maanden duurt, subacute
tinnitus, die optreedt tussen 4 en 12
maanden, en chronische tinnitus, die
langer dan 12 maanden duurt.
Kan tinnitus een symptoom
of complicatie zijn na COVID-19?
(verder lezen)
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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: ‘Tegels zijn voor badkamers’: een niet
alledaagse uitspraak die staat in onze brief met
punten voor het nieuwe coalitieakkoord. Daarin
geven we aan wat nodig is om van Nieuwegein
een echte fietsstad te maken. Geen hobbelige
klinkers meer op de Nedereindseweg, waar de
boodschappen uit je fietsmand springen, maar
glad rood asfalt, met vooruit... wat klinkers aan
de kant en in het midden. Benieuwd naar alle
punten? Kijk op Fietsersbond Nieuwegein.’

Vijf interieurideeën
met spiegels
Spiegels geven een ruimtelijk effect,
doen dienst als decoratief element en
zorgen voor meer licht in elk vertrek.
Zo creëer je met een ronde spiegel (of
meer exemplaren) een leuke, speelse
wand. Er zijn wellicht meer plekken in
je huis die wel een oppepper kunnen
gebruiken.
Zelf een ouderwetse kaptafel maken
Knutselaars weten wel raad met een
ronde spiegel, zoals bijvoorbeeld het vervaardigen van een ouderwetse kaptafel.
We kennen deze meubelstukken uit romantische films uit vervlogen tijden,
waarin menig actrice haar haren zat te
borstelen aan de kaptafel. Nu zijn dit
soort items weer in de mode. Naast de
houten servieskast in de landelijke keuken is een kaptafel een ware eyecatcher
in een slaapkamer. Overigens koop je bij
de Glaswebwinkel ook spiegels in andere
vormen om je ideeënpalet uit te breiden.

Wethouder Hans Adriani, alias Bob de Bouwer

Nieuwegein stemt vóór
opkoopbescherming
Bewoningsplicht
voor woningen
tot 440.000 euro

Ruimtelijk en speels boven de bank
Zoals gezegd geven spiegels een ruimtelijk effect en vergroten ze de lichtinvalwetten van de natuur in de wereld van
binnenhuisarchitecten. Met een aantal
ronde spiegels aan de wand tegenover
het raam, met daaronder de bank, creëer
je bovendien een wonderlijk en speels
element in de woonkamer, met een zekere jaren 70-twist. In dat decennium speelden ronde vormen een grote rol. Door de
ronde spiegel niet in de bad-, maar in de
woonkamer terug te laten keren, geef je
de kamer op een eigentijdse manier een
vintage uitstraling.

De gemeenteraad in Nieuwegein
heeft unaniem voor opkoopbescherming gestemd. Woningen met een WOZ-waarde tot
440.000 euro kunnen met de
bescherming alleen nog gekocht
kunnen worden om er zelf in te
gaan wonen.

Spiegelwand in de hal
De hal is vaak een donker gedeelte van
(verder lezen)

Wethouder Hans Adriani ziet dat
woningen voor starters en mensen
met een middeninkomen erg

De gemeente Nieuwegein maakt
zoals verwacht gebruik van de Wet
Opkoopbescherming om meer
ruimte te creëren op de vastgelopen huizenmarkt en beleggers te
weren.
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schaars zijn in Nieuwegein, terwijl
er veel vraag naar is. 'Het is extra
zuur dat men voor deze betaalbare
woningen moet concurreren met beleggers die de woningen willen gaan
verhuren. Beleggers kunnen woningen zonder ontbindende voorwaarden kopen en hogere prijzen bieden.
Met de opkoopbescherming willen we
hier iets tegen doen', liet de wethouder van wonen eerder weten.
Lees ook: Beleggers op huizenjacht
in Nieuwegein nu de stad opkoopverbod wil invoeren: ‘Het zijn
onwenselijke praktijken.’ De opkoopbecherming geldt voor de
wijken Batau-Noord, Batau-Zuid,
Blokhoeve, Doorslag, Fokkesteeg,
Galecop, Hoogzandveld, Huis de
Geer, Jutphaas Wijkersloot,
Lekboulevard, Merwestein,
Rijnhuizen, Stadscentrum,
Vreeswijk, Zandveld en Zuilenstein.

De Digitale Nieuwegeiner

Leerlingen Cals College
halen 1.800 euro op
voor Oekraïense kinderen

Obstacle run tijdens
Koningsspelen van
Toonladder Zuilenstein

Afgelopen woensdag is bekend
geworden welk bedrag de leerlingen van het Cals College hebben
opghaald tijdens de sponsorloop
voor Oekraïense kinderen. En dat
was maar liefst 1.800 euro! De opbrengst gaat naar de Oekraïense
kinderen die verblijven in IJsselstein. Deze 23 enthousiaste
Oekraïners waren ook aanwezig bij
de sponsorloop.

De Koningsspelen staan voor
basisschoolleerlingen altijd in
het teken van bewegen, maar
voor leerlingen van De Toonladder Zuilenstein was er dit jaar
een ware XXL versie. Twee leerlingen van groep 8 hadden hun
vader gevraagd om iets speciaals
van deze Koningsspelen te
maken. Na twee jaar zonder
Koningsspelen mocht dat van
hen wel weer een keer. En dat is
gelukt!

Met dit geld hebben Cals IJsselstein
en Cals Nieuwegein waardebonnen
bij kledingwinkel Shoeby gekocht. Die
vonden de actie zo’n mooi gebaar dat
ze zelf ook geld doneerden. Op deze
manier kunnen de Oekraïense jongeren zelf iets moois uitkiezen. De organisatie van de sponsorloop kijkt terug
op een zonovergoten, fantastische en
indrukwekkende sponsorloop.
‘Leerlingen die zich goed hebben
ingezet zijn: Ryan van de Velde,
Natalie van Stempvoort,
Daan Bunnik, Sven Klein Gunnewiek
(Nieuwegein) en Suzanne Schokker
(Nieuwegein)’ aldus de school.

Beide vaders zijn fanatieke sporters, dus de organisatie van een
sportief evenement was hen wel

Bijzondere
dodenherdenking
in Bazuinkerk
Het Comité 4 en 5 mei een indrukwekkende herdenkingsplechtigheid op woensdag 4 mei
in de Bazuinkerk aan de Nedereindseweg. Een bijzondere herdenking, want twee jaar geleden zou immers 75 jaar vrijheid
worden gevierd. Nu het weer
kan, zal het alsnog herdacht
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.
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toevertrouwd. Samen met Urban
Sky hebben zij een prachtig Obstacle Run-parcours uitgezet in Park
Kokkebogaard voor de leerlingen
van de hoogste groepen. Het park
is voor beiden geen onbekend terrein; zij hebben zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een
sportieve aankleding van het park,
waar de buurt al volop van geniet.
De leerlingen van de groepen 5 t/m
8 werden verrast met diverse klimklauter- en kruipwerken die ook
door professionals gebruikt worden. Met een oranje zonnetje aan
de hemel werden het heerlijke
sportieve Koningsspelen!

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 monument aan de Nedereindseweg
tegenover de Dorpskerk te lopen.
Daar vindt het buitenprogramma
plaats met de Last Post, twee minuten stilte en de kranslegging bij
het monument. Het buitenprogramma 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 herdenken zullen versterken.
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In 2021 heeft de Algemene Hulpdienst
Nieuwegein (AHN) 971 geslaagde koppelingen gemaakt tussen hulpvragers
en vrijwilligers. In totaal werd aan 370
hulpvragers hulp/ondersteuning
gebooden door vrijwilligers van de
AHN. Een prachtig resultaat, waarmee
de AHN aangeeft midden in de samenleving te staan en inwoners van Nieuwegein onderling te verbinden. Ook in
2022 willen de vrijwilligers van de AHN
waar nodig (kwetsbare) inwoners van
Nieuwegein blijven helpen en ondersteunen.
De AHN is een vrijwilligersorganisatie
‘van, voor en door inwoners uit Nieuwegein’, die zich al sinds 1974 inzet voor het
welzijn van medeburgers, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Met ruim 170 vaste en gescreende AHNvrijwilligers wordt op een breed vlak hulp
en ondersteuning aan huis geboden, bestaande uit onder andere praktische hulp
(begeleid vervoer, boodschappen doen,
klusjes in/om huis, computerhulp, etc.) en
sociale ondersteuning (sociaal contact,
thuisadministratie, regelhulp, (duo)fietsen, wandelen, levensboek maken, etc.).
Bij iedere vraag wordt een oplossing
gezocht.
Naast de individuele hulp/ondersteuning
organiseert de AHN om de week op de
zaterdag ook spelletjesmiddagen en
soosmiddagen. In de zomervakantie
wordt er iedere zaterdagmiddag een
creatieve, sportieve of muzikale activiteit
georganiseerd onder de titel ‘AHNzomerfestival.’ Voor meer informatie en
het uitgebreide aanbod kunt u kijken op
de website van de Algemene Hulpdienst
Nieuwegein.
Over de AHN
Voor je hulpvraag is de AHN iedere werkdag bereikbaar tussen 10.00 en 12.30
uur via het telefoonnummer 0306067409
en per e-mail op:
info@hulpdienstnieuwegein.nl. Wilt u ook
vrijwilliger worden bij een vereniging die
voor andere inwoners het verschil kan
maken? Mail of belt u ons vooral voor
een kennismakingsgesprek!

FOTO: RTV UTRECHT

971 Geslaagde koppelingen
door AHN in 2021

Dave Ensberg-Kleijkers

Jantje Beton:
‘Nieuwegein heeft te
weinig speeltuinen’
Na twee Coronajaren komt er
binnenkort eindelijk weer een
echte Buitenspeeldag! Samen
met alle lokale organisatoren zal,
als het aan Jantje Beton ligt, er
een groot Buitenspeelfeest van
worden gemaakt op woensdag
8 juni aanstaande.
Maar hoe zit het met de speeltuinen in Nieuwegein?
Dave Ensberg-Kleijkers, directeur
Jantje Beton laat weten dat Nieuwegein te weinig speeltuinen heeft.
Dit heeft zij ook geschreven aan de
kersverse gemeenteraad van Nieuwegein.
‘In Nieuwegein worden speeltuinen
maar heel beperkt financieel gesteund. Als we kijken naar een gemeente als Utrecht, gaan er bakken met geld naartoe. Daar kunnen
kinderen lekker buitenspelen. Dat
is in Nieuwegein echt anders en
daar maak ik me wel zorgen over.
Mijn boodschap? Raadsleden
moeten hun verantwoordelijkheid
nemen voor een gezonde jeugd
voor de kinderen in hun stad’ aldus
Dave Ensberg-Kleijkers. Volgens
Jantje Beton moet Nieuwegein
meer geld uitgeven aan speeltuinen in de stad.
Ensberg-Kleijkers: ‘Speeltuinen zijn
goud! Ze helpen enorm bij de ontwikkeling van kinderen, zowel fy16

siek als sociaal. Ze worden er gelukkiger van. Hun ouders ontmoeten elkaar bovendien in de speeltuin. Soms ontstaan er zelfs setjes… Speeltuinen dragen kortom
bij aan de sociale cohesie en aan
het voorkomen van ongezondheid.’
Dreigt er een speelplek te verdwijnen of moeten er speeltoestellen
weg? Lees hier welke stappen er
genomen kunnen worden voor het
behoud van de speeltuin of speeltoestel.
Buitenspeeldag 2022
Nickelodeon en Jantje Beton willen
dat kinderen meer buiten gaan spelen en organiseren daarom gezamenlijk de Nationale Buitenspeeldag op woensdag 8 juni aanstaande en roepen speeltuinen, buurten,
ouders, scholen, clubs, bedrijven,
gemeenten en iedereen die spelen
leuk en belangrijk vindt op om een
Buitenspeeldag activiteit te organiseren.
Inmiddels heeft Bouwspeeltuin
Jeugdland aan de Helmkruid in
Nieuwegein zich aangemeld. Hier
kan de jeugd lekker skelteren, in de
zandbak, van de glijbaan of hutten
bouwen. Wil je iets organiseren bij
jou in de buurt? Leuk! Het is heel
simpel. Volg deze stappen en vergeet je niet aan te melden voor het
buitenspeelpakket!
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Museumschip
Kasteel Vlotburg
ligt tijdelijk in Vreeswijk
Op verzoek van Oranjevereniging
Vreeswijk ligt het Museumschip
Kasteel Vlotburg tot en met 4 mei in
Nieuwegein. Het schip is met de hand
gebouwd door Len Vries, samen met
zijn goede vriend en ambachtelijk timmerman Jan Westerhuis. De bouw
heeft 3 jaar geduurd. Sinds 2005 varen
Ridder Len en vrouwe Christel met hun
museum en paardje door Europa en
misschien nog verder. Zij zijn al in
Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk,
Duitsland en België geweest. En nu
weer tijdelijk in Vreeswijk tegenover
Dorpsstraat 23. Ervaar het leven van
ridders, jonkvrouwen en ambachtslieden in de middeleeuwen op
Museumschip Kasteel Vlotburg. Leuk
en leerzaam voor de jongeren.
Ridder Lenny en zijn jonkvrouwe Christel
Dattler laten u aan boord namelijk kennismaken met het leven van de gewone man/
vrouw in de tijd van de Middeleeuwen. Je
ziet er van alles en nog wat: een herberg,
een huiskamer met kookgerei, wapentuig,
de normale martelwerktuigen uit die tijd
tegen een passend decor. Bovenop
Lenny’s varende burcht wacht nog een
verrassing: pony Herkules. Het dier was
jarenlang metgezel van het paard Wodan
dat eveneens op het kasteeldak woonde
en met Lenny een ridderlijk span vormde.
(Wodan overleed een paar jaar terug tot
groot verdriet van de ridder.)

Jongensdroom
Toen Lenny in zijn kinderjaren de eerste
afleveringen zag van de jeugdserie Ivanhoe, wist hij het zeker. Hij wilde geen ridder spélen, hij wilde een ridder zíjn. Dat
sterke gevoel is niet meer geweken. De
volwassen Lenny ging op zoek naar een
huis dat recht zou doen aan zijn ridderschap. Maar ja, een kasteel kon hij zich
niet veroorloven. Samen met Christel ontwikkelde hij het idee voor een varend kasteel. Lenny maakte eerst een schaalmodel
om zijn ideeën aan de man te brengen.
Dat leverde aanvankelijk veel hoongelach
op. Maar Lenny en Christel waren vastberaden.
Intussen groeide Lenny’s verzameling aan
bouwmaterialen en Middeleeuwse attributen en aanverwant. In 2002 vond hij in
België een geschikt vrachtschip als basis
voor zijn plan. Het was de Andisa, een
kempenaar uit 1924, 50 meter lang en
6.60 breed. Ruim drie en een half jaar lang
werkten hij en Christel en een aantal kundige vrienden keihard om met het verzamelde materiaal het kasteelschip te verwezenlijken. En voilà, sinds 2005 varen
Lenny en Christel met hun museumschip
rond. Behalve in Nederland reizen ze ook
door België en Duitsland tot in Zwitserland en Oostenrijk toe! Het is verfrissend
te zien wat voor bijzonders je kunt doen
met een gepensioneerd vrachtschip! En
Lenny? Die is elke dag weer blij dat hij ridder mag zijn!
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Lenny opent in Vreeswijk zijn varende
kasteel van 11.00 tot 18.00 uur voor publiek. Op aanvraag geeft hij rondleidingen, ook aan scholen.
Kijk voor prijzen en tijden op de website
van de Vlotbrug.

Drie gewonden
bij steekpartij
aan de Herenstraat
in Jutphaas
Bij een steekpartij in Jutphaas zijn
vorige week vrijdag drie gewonden
gevallen. De steekpartij vond rond
19.10 uur plaats op de kruising van de
Nedereindseweg en Herenstraat ter
hoogte van voormalig café het Zwaantje. Een aanleiding is nog niet bekend.
Onder de drie gewonden bevindt zich de
verdachte van de steekpartij, zo laat de
politie weten. Hij is aangehouden. Alle
slachtoffers zijn overgebracht naar het
ziekenhuis, maar verkeren buiten levensgevaar.
De politie doet momenteel onderzoek naar
het incident. Mensen die iets gezien
hebben of die mogelijk iets weten over de
aanleiding, wordt gevraagd zich te melden
bij de politie. Bel 09008844.
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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 Nedereindseweg vanuit het westen gezien met
rechts de toren van de Dorpskerk.
De kaart komt uit ongeveer 1920. Uitgever was A.
Breedveld uit Jutphaas. Breedveld was olieslager van
beroep en werkte bij het bedrijf van C.J. Cockuyt,
woonde in de zogenaamde ‘oliebuurt’. Dit verhaal is
ook leuk om te lezen.

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

Aanhoudingen na steekincident
Tijdens een vechtpartij op de Nedereindseweg
hield de politie afgelopen vrijdag 22 april drie
mannen (23, 29 en 41 jaar) aan. Alle drie raakten
gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis.
Zij verkeren buiten levensgevaar. Het onderzoek
naar de toedracht van dit incident is in volle gang
en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Die avond rond 19.10 uur ontstond er een vechtpartij
tussen twee groepen ter hoogte van Het Sluisje, de
Herenstraat en de Nedereindseweg. De drie verdachten
zijn gehoord en zitten vast voor verder verhoor.
Naast de drie verdachten van het steekincident is ook
een 50-jarige man uit Vianen aangehouden voor obstructie. In het kader van het onderzoek en om ter
plaatse een veilige werkruimte te creëren werden omstanders verzocht te vertrekken. Na meerdere verzoeken, opdrachten en waarschuwingen van de politie,
weigerde deze man hier gehoor aan te geven en het gebied te verlaten. Hij is gewond geraakt door de beet van
een politiehond en meegenomen naar het ziekenhuis.
Getuigen gezocht
De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk iets hebben gezien of meer weten over dit incident. Wie was rond 19.10 uur in de buurt van de Herenstraat, de Nedereindsweg of Het Sluisje? Reed je in
deze omgeving en heb je dashcam beelden? Of heb je
camerabeelden? Deel deze dan. Ook wanneer je informatie hebt over de aanleiding van dit incident verzoekt
de politie je vriendelijk contact op te nemen. Bel met
09008844. Liever anoniem melding maken? Bel dan
met Meld Misdaad Anoniem 08007000 of vul het formulier in via de website van Meld Misdaad Anoniem.

Burgemeester sluit
‘Me eigen café’
tot en met 1 mei
Het café ‘Me eigen café’ is gesloten voor een week. Dat heeft
burgemeester Backhuijs besloten na de steekpartij van afgelopen vrijdagavond 22 april. Volgens Bachuijs is deze steekpartij
te herleiden naar het café aan de
Herenstraat 15 dat in de volksmond Mec heet.
Café baalt van sluiting
Met de sluiting wil de gemeente de
openbare orde en veiligheid beschermen en de rust laten weerkeren. Bij de steekpartij raakten drie
personen gewond. Er werd één
verdachte aangehouden.
Op Facebook laat het café weten
te balen van de sluiting. Ook enke18

le bezoekers van het café laten op
Facebook weten er niets van te begrijpen dat het café wordt gesloten.
Zo laat Marco Arts weten: ‘Politie
schaam je kapot, schaam je diep,
dieper dan gisteren kunnen jullie
niet zinken. Maar schaam je echt
kapot. En over de Burgemeester
Bakhomo van Nieuwegein maar te
zwijgen. Treed af zieke man ipv het
café te sluiten omdat er niet meer
werd geschonken aan de dader,
sluit Backhuijs de tent. Je bent een
verrader ‘Burgemeester.’ Woon nu
50 jaar in Nieuwegein. Joij bent het
niet waard om mijn burgemeester
te mogen zijn.’
Duidelijk is dat er meer aan de
hand is. De politie doet nog onderzoek naar de steekpartij.

De Digitale Nieuwegeiner

Informatieavonden
over locaties
vier windmolens
polders Rijnenburg
en Reijerscop
Op 19 april jl. heeft Rijne Energie een
grondcontract afgesloten voor een
vierde windturbine in de polder Rijnenburg en Reijerscop bij Nieuwegein. ‘Hiermee wordt het energielandschap uitgebreid en zal er op termijn significant
meer duurzame elektriciteit worden opgewekt’ aldus Rijne Energie, de energiecoöperatie, die schone energie wil
opwekken in de polders Rijnenburg en
Reijerscop. De opstelling met vier
windmolens en acht hectare zonnevelden wordt momenteel verder onderzocht in het MER onderzoek. Als alles
meezit dan zal de bouw beginnen medio 2026. Maar er zijn nog veel onzekerheden.
In mei worden twee inloopavonden georganiseerd om iedereen te informeren over
de laatste ontwikkelingen van het ener-

gielandschap. Deze zullen plaatsvinden
op dinsdag 11 mei in De Meern en woensdag 12 mei in Nieuwegein.
Tijdens de inloopavonden, die van 19.30
tot 21.30 uur plaatsvinden, kun je vragen
stellen over waar de vier beoogde windmolens en zonneweiden komen, wat de
uitkomsten van de milieuonderzoeken tot
nu toe zijn en wat dit voor je betekent. Op
donderdag 19 mei zal een digitale informatie-sessie worden georganiseerd. Aanmelden kan hier.
Nu meer dan ooit
Geopolitiek, energieprijzen, de roep om
zelf de regie te nemen over onze eigen
energie is in de afgelopen maanden groter
geworden dan ooit. Het beheerst de media en mensen voelen het in hun portemonnee. ‘De kansen om duurzame energie te realiseren in Utrecht zijn beperkt, de
kansen in de polders Rijnenburg en Reijerscop mogen we niet laten liggen. De
toekomst van ons klimaat hangt af van
een razendsnelle verandering van onze
energievoorziening’ aldus Rijne Energie.
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Onzekerheden
Dat groene energie nodig is staat buiten
kijf, maar protest is er degelijk vanwege
de komst van de windmolens die 270 meter hoog kunnen worden. Omwonenden
vrezen voor overlast en daarmee ook
waardedaling van hun huizen. De vierde
windmolen, die nu in het kaartje ingetekend staat, staat tegenover de wijk Galecop. De meeste bewoners hier zijn tegen
de komst van de windmolens.
De belangengroep Buren van Rijnenburg
en Reijerscop (BVRR): ‘Er is geen enkel
draagvlak voor de windturbines: niet onder
omwonenden niet onder grondeigenaren
en niet onder deskundigen die onderzoek
hebben gedaan naar geluidshinder van
het hoorbare geluid van de windturbines
dat bij ongunstige wind over meer dan een
kilometer afstand is te horen. Woningbouw in Rijnenburg valt prima te combineren met een zonnepark en ander vormen
van duurzame energie, waarmee Utrecht
ruimschoots kan voldoen aan de bijdragen
van duurzame energie zoals gevraagd in
het klimaatakkoord.’
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Een flexibele (bij)baan
Het
NBC Congrescentrum
zoekt
eventmedewerkers

Maak een podcast
bij de kidsredactie
Waar moet je allemaal op letten als je
een podcast opneemt en wat ga je vertellen? Tijdens de Kidsredactie op
woensdag 4 mei van 15.30 tot 17.00
uur komt voice-over stemacteur en
podcastmaker Bas Heijkamp langs bij
de Kidsredactie. Samen ga je aan de
slag met het gehele proces: van bedenken tot maken. Misschien zit de
nieuwe Kaj Gorgels of Gerard Ekdom
wel in de kidsredactie. Meedoen is
gratis voor leden.
Podcasts populair
Podcasts zijn ontzettend populair. Je
vindt ze in allerlei soorten en maten: van
een mooie reportage of een hoorspel, tot
een gezellig gesprek aan de keukentafel.
Bas Heijkamp neemt de Kidsredactie in
turbosnelheid mee in de wereld van podcasts. 'En natuurlijk begint dat met zelf iets
bedenken! Misschien word jij wel de nieuwe
Kaj Gorgels of Gerard Ekdom.'
Geef je online op.

Heb je zoons, dochters, neven of
nichten die de komende tijd
goed willen bijverdienen naast
het studeren? Of die op zoek zijn
naar een parttime of fulltime
baan? En zijn zij overdag, in de
avonden of in de weekenden
beschikbaar? Dan is het NBC
Congrescentrum op zoek naar
hen. Het familiebedrijf uit Nieuwegein zoekt namelijk versterking in de bediening, voor de open afbouw, in de keuken of bij de
front-office.
Om het team uit te breiden zijn
evenementenlocaties NBC Congrescentrum en Green Village op
zoek naar nieuwe collega’s.
Mensen die hospitality, collegialiteit
en fun hoog in het vaandel hebben
staan. 'Hospitality zit in het DNA
van onze familie', zegt eigenaar
Justin van Hooijdonk die met passie het familiebedrijf runt. 'Dat
maakt het NBC Congrescentrum
een warm bad voor onze gasten én
collega’s.'

Activiteiten in de meivakantie
Er zijn nog veel meer leuke activiteiten
in de meivakantie. Wat dacht je van de
ouder-kindochtend op woensdag 4 mei
van 10.00 tot 11.00 uur? Misschien kom
je luisteren naar een mooi verhaal bij het
voorleesfeest op donderdag 5 mei vanaf
15.30 uur. Of kom bij de ouder-kindmiddag op vrijdagmiddag 6 mei vanaf 15.00
uur samen rekenen en tellen. Alle activiteiten vind je op de website van de
bibliotheek De tweede verdieping.
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Bij zowel het NBC Congrescentrum
als Green Village worden er diverse zakelijke evenementen gefaciliteerd: vergaderingen, trainingen,
congressen en bedrijfsfeesten.
Voor beide locaties zoekt het familiebedrijf nieuwe collega’s. Van
keukenpersoneel en bedieningsmedewerkers tot eventbouwers en
een online marketeer. Of je nu fulltime of parttime wilt werken, of op
zoek bent naar een stageplek of
een bijbaan. 'Als je aan de slag wilt
in een gezellig en hardwerkend
team ben je bij ons van harte welkom', zegt Justin.
Ervaring is een pre, maar gevoel
voor gastvrijheid is belangrijker.
'Hospitality is waar wij voor staan.
Iemand die oog heeft voor onze
gasten en er alles aan doet om ze
in de watten te leggen, dat is wat
we zoeken. Ongeacht je achtergrond, werkervaring of opleiding:
bij ons krijg je de ruimte om jouw
talenten te ontdekken.'
Zie jij jouw zoon, dochter of jezelf
bij dit familiebedrijf aan de slag
gaan in de bediening, de op- en afbouw of de keuken? Of zoeken zij
nog een uitdagende stage of een
andere baan? Bekijk hier alle
actuele vacatures, stuur ze door of
reageer zelf!
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bieden biedt dus voordelen op zowel het
gebied van concentratie als creativiteit.

Weer ouderwets vergaderen
Efficiënt vergaderen
doe je zo!
De tijd van online vergaderen is eindelijk voorbij. Dat is fijn, want dat levert
toch wel voordelen op. Naar elkaar kijken tijdens het vergaderen, elkaar stimuleren om ook een bijdrage te leveren, dat helpt om efficiënt te kunnen
vergaderen, om probleemstukken op te
lossen en met nieuwe ideeën te komen.
Helaas blijkt efficiënt vergaderen nog flink
lastig te zijn. Het gebeurt met grote regelmaat dat men er niet uit kan halen wat
erin zit. Gelukkig zijn er genoeg manieren
om hier verandering in te brengen. Efficiënt vergaderen is iets wat je kunt leren.

Smartphones de deur uit
Hoe vaak komt het niet voor dat medewerkers op hun telefoon zitten te staren of
mails aan het beantwoorden zijn op hun
laptop tijdens een vergadering? Het is
duidelijk dat het concentratievermogen
een stuk lager ligt dan zonder deze afleidingen. Tijd voor verandering. Geef van
tevoren aan dat alle elektronische apparaten buiten de vergaderruimte blijven.
Aantekeningen of notulen maken gebeurt
simpelweg op papier en met Parker pennen, die in de vergaderruimte worden
uitgedeeld.
Wist je dat brainstormen met pen en papier veel effectiever is dan wanneer men
op een laptop blijft kijken? Door te schrijven met de hand worden beide hersenhelften geprikkeld. Hierdoor ben je in staat
om creatiever en oplossingsgerichter te
denken. Elektronische apparaten ver-

Een goede voorbereiding
is het halve werk
Goed voorbereiden is heel belangrijk om
effectief te kunnen vergaderen. Bij sommige bedrijven wordt te pas en te onpas
vergaderd. Zelfs over zaken waar eigenlijk
helemaal niet over vergaderd hoeft te worden. Daarom is het belangrijk om eerst na
te gaan of een vergadering überhaupt nodig is. Als een vergadering nodig is, dan is
het ook nog de vraag wie er allemaal uitgenodigd moeten worden. Des te meer
mensen, des te lager de concentratie.
Nodig daarom alleen mensen uit die echt
niet mogen ontbreken tijdens de vergadering. En geef de deelnemers vooraf alle
benodigde informatie.
Als men ruim van tevoren al kan nadenken over de te behandelen onderwerpen
zal de vergadering direct een stuk soepeler verlopen.
Een strakke planning
Er is niets zo vervelend als een vergadering die veel te laat begint en iuitloopt.
Mensen moeten weten waar ze aan toe
zijn. Hierdoor voorkom je uiteindelijk ook
laatkomers. Zorg er daarom voor dat er
een strakke planning is. Je begint zodra
de begintijd gestart is (zelfs wanneer nog
niet alle genodigden aanwezig zijn) en
gaat niet al te lang door na de eindtijd.
Ook de pauzes zijn alvast strikt uitgezet.
Dat zorgt voor meer zekerheid.

Leerlingen Oosterlicht College maken kennis met padel en tennis
Op 19 en 22 april waren leerlingen van het Oosterlicht College al om 08.15 uur op het sportpark van TV
Vreeswijk. Op 22 vrijdag april waren dat twee klassen.
Op 19 april de klas Bewegen Sport en Maatschappij als afronding en afsluitende sportactiviteit van het eindexamenvak
gym. Zeer binnenkort beginnen ze aan hun examens. Doel van het bezoek was een intensieve kennismaking met padel
en met tennis.
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Herdenking en viering 4 en 5 mei

D

it jaar zijn de Dodenherdenking op
4 mei en de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei weer mogelijk
voor grote groepen. Het speciale
programma dat voor de viering van 75 jaar
Vrijheid in 2020 was opgezet, wordt voor
een deel alsnog uitgevoerd. Het 4 en 5 mei
comité Nieuwegein wil een brug slaan tussen
het verleden (2e Wereldoorlog) en het heden
(Oekraïne), en het belang van herdenken en
vieren overdragen naar volgende generaties.
Herdenking 4 mei
De 4 mei-herdenking start om 19.00 uur in
De Bazuin. (zaal open om 18.30 uur).
Met muziek, projecties en persoonlijke
verhalen maken we een reis door de tijd,
van de 2e Wereldoorlog tot de huidige
oorlog in Oekraïne.

De herdenking wordt buiten voortgezet bij
het oorlogsmonument aan de Nedereindseweg met de 2 minuten stilte, enkele speeches
en gedichten, het leggen van kransen en
bloemen en muziek van de Batenbouwers.
Wilt u een krans leggen? Graag vooraf
melden via info@4en5meinieuwegein.nl.
Viering 5 mei
Dit jaar valt 5 mei op een doordeweekse dag
en is geen vrije dag. Het 4 en 5 mei comité
organiseert een aantal vrijheidsmaaltijden
op verschillende locaties in de stad, waaronder Buurtplein Galecop, Buurtplein Zuid
en De Partner. Tijdens de maaltijd wordt er
met elkaar over de betekenis van vrijheid
gesproken en is er ruimte voor persoonlijke
levensverhalen.
Aanmelden via info@4en5meinieuwegein.nl.

Veteranendag
Voor het eerst wordt dit jaar aandacht besteed aan Veteranendag op zaterdag 25 juni.
Er komt een officieel moment bij het oorlogsmonument aan de Nedereindseweg met een
kranslegging en een toespraak. Ook wordt
het nieuwe Witte Anjerperkje in de tuin van
het monument onthuld. De Witte Anjer staat
symbool voor de waardering voor veteranen.
Indië-herdenking
De traditionele Indië-herdenking vindt op
15 augustus plaats bij het oorlogsmonument
aan de Nedereindseweg. Informatie over het
programma volgt nog.
Voor meer informatie:
www.4en5meinieuwegein.nl

Nieuwegein vraagt bewoners
mee te denken over de A12 zone
De gemeente Nieuwegein
betrekt haar inwoners bij de
gesprekken over de toekomst
van de A12 zone. Het gebied aan
weerszijden van de snelweg A12
tussen knooppunt Oudenrijn
en Lunetten is aangewezen als
kansrijke locatie om nieuwe
woningen, bedrijven en natuuren recreatiegebied te realiseren.
De ring rondom Utrecht is een
van de meest geschikte gebieden
om de komende decennia nieuwe
woningen, bedrijven en natuur- en
recreatiegebied te realiseren. De
A12 zone maakt daarvan onderdeel
uit. Delen van de A12 zone liggen
in Nieuwegein, Houten en Utrecht.
Voor Nieuwegein gaat het om de
Galecopperzoom, de tramremise, de
Liesbosch en Laagraven Oost.
Nieuwegein wil van haar inwoners
weten waar zij in de onderhandelingen met andere overheden op

moet inzetten. Wat vinden Nieuwegeiners het belangrijkst? Hoe kan de
toekomstige A12 zone de gemeente
verbeteren? Praat mee op een van de
volgende bijeenkomsten:
• Dinsdag 17 mei van 16.30 - 21.00
uur in het Stadshuis
• Donderdag 19 mei een online
bijeenkomst van 19.30 - 21.00 uur.
Om u aan te melden en voor
meer informatie, kijk op:
www.ikbennieuwegein.nl/a12zone.
www.rmn.nl of in de RMN app.

Fietsroute: Nieuwegein in
de Tweede Wereldoorlog
De schietpartij op de Herenstraat, onderduikers in Oudegein:
deze fietsroute van 16 kilometer leidt je langs betekenisvolle
plaatsen en gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Bij
elke locatie licht een app met tekst en foto’s toe wat er op die
plek gebeurde. Het Comité 4 en 5 mei Nieuwegein liet de app
maken om deze gebeurtenissen uit de Nieuwegeinse oorlogsgeschiedenis levend te houden. Download de app of een pdf
met de route en alle wetenswaardigheden op stadsmarketingnieuwegein.nl/zienendoen/fietsen/fietsroutes.
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Wist u dat elke inwoner van Nieuwegein zich ook
in de besluitvorming van de gemeenteraad kan
mengen? U kunt meespreken, inspreken of een
intermezzo verzorgen. Meespreken doet u als u
een duidelijke mening heeft over een onderwerp
dat op de agenda van de Avond voor de Stad
staat. U krijgt dan gelegenheid zich voor te stellen
en om te beargumenteren wat u vindt dat er besloten moet worden. De inspraakronde is geschikt
als u vindt dat er aandacht moet komen voor een
onderwerp dat nog níet op de agenda staat. Heeft
u gewoon iets moois of inspirerends om aan de
raadsleden te laten zien of vertellen? Dan is het
intermezzo het beste idee. Voor al deze manieren
om uw bijdrage te leveren kunt u zich aanmelden
via het e-mailadres griffie@nieuwegein.nl.
Neem ook eens een kijkje op NieuwegeinseRaad.
live/WieisWie. Raadsleden zijn immers ook individueel benaderbaar voor vragen en ideeën. We
heten u van harte welkom in de Nieuwegeinse
politiek!

Bestrijding

Eikenprocessierups
Een deel van de zomereiken wordt eind april of begin mei
preventief behandeld tegen de Eikenprocessierups.
Een gespecialiseerd bedrijf spuit een biologisch
bestrijdingsmiddel in deze zomereikenbomen of gebruikt
aaltjes, die een natuurlijke vijand van de rups zijn.
We richten ons alleen op eiken langs drukke fietspaden
en op schoolpleinen.
Het spuiten gebeurt ‘s avonds en ’s nachts. Dit kan
geluidsoverlast veroorzaken in de wijk en wij vragen
hiervoor uw begrip.
Waar wordt gespoten in de eiken?
• Park Oudegein: fietspad achter de ijsbaan en naar
Jack Grill House;
• Plettenburg/De Wiers: Structuurbaan, fietspad
Zeelandhaven, Limburghaven, Hollandhaven,
Nijverheidsweg, Groningerhaven, Overijsselhaven,
Brabanthaven en Drenthehaven;
• Doorslag: Lepelaar en IJsselsteinseweg;
• Fokkesteeg: Muiderschans;
• Blokhoeve Akkerhoeve groengebied;
• Merwestein: Lange Laan, Brinkwal en oprijlaan kasteel
Oudegein;
• Batau Noord/Zuid: Fietspad A2 ter hoogte van de
Heemraadsweide;
• Lekboulevard: Getijdemonde;
• Zuilenstein: Buxtehudelaan, Symfonielaan en
Sweelincklaan;
• Het Klooster: Inundatiedok.
Weghalen nesten
Hoewel een aantal eiken preventief wordt behandeld,
bestaat de kans dat later een Eikenprocessierupsnest
opduikt. Het gespecialiseerde bedrijf zal deze dan weghalen. Mocht u nesten aantreffen dan kunt u dit melden
via 14030.
Eikenprocessierups
In de maanden april, mei, juni en juli komt in delen van
Nederland de Eikenprocessierups voor. Dit is de rups
van de Eikenprocessievlinder en leeft voornamelijk in
Zomereiken. Omdat de brandharen van deze rups
gezondheidsklachten kunnen veroorzaken (jeuk, irritatie
van de huid, irritatie aan ogen en luchtwegen), worden
de rupsen in een zo vroeg mogelijk stadium bestreden.
Op de site www.nieuwegein.nl/eikenprocessierups
vindt u meer informatie over de Eikenprocessierups.
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Leuke buitensporten
om te beoefenen
in en rond Nieuwegein

Doelman Giordano van der Pol strekt zich vergeefs
naar het fraaie schot van Timo Meerding in de verste
hoek, Geinoord leidt al na drie minuten met 1-0 en zou
met deze cijfers winnen

Sportief dagboek (26)
Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op De Digitale
Stad Nieuwegein. Hans is een getogen
Vreeswijker en houdt van voetballen,
houdt van sport. Schreef jaren lang
voor het Utrechts Nieuwsblad.
Ieder weekend vind je hem langs de
sportvelden in Nieuwegein, nu voor
De Digitale Stad Nieuwegein en
De Digitale Nieuwegeiner.
Hans van Echtelt: ‘Om de kansen op een
periodetitel te behouden, moest Geinoord
thuis tegen titelkandidaat Maarssen een
vervolgstap maken. En dat is prima gelukt
want via een vroege treffer van Timo
Meerding (derde minuut) werd het sleutelduel met 1-0 gewonnen. Trainer Gerrit
Plomp en elftalleider Ramon Bongers deden
dus meer dan uitstekende zaken op een
zonovergoten Parkhout en kunnen vol
goede moed de rest van het seizoen tegemoet zien.’
‘Volgens mijn contactmensen Bas en
Gerard (zelf had ik dienst als mantelzorger)
was het een verdiende zege omdat de tactiek van Geinoord dankzij de vroege treffer
van Timo heel goed uitpakte. De thuisclub
kon een meer afwachtende houding aannemen terwijl Maarssen het spel mocht
maken. Heel veel mogelijkheden leverde dat
de bezoekers niet op, anders stond doelman
Rick van Stijn op zijn post.’
‘Maarssen heeft overigens een onrustige
periode achter de rug, twee trainers
vertrokken voortijdig bij de zwartwitten die
nu tijdelijk worden gecoacht door Etienne
Kelders, de voormalige spelers van FC
Utrecht. Ondanks het schokeffect kon op
Parkhout de opgaande lijn onder de interim-trainer niet voortgezet worden. Het
laatste fluitsignaal van. Arbiter Arie
Hemkes uit Diemen werd dan ook ontgoocheld begroet door de spelers en aanhang van Maarssen terwijl bij Geinoord euforie heerste in de kantine. De ploeg ligt op
koers na een serie hoopgevende resultaten.
Nu wacht het uitduel tegen Victoria
waartegen op eigen veld nog werd verloren.
Dus een sportieve revanche zou erg welkom
zijn.’

De lente is in volle gang en het
zonnetje laat zich weer vaker
zien. Dat maakt het heerlijk vertoeven buiten. Dit is ideaal weer
om lekker buiten te sporten.
Enkele ideetjes
Bootcamp
De laatste jaren is bootcamp ontzettend populair geworden onder
jong en oud. Het is een heerlijke
buitensport waar je jezelf tot het
uiterste uitdaagt door gebruik te
maken van de elementen op straat
en in de natuur. In Nieuwegein zijn
er diverse sportverenigingen en organisaties die bootcamps organiseren en waar je bij kunt aansluiten. Op woensdagen kunnen 35plussers bijvoorbeeld deelnemen
aan een bootcamp in de wijk Galecop. Informeer eens bij je favoriete
sportclub of er een bootcamp wordt
georganiseerd.
Hardlopen
Natuurlijk kun je altijd en overal
hardlopen in Nieuwegein, zowel in
stadse omgeving als in het groen.
Je kunt bijvoorbeeld de halve of de
hele ronde van Nieuwegein lopen.
Maar het mooie van hardlopen is
de complete vrijheid die je hebt. Je
bepaalt zelf hoe lang, waar en
wanneer je loopt. En met een horloge van Hublot, kun je uitstekend
je tijden, tot op de seconde, bijhouden.
Calisthenics
Heb je wel eens van calisthenics
gehoord? Dit is de laatste jaren
enorm in opkomst! Calisthenics is
een trainingsmethode om kracht op
te bouwen door gebruik te maken
van het eigen lichaamsgewicht en
zo min mogelijk apparaten. Door
middel van natuurlijke bewegingen,
zoals rennen, trekken en duwen,
train je de belangrijkste spiergroepen. In Nieuwegein vind je onder
andere in Park Oudegein een buitensportplaats met diverse trainingsapparaten voor calisthenics.
Fietsen
In Nieuwegein kun je ook heerlijk
fietsen en met de recreatieve fietsclubs voor 55-plussers kom je op
de mooiste plekjes onder begeleiding van de buurtsportcoaches van
Nieuwegein. Iedere maandag kun
je aansluiten voor een rondje in de
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stad en op de eerste maandag van
de maand wordt er zelfs een tocht
van gemiddeld 60 kilometer georganiseerd. Ben je niet zo’n groepsmens? Dan kun je natuurlijk ook
zelf één van de vele fietsroutes in
de regio fietsen.
Yoga
Houd je van yoga en vind je het
heerlijk om dit buiten te beoefenen? Dan kun je ook deelnemen
aan een yogales in de buitenlucht.
Onder andere Yoga Nu en Yoga
Studio Nieuwegein organiseren op
mooie dagen buitenlessen hatha
yoga, vinyasa flow yoga en soft
flow yoga. Doorgaans vinden deze
lessen binnen plaats, maar op
mooie dagen gaan de instructeurs
graag naar buiten.
Wandelen
Is hardlopen niet zo jouw ding?
Dan kun je ook aansluiten bij één
van de vele wandelclubs in de
stad. Nagenoeg elke dag van de
week kun je gratis meedoen bij één
van de wandeltochten van SportID.
De tochten variëren in lengte van 2
tot wel 9 kilometer en zijn heel gezellig. Het is een heerlijke manier
om laagdrempelig in beweging te
komen en contact te leggen.
Zwemmen
Houd je van zwemmen? Dan kun
je in en rond Nieuwegein op allerlei
plekken terecht om heerlijk buiten
te zwemmen. Bij Zwembad Merwestein kun je op mooie dagen
buiten zwemmen, maar er zijn ook
volop natuurwatertjes waar je
baantjes kunt trekken of ontspannen kunt poedelen. Bij Down Under is het erg gezellig en vind je
een heus zandstrand en diverse
activiteiten. Geniet je liever van wat
meer rust? Dan kun je een bezoek
brengen aan Plas Middelwaard of
De Put in Vianen. Overal in de regio vind je fijne riviertjes, plassen
en buitenzwembaden om te zwemmen.

De Digitale Nieuwegeiner
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: ‘De Elfia. Een klassieker voor mij. Tien jaar heb ik op dit evenement gestaan. En hoewel erg druk, was één ding gelijk aan
alle andere evenementen: de rijen voor het toilet. Toch vind ik het niet erg om in de rij te staan. De meeste mensen zijn wel in voor
een praatje en zo ontmoet je op een bijzondere plek… nieuwe Nieuwegeiners!’

Gevelplanten en meer groen
Het gekozen plan sluit aan bij de stedenbouwkundige uitgangspunten. Groen,
ontmoeting en duurzaamheid staan in
‘Lotus – Het Groene Collectief’ centraal.
De woningen en appartementen (ontworpen door Klunder Architecten) zijn verdeeld over twee complexen en worden
verbonden door een groene ‘plint’. De
eerste en tweede bouwlaag van de woningen krijgen groene gevelplanten. Pergola’s en veranda’s geven het geheel een
speels effect. Kenmerkend aan de bouwblokken worden de warme uitstraling met
baksteen en hout.

Nieuwegeinse
ontwikkelende
bouwer Trebbe
mag plan Middenblok
uitwerken en bouwen
Nieuwegein gaat de voorgenomen
woningbouwplannen voor het ‘Middenblok’ in Hoog Zandveld uitvoeren.
Het uitwerkingsplan is vastgesteld en
tegelijkertijd heeft de gemeente ontwikkelende bouwer Trebbe gekozen
om het ontwerp verder uit te werken
en het Middenblok te bouwen.
Trebbe, met een vestiging in Nieuwegein,
diende het winnende plan in voor het
Middenblok met de titel ‘Lotus - Het
Groene Collectief’: een leefomgeving waar
groen en ontmoeten centraal staan. LAP
Landscape & Urban Design en Klunder
Architecten maakten het ontwerp.

Maximaal 50 woningen
Het uitwerkingsplan is een van de laatste
onderdelen van het bestemmingsplan
‘Lekboulevard - Hoog Zandveld Centrum.’
Daarin staat dat op de locatie naast de
parkeerplaats van het winkelcentrum
maximaal 50 woningen mogen komen in
verschillende prijs-segmenten. Eind vorig
jaar zette de gemeente een tender uit om
een ontwikkelaar te kiezen. In december
2021 meldden zich 18 geïnteresseerde
partijen. De selectiecommissie bepaalde
welke 5 partijen daarna een bieding
mochten doen.
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Gemeenschappelijke onderdelen
Ontmoeting is in het ontwerp een belangrijke pijler. Het is terug te zien in de
gemeenschappelijke ruimte in het appartementencomplex. Verder komt boven
op de parkeergarage een collectieve binnentuin voor de woonhuizen: een fleurige
tuin met een kas, lange eettafel en speelelement. Ontmoeting sluit aan op de bewoners, omdat het Middenblok straks een
thuis biedt aan veel verschillende doelgroepen. Er zijn koopwoningen en appartementen in de sociale huur, middenhuur
en vrije sectorhuur.
Aansluiting op de locatie
‘Lotus - Het Groene Collectief’ sluit aan
op de gebiedsontwikkeling. Het plan verbindt het Lotusplantsoen met het winkelcentrum door een wandelpad, met aangrenzend de ontmoetingsruimte met terras (ontworpen door LAP Landscape & Urban Design). Ook komt er een tiny forest
met verschillende bomen en lage beplanting. Het plan is klimaatadaptief door de
(verder lezen)
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Nieuwegeinse
ontwikkelende
bouwer Trebbe
mag plan Middenblok
uitwerken en bouwen
(vervolg van pagina 25)
vele beplanting, waterbuffers en wadi’s.
De bewoners kunnen straks gebruik maken van deelmobiliteit.
Oog voor de omgeving
Het plan van Trebbe heeft ook nadrukkelijk oog voor de omgeving: het onderscheidde zich van anderen door te kiezen
voor het schroeven van de heipalen in
plaats van heien. Er zal ook een wekelijks
inloopspreekuur komen en de ontwikkelaar biedt 24/7 telefonische bereikbaarheid. Trebbe is lokaal goed verankerd,
doordat zij ook een vestiging in Nieuwegein heeft.
Bouwplanning
Dit jaar staat verder in het teken van het
voorbereiden van de bouw. Omwonenden
worden hierin steeds betrokken. Trebbe
wil begin 2023 met de bouw beginnen.
Een jaar later, begin 2024, moet de ontwikkeling van het Middenblok klaar zijn.
Op 21 juni is er weer een bijeenkomst
voor omwonenden. Ook geïnteresseerden
zijn welkom.

Waterschap en Defensie
oefenen
hoogwaterscenario
in crisisoefening
Lek(ke) dijk
Van maandag 9 tot en met donderdag 12 mei organiseert
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met Defensie een meerdaagse crisisoefening met de naam ‘Lek(ke) dijk’.
Langs de Lekdijk zijn in Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Houten,
Wijk bij Duurstede en Utrechtse
Heuvelrug op maandag, dinsdag
en woensdag totaal ruim vijftig
militairen en honderddertig waterschapsmedewerkers actief.
Ze oefenen een scenario waarin
het hoogwater is en de Lekdijk
het behoorlijk te verduren krijgt.
Dijkwachten en militairen inspecteren de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven te voet in
meerdere rondes, zowel overdag
als ‘s avonds; zij zoeken naar
(gefingeerde) zwakke plekken en
wellen in de dijk. Dijkwachten en
militairen zijn herkenbaar aan hun
felgekleurde hesjes en lopen zowel
op de weg als op het talud van de
dijk.
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Daarnaast oefenen waterschapsmedewerkers en militairen op verschillende locaties met het nemen
van maatregelen op plekken waar
water de dijk (zogenaamd) dreigt te
ondermijnen.
Oefenen op de Lekdijk
De Lekdijk beschermt een groot
deel van Utrecht en de Randstad
tegen overstromingen. Mocht het
misgaan, dan treft dat een miljoen
mensen achter de dijk en kan de
schade oplopen tot 20 miljard euro.
Met het veranderende klimaat, krijgen we te maken met vaker en
hoger hoogwater. Daarom wordt er
de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk gewerkt.
En tegelijkertijd wordt er regelmatig
geoefend op de maatregelen die
het waterschap bij hoogwater treft.
Zo is iedereen optimaal voorbereid
wanneer het nodig is.
Het waterschap kan in crisissituaties een beroep doen op Defensie
voor ondersteuning. Het is belangrijk om die inzet te oefenen, om
tijdens een echte crisis goed samen te kunnen werken. Dit kan zijn
tijdens periodes van hoogwater, bij
wateroverlast maar ook tijdens
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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: 'De aanwezigheid van de vele wilde en verwilderde planten in Nieuwegein
is geen constant gegeven. Jaarlijks komen er een aantal bij en verdwijnt er ook
weer wat.'
'In dit jaar begint dat al in april, en daarvan is de driekantige look de eerste.
Driekantige look is een “wilde” uiensoort, afkomstig uit de hogere delen van
Zuid-Europa maar hier soms opduikend in bermen, wegkanten, plantsoenen
enzovoort.'
'Misschien ook wel als tuinplant. Zo’n 20 cm hoog en eigenlijk niet zo gelijkend
op de meeste andere uien, maar als je even op een blaadje wrijft en aan je
vingers ruikt : met een echte uiengeur, maar zonder dat je de tranen in de ogen springen.'
'Mocht u deze uienplant vinden, ga hem dan niet verplaatsen naar uw tuin, want u loopt het risico binnen enige tijd een uientuin
gecreëerd te hebben. Zo wordt een wilde plant dus onkruid. En dat is toch weer om te huilen.'

5 jaar cel
voor man uit Nieuwegein
die kinderporno maakte
met eigen baby
en dochter van vriendin
Een 45-jarige man uit Nieuwegein die
wordt verdacht van ontucht met zijn
vier dagen oude baby en de 9-jarige
dochter van zijn toenmalige vriendin is
door de rechtbank veroordeeld tot vijf
jaar gevangenisstraf. De man maakte
pornografische foto’s van de kinderen
en deelde die met anderen. Daarnaast
stonden op zijn telefoon meer dan
16.000 foto’s en filmpjes, naast kinderporno ging het ook om dierenporno.
De man heeft volgens de rechtbank een
gewoonte gemaakt van het bezitten en
verspreiden van kinderporno. Daarnaast
heeft hij zelf kinderpornografisch afbeeldingen vervaardigd en ontucht gepleegd.
De 44-jarige ex-vriendin van de man wist
van de foto’s van haar dochter en zou het
meisje zelf ook naakt hebben gefotografeerd in pornografische poses. De beelden stuurde zij door aan haar vriend.
Daarvoor veroordeelt de rechtbank haar
tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk.
De man moet zich van de rechtbank laten
behandelen en mag na zijn gevangenisstraf vijf jaar lang geen enkel contact hebben met de kinderen. De reclassering zal
daar toezicht op houden. Hij moet zijn
zoontje en de dochter van zijn ex-vriendin
allebei 5.000 euro schadevergoeding betalen. De moeder van het meisje moet
haar dochter 2.500 euro betalen.
De straffen vallen iets lager uit dan de officier van justitie had geëist.

Wat is tinnitus en kan
het worden genezen?
(vervolg van pagina 13)
Kan tinnitus een symptoom
of complicatie zijn na
COVID-19?
Bijna elk virus kan een ontstekingsreactie in het lichaam
veroorzaken, wat resulteert in
schade aan verschillende systemen
in het lichaam. Het overleven van
COVID-19 kan mogelijke veranderingen in de gehoorzenuw, het
binnenoor of de auditieve cortex in
de hersenen veroorzaken, wat kan
bijdragen aan tinnitus.
Tenzij de tinnitus die een persoon
treft aanhoudend en intermitterend is, is het onwaarschijnlijk
dat een COVID-19-infectie permanente schade aan structuren
veroorzaakt. Er zijn nog geen
gedetailleerde studies uitgevoerd
om aan te tonen of er een specifiek
verband is tussen tinnitus en
COVID-19 en wat de oorzaak kan
zijn.
Zijn er behandelingen
voor tinnitus?
Hoewel er geen aanwijzingen zijn
voor tinnitus, zoals bij diabetes en
andere chronische ziekten, kan het
worden behandeld en de emotionele nood of slapeloosheid die
een persoon ervaart, drastisch verminderen. De behandeling is
afhankelijk van de oorzaak van de
tinnitus en omvat geluidstherapie,
ontspanningstherapie, cognitieve
gedragstherapie, medicamenteuze
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behandeling en fysiotherapeutische methoden. Een manier om het
hoorcomfort te verbeteren, is het
gebruik van hoortoestellen. Een
ruim assortiment is verkrijgbaar in
de audilo.nl shop.
Andere behandelmethoden
De behandeling van tinnitus
varieert van persoon tot persoon.
Als je alleen tinnitus hebt als je
slaapt, kan zoiets eenvoudigs als
een slaapmiddel waarmee je kunt
luisteren naar de rustgevende
geluiden van oceaangolven of regen een grote hulp zijn. Deze vorm
van therapie ontspant je en helpt
je je te concentreren op de geluiden van de natuur.
Ontspanningsoefeningen
Voor mensen die lijden aan
aanhoudende tinnitus, is het
belangrijk om de reactie van het
zenuwstelsel te blokkeren. Een
audioloog kan
ontspanningsoefeningen,
geluidsverrijking, tinnitus
heropvoedingstherapie,
voorgeschreven geluidstherapie en
cognitieve gedragstherapie
aanbevelen om verlichting van
tinnitus te krijgen en een normaal,
gelukkig leven te leiden.
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The Silent Movie project
Best of Comedy
Stephan Graf von Bothmer
di 3 mei, 14.00 uur, € 10,00
Een unieke theater- en bioscoopervaring waarbij we teruggaan in
de tijd van de stomme film. De clou
van de scènes zie je van verre
aankomen, maar door de perfecte
timing van Buster Keaton, de briljante mimiek van Charles Chaplin
en die aanstekelijke lach van...
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Marc-Marie Huijbreghts
vr 6 mei, 20.15 uur, vanaf € 25,00
Marc-Marie is uitgesproken. Maar
is hij ook uitgesproken? En is dat
pas sinds kort of was hij altijd al uitgesproken? Maak je op voor een
uitgesproken avondje Marc-Marie
Huijbregts en laat je op vrijdag 6
mei in DE KOM (opnieuw)
meeslepen door de hilarische observaties, anekdotes, grappen en
levenstips van de charismatische...
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Koefnoen

Verpleegthuis

di 3 mei, 20.15 uur, € 30,50
Na zestien succesvolle seizoenen
op televisie trekken de mannen
van Koefnoen nu met hun persiflages, types en imitaties het theater in: helemaal live! Up-to-date
en fonkelnieuw materiaal, vertolkt
door vertrouwde types als happy
single Ipie, stijl en klasse-icoon
Nesrin, de luidruchtige corps-studentes Fleur en Madelon...

Teun Toebes
vr 6 mei, 20.30 uur, € 21,00
Teun Toebes is 22, kerngezond en
woont samen met mensen met dementie op de gesloten afdeling van
een verpleeghuis. Waarom? Als
afgestudeerd verpleegkundige in
de geriatrie weet hij dat het leven
een nachtmerrie kan zijn als het
hoofd en lichaam vergeten contact
te maken. Daarom wil Teun juist...
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Trompettist in
Auschwitz

Poppentheater De Jas
(10+)

Soy Croon
en Thomas Cammaert
do 5 mei, 20.15 uur, vanaf € 23,00
Het bijzondere en aangrijpende
verhaal van Lex van Weren, de
trompettist in Auschwitz. Lex van
Weren wordt geboren in 1920 en
groeit op in Amsterdam. Het spelen
op de trompet leert hij zichzelf aan.
Als in de Tweede Wereldoorlog het
hele gezin Van Weren wordt opgpakt en op transport wordt gezet...

za 7 mei, 19.00 uur, € 15,00
De Tweede Wereldoorlog is zware
kost, maar het poppentheater van
De Witte Pomp leent zich uitstekend voor het vertalen van grote
thema’s naar jonge bezoekers. Op
een herfstige oktoberdag in 1941
wordt de grootvader van het
Joodse meisje Manasse voor haar
ogen doodgeschoten door een
SS'er. Zomaar. In een poging haar
grootvader dicht bij zich te...
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Huize Johanna, Utrechtsestraatweg, Jutphaas
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