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• Mixed Hockey Club Nieuwegein door naar de halve finale

DEZE WEEK
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• Agenda
• Gratis Kids Clinic Hockeyclub
• Utrechtse stadskraan onderweg
• Nieuwegeinse kinderen en jeugdzorg
• Tentoonstelling Heleen Zaanen
• Vogelexcursie met het IVN
• Lege melkschappen in de supermarkt
• Aanmelden Gluren bij de Buren
• Site voor minder auto's rond Utrecht
• Reunie oud Jutphaas uitverkocht
• Testen met de tram gaat voorspoedig
• Scooterrijder verongelukt
• Nog geen slagbomen op Symfonielaan
• Effecten onderhoud Galecopperbrug
meetbaar in Nieuwegein
• Open dag in het Natuurkwartier
• Doe mee met de klimaatfietstocht
• Meedenken over het OV
• Oefenen aan de Lekdijk en de Oude Sluis
• Start bouw Ivy Apartments in City
• Week van De Jonge Mantelzorger
• Nieuwegeiner voor de rechter
• Je digitale nalatenschap
• Bestrijding eikenprocessierups
• Nieuwe winkelformule Pearle Studio
• Transport Stadskraan uitgesteld
• Beroving Nijemonde, getuigen gezocht
• Winkel voor Oekraïense vluchtelingen

MISPELGAARDE

De grote zandvloot van Vreeswijk
De reunie

Prijs voor Mariken Heitman
Teddy Bear Hospital in St. Antonius
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Zaalouk, een heerlijke
salade/dip van aubergine
Deze week maken wij een Marokkaans
gerecht, lekker met naanbrood of rijst, wij
eten het met couscous en lamsstoof.

Testen met de tram: de checklist kleurt groen
Koplampen kondigden in de nacht van 23 april een tram aan
in City Nieuwegein. Vanuit de remise was deze uitgereden om de
nieuwe trambaan en halte in Nieuwegein op de proef te stellen.
Voor deze testnacht trokken aannemer Dura Vermeer en het trambedrijf
van de provincie Utrecht alle registers open. De werking van de systemen
in de tram, op de haltes, de verkeerslichten, het wissel vlak voor de
Zuidstedeweg. Alles passeerde in sneltramvaart de revue en werd
nauwgezet gecontroleerd. Voor de speciale ritten deze nacht waren twee
trams klaargezet. De tram die als eerste de remise verliet, heeft op het
dak een videocamera die de aansluiting op de bovenleiding in beeld
bracht. Daarmee werd geregistreerd hoe de stroomvoorziening werkt op
het vernieuwde gedeelte van de lijn tussen Nieuwegein-Centrum en de
haltes Merwestein en St. Antonius Ziekenhuis.

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 Mispelgaarde in de wijk
Batau Zuid.

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Daarachter volgde de tweede tram die gekoppeld reed. Met een lengte
van 75 meter sloot deze aan op het formaat van de nieuwe halte in City
Nieuwegein. Om de toegankelijkheid te controleren werd de meetlat
getrokken om de ruimte tussen het voertuig en de perronrand te checken.
Op de kop van de halte plaatste het test team spiegels. Zo werden de
zichtlijnen vanuit de cabine van de tram nagelopen: was alles goed te
zien wanneer straks reizigers in- en uitstappen op de perrons?
In deze fase van het project was het nieuwe gedeelte van de trambaan
officieel nog bouwterrein van de aannemer. De test coördinator van Dura
Vermeer had zich daarom strategisch opgesteld bij de nieuwe tramhalte
waar hij een bord had neergezet met daarop alle acties van die nacht.
Vanaf deze plek stond hij via een portofoon ook in contact met de
verkeersregelaars op de Zuidstedeweg die de passage van de trams
begeleidde op deze kruising. De checklist op het bord kleurde groen
naarmate steeds meer testen met succes werden afgerond.
Dat alle registers werden opengetrokken was ook goed te merken aan de
snelheid waarmee de trams over de lijn reden. Ze reden voor deze
bijzondere gelegenheid soms zelfs sneller dan normaal gesproken het
geval zou zijn wanneer in de dienstregeling zou worden gereden. Die
extra dosis stroom werd toegediend om te ervaren of de trams ook op
hoge snelheid comfortabel over het spoor rijden. Bovendien werd zo
bekeken of de tram goed aansloot op de groene golf van de verkeerslichten op de kruisingen.
Met de afronding van deze serie testritten in april is het sluitstuk op het
project in Nieuwegein in zicht gekomen. Alle testresultaten worden nu
verwerkt in een veiligheidsdossier dat naar de Inspectie van Leefomgeving en Transport gaat en waarmee de provincie de vergunning
aanvraagt om begin deze zomer de tramlijn in gebruik te nemen.
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AGENDA
• 13 mei: Transport over water: de
Utrechtse stadskraan
• 13 mei: zorgen voor een naaste met
dementie maar ook...
• 15 mei: vogelexcursie met het IVN
• 16 t/m 19 mei: avondvierdaagse
• 17 mei: meedenken over A12-zone
• 18 mei: gratis Kids Clinic Hockey
• 19 mei: meedenken over A12-zone
• 19 mei: Alzheimer Café Nieuwegein
• 21 mei: klimaatfietstocht
• 21 en 22 mei: SamenLoop voor Hoop
• 22 mei: Open dag Natuurkwartier
• 30 mei t/m 8 jun: gratis zwemmen *
• 30 mei: workshop FIFA *
• 1 jun: sport en spel *
• 3 jun: sport, spel, beweging voor elke
leeftijd
• 7 jun: workshop Spoken Words *
• 8 jun: knutselworkshop *
• 8 jun: meedenken over OV
• 10 en 11 juni: 't groenste evenement
• 25 jun: Midzomerconcert Rijnhuizen
• 26 jun: de Grote Samenspeeldag
• 2 jul: Fokkesteeg zomerfeest
• 3 jul: Gluren bij de Buren
• 3 jul: fiets/rommelroute Batau Noord
• 9 jul: Hide Out festival
* Week van de Jonge Mantelzorger

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.

Klimaatfietstocht
Nieuwegein
Verborgen parels
zichtbaar maken
Op zaterdag 21 mei organiseren
De Groene Dorpskerk, Samen
Duurzaam Nieuwegein en
Bloeiend Nieuwegein gezamenlijk een fietstocht om te laten
zien wat er allemaal al gebeurt
in Nieuwegein om de gevolgen
van de klimaatverandering op te
vangen. Eind oktober 2021 werd
de eerste klimaatfietstocht gehouden in Nieuwegein.
Wil je medoen aan deze fietstocht,
meld je dan aan door een emailtje
te sturen naar: sdnvoort@gmail.com o.v.v. je naam en het aantal
personen. Deze fietstocht vindt
plaats op zaterdag 21 mei en start
om 10.00 uur bij de Dorpskerk aan
de Nedereindseweg 1 in Jutphaas.
Rond 12.00 uur zal de tocht ook op
deze lokatie worden afgesloten
met een kop koffie of thee.
Bij slecht weer wordt de fietstocht
uitgesteld. De deelnemers zullen
hierover uiterlijk vrijdagmiddag 20
mei per e-mail op de hoogte worden gesteld. Bij een beetje dreiging
gaat het gewoon door. Het maximaal aantal deelnemers is ca. 20.
Indien er meer inschrijvingen zijn,
zal er worden bekeken of er nog
een tocht kan worden georganiseerd.
Klimaatverandering
Extreme hitte, droogte, maar ook
overstromingen, komen in Nederland steeds vaker voor. We moe3

ten dus maatregelen nemen tegen
de gevolgen en daarmee tegelijkertijd de natuur herstellen. In
Nieuwegein gebeurt al veel maar
je herkent het soms niet gemakkelijk.
Verborgen parels
zichtbaar maken
De Klimaatfietstocht leidt je in ongeveer twee uren langs een aantal
van de genomen maatregelen. Je
zult zien dat veel maatregelen niet
alleen effect hebben op het aanpassen aan de klimaatverandering,
maar ook positief zijn voor de biodiversiteit.
Erik van de Voort, één van de initiatiefnemers van de fietstocht:
‘Je hoort tijdens de tocht dat veel
Nieuwegeinse vrijwilligers(organisaties) actief zijn voor duurzame
ontwikkeling, een veelomvattend
thema, van onze stad. We willen
iedereen graag kennis laten maken
met deze initiatieven. We zien tijdens de tocht bijvoorbeeld bestrijding van hittestress, grote bloemenperken, duurzame buurttuin,
klimaatplein en Natuurkwartier. We
starten met een korte inleiding en
onderweg stappen we regelmatig
af om een korte toelichting te
geven.’
Herkansing
Mocht je verhinderd zijn dan kun je
Samen Duurzaam Nieuwegein ook
ontmoeten op zondag 22 mei op
de Open Dag van het Natuurkwartier aan de Geinoord 9. Je kunt
daar dan inschrijven voor een volgende Klimaatfietstocht.
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Feestelijke start
bouw ‘Ivy Apartments’
in City Nieuwegein
Na de succesvolle oplevering van
66 woningen in Mae Apartments is
Bridges Real Estate gestart met de ontwikkeling van haar tweede grote nieuwbouwproject in Nieuwegein.

ken. We kijken uit naar een fantastisch
eindresultaat op deze plek, waar straks
écht iedereen wil wonen,' aldus Paul Vermaat.

Een feestelijke mijlpaal voor Bridges Real
Estate: op woensdag 11 mei is het slaan
van de eerste paal van nieuwbouwproject
‘ivy Apartments’ gevierd. Hiermee is de
bouw van 99 middeldure huurappartementen in het hart van Nieuwegein officieel
van start gegaan. Ook de straatnaam is
onthuld: Plein 1971, een verwijzing naar
het ontstaansjaar van de gemeente Nieuwegein. De ontwikkeling is onderdeel van
de totale vernieuwing van het Stationsgebied in City Nieuwegein en een samenwerking van Bridges met de provincie
Utrecht en gemeente Nieuwegein. De
oplevering van de woningen wordt begin
2024 verwacht.

Eigentijds wonen voor alle leeftijden
De stijlvolle en eigentijdse woningen zijn
ontworpen voor diverse doelgroepen. De
appartementen variëren in grootte van 57
tot 100 m2, zijn gelijkvloers, beschikken
over een eigen buitenruimte en een geweldig uitzicht op Nieuwegein of de
groene binnentuin. De afwerking is kenmerkend voor Bridges Real Estate: luxe
en hoogwaardig, tot in de kleinste details.
Hoewel de appartementen zich straks
middenin het bruisende City Nieuwegein
bevinden, zullen ze een oase van rust
bieden aan hun nieuwe bewoners; de
gezamenlijke tuin, weloverwogen architectuur en fijne indeling van de woningen zorgen voor een comfortabel woongenot.

'We zijn blij en verheugd om samen met
onze partners deze nieuwe fase in te
gaan. Na de succesvolle oplevering van
Mae Apartments is dit onze tweede vooraanstaande ontwikkeling in Nieuwegein.
De ontwikkeling van het Stationsgebied
biedt ontzettend veel mogelijkheden en wij
zijn trots om daar onderdeel van uit te ma-

City Nieuwegein
De appartementen zijn uitstekend gelegen, met openbare voorzieningen om de
hoek; winkelcentrum Cityplaza bevindt
zich op loopafstand en tram en bus stoppen pal voor de deur. Met directe verbindingen naar Utrecht Centraal en
Utrecht Science Park wordt er optimaal
4

antwoord gegeven op het mobiliteitsvraagstuk in City Nieuwegein. Voor autogebruikers worden slimme aanrijroutes en
ondergrondse parkeermogelijkheden in
het nieuwe complex gerealiseerd.
Vernieuwing Stationsgebied
De realisatie van de appartementen is onderdeel van een totale ontwikkeling en positionering van City Nieuwegein, waarbij
de focus ligt op het creëren van een levendiger, duurzamer, groener en gezonder gebied. De vernieuwing van City is
zelfs winnaar van de Publieksprijs SKG
Award 2022, een Nederlandse prijs voor
een bijzonder initiatief in duurzame gebiedsontwikkeling. Met de realisatie van
de appartementen levert Bridges een
aanzienlijke bijdrage aan de ontwikkelambitie van de gemeente Nieuwegein: 2000
nieuwe woningen rondom het Stationsgebied. Over enkele jaren bevindt zich
hier een modern en duurzaam knooppunt
voor tram en bus, waar bewoners en passanten kunnen genieten van de ultieme
combinatie: wonen, werken en recreëren.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Mei 2010
In De Kom werd aan het eind van elk theaterseizoen
alvast vooruit geblikt naar het komende seizoen.
Steevast werd er voor die feestelijke avond een thema
gekozen. In 2010 was het thema: Kom in Balans. De
bezoekers werden in de lounge onthaald in een heuse
wellness omgeving. Inclusief jacuzzi (met daarin een
dame in badpak, want een blote dame...) en een
yogameester. In de zaal (er was toen één zaal) werd
het publiek losgemaakt en in balans gebracht met een
ontspannen warming up.

Slagboominstallatie
blijft nog uit
vanwege leveringsproblemen
Vanwege vertraging met leverantie uit
het buitenland met onderdelen voor de
slagboominstallatie bij de tramovergang Symfonielaan met de Harmonielaan is er momenteel helaas nog geen
definitieve uitvoeringsplanning, dat laat
Ron van Dopperen van de Provincie
Utrecht weten. ‘Zodra alle onderdelen
binnen zijn, zullen we hiermee aan de
slag gaan’ aldus van Dopperen.
Van Dopperen: ‘Zoals het er nu uitziet,
verwachten we dat we dit werk deze
zomer gaan uitvoeren. De aannemer is al
wel geregeld en zoals eerder gecommuniceerd is de gemeente hier al begonnen
met aanpassingen van de fietspaden op
deze kruising.’ Deze werkzaamheden zijn
inmiddels af.
Totdat de slagboominstallatie in bedrijf is
gesteld, zal de tramovergang bij de halte
Zuilenstein beveiligd blijven met verkeerslichten.
Na veel incidenten toch slagbomen
De gemeente Nieuwegein en de provincie
Utrecht hebben eerder besloten de tramovergang toch te beveiligen. Er vonden
veel ongelukken plaats, zelfs met dodelijke afloop. Op aandringen van de ouders
van de toen 18-jarige Sam van Oostveen
die op 11 mei 2020 overleed, nadat hij met
zijn scooter onder de tram kwam, zwichtten de provincie en de gemeente Nieuwegein. Ook in 2013 kwam even verderop
een scooterrijder onder de tram.
Zolang de slagbomen nog niet zijn
geplaatst, blijft deze kruising beveiligd met
verkeerslichten.

Veel hulpverleners aanwezig bij ernstig ongeluk op de Symfonielaan

Scooterrijder verongelukt
bij ernstig ongeluk
op de Symfonielaan
Maandagavond rond 20.00 uur heeft op
het fietspad langs de Symfonielaan een
ernstig ongeluk plaatsgevonden. Een
scooterrijder raakte een fietser toen hij
de tunnel uit kwam onder de A.C. Verhoefweg. Het gebeurde bij kruising met
het Marimbapad. De fietser en de bijrijder van de scooter zijn per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Het is
onbekend welk letsel de slachtoffers
hebben opgelopen.
Na de botsing met de fietser knalde de
scooter in een poging de fietser te ontwijken frontaal tegen een boom. Omstanders
lieten weten ‘het is serieus mis.’
De scooterrijder, een 22-jarige inwoner
uit Nieuwegein, raakte zwaar gewond.
Ambulancepersoneel trachtte, helaas tevergeefs, het leven van de man te redden.
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Na de melding kwam veel hulpverlening
ter plekke. Naast vier ambulances, een
brandweerwagen en veel politie, landde
ook de Lifeliner 2 met een traumateam.
De politie zette de weg af en leidde het
verkeer naar de Harmonielaan en de
Blokhoeve om.
De technische recherche doet onderzoek
naar de oorzaak van het ongeluk.
Het ongeluk trok veel kijkers waarbij zelfs
mensen op de trambaan bleven staan
nabij het Marimbapad. Ook hier zette de
politie de weg af met linten. De politie
vraagt eventuele getuigen van het ongeluk zich te melden.
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Deze week valt de eer te beurt aan
Jimte Poelman, Sportparkmanager
Sportpark Galecop:

‘Laat
de breedtesport
niet eindigen
als de kerken’

FOTO: AREND BLOEMINK

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

'Er zijn sportverenigingen in Nederland die al meer dan 150 jaar
bestaan. Zo is JSV opgericht in 1926
en dus over vier jaar ook 100 jaar.
En verenigingen in Nederland die
100 jaar bestaan zijn geen uitzondering maar vaker regel. Dat is een
prestatie op zich! Want kijk eens hoe
de wereld is veranderd is de afgelopen eeuw. Er zijn onder andere twee
wereldoorlogen geweest, vele economische en politieke crisissen, alle
kerkelijke zuilen zijn weggevallen en
de individualisatie in de maatschappij
zet steeds verder door. Ondanks dat
alles bestaat ‘de sportvereniging’ nog
steeds. Als je het mij vraagt bestaan
ze over 100 jaar nog steeds en vieren
verenigingen als JSV in 2126 hun
tweehonderdjarig bestaan.'
'Al ben ik er wel van overtuigd dat de
sportwereld en de breedtesport er
dan echt anders uitzien.
Ze zullen ook wel moeten want:
leden aantallen dalen, betrokkenheid
neemt af en het aantal sportconsumenten neemt snel toe.'

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

'Mijn vader is 25 jaar gemeentepredikant geweest. In de beginjaren
van zijn carrière, eind jaren zeventig/
begin tachtig, waren het hoogtijdagen. Ik herinnerde me nog de twee
zondagochtenddiensten omdat anders niet alle gelovigen in de kerk
pasten. En daar paste 1.200 mensen
in! Maar gaandeweg de 25 jaar verdwenen steeds meer gelovigen en
daarmee ook de kerkdiensten.'
'De kerk als instituut van samenkomst, gedeelde achtergrond en verbinding verdween door allerlei factoren en steeds minder mensen voelden zich aangetrokken tot de kerk.'
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'Als de sportverenigingen zo’n zelfde
lot willen ontlopen zal de sportwereld,
inclusief de breedtesport, moeten
vernieuwen en innoveren. Want de
dagen dat ‘de zaterdag’ bestemd was
voor de vereniging is voor steeds
minder mensen vanzelfsprekend, en
ook jaren lang lid blijven van dezelfde
vereniging niet. Het aanpassen van
het aanbod en het professionaliseren
van randzaken rondom een sportvereniging is in mijn ogen hier dan
ook een must. Want nog steeds zie ik
op de velden van Sportpark Galecop
hele enthousiaste ouders hun kinderen coachen en trainers hun kennis
overdragen. En hiermee maken ze de
sport mogelijk en dit zal altijd nodig
blijven!'
'Echter, van de organisatorische kant
van sport worden vrijwilligers veel
minder enthousiast, en begrijpelijk!
Zelf heb ik ook een jong gezin met
twee kleine kinderen en ben ik blij als
ik ’s avonds even op de bank kan zitten. Daarom ben ik ook zo blij dat ik
me professioneel bezig mag houden
met vernieuwing in de sport. En dan
niet sporttechnisch maar organisatorisch.
Want ik heb geen idee hoe je goed
over een horde springt, zo gooit dat
iemand drie maal een slag krijgt bij
honkbal of een scrum bij rugby opzet.
Er zijn honderden mensen op Sportpark Galecop die hier passie voor
hebben en het leuk vinden daarmee
bezig te zijn.'
'Mijn manager Cees van Rootselaar
zegt altijd “je moet mensen in hun
kracht zetten”. Laten we dit dan ook
doen binnen de breedtesport en de
organisatie verder professionaliseren
zodat iedereen kan blijven sporten!

FOTO: AREND BLOEMINK
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Het beeld als eerbetoon nabij de Oude Sluis in Vreeswijk

Vreeswijk
had grootste zandvloot van Nederland
Rond 1900 had Vreeswijk de grootste zandvloot van
Nederland. Het had toen zo’n 150 zandschippers. Dagelijks
voeren zij uit om het zand van de bodem van de Lek te
baggeren. Door de ligging aan de Lek was zandwinning een
lucratieve bezigheid.

Wanneer de boot vol zand lag, werd er naar een ‘stortplaats’
gevaren, bijvoorbeeld een steenfabriek langs de Nederrijn of Lek.
Met een schop en kruiwagens werd het zand geloosd. De
steenfabrieken stonden vaak in de uiterwaarden van een rivier,
zo ook bij Vreeswijk. De grondstoffen, zand, klei en kalk, kon dan
makkelijk over het water worden aangevoerd, evenals de
gebakken stenen. Rond 1910 nam de woningbouw toe waardoor
er een grotere vraag naar bakstenen en dus ook zand kwam. Het
waren gouden tijden voor de Utrechtse aannemers waarvan ook
de Vreeswijkse zandschippers profiteerden. Het lossen van de
scheepjes ging met schep en kruiwagen. Ook kinderen werkte
mee.

Het baggeren was niet alleen lonend maar ook noodzakelijk
omdat de vaargeulen op diepte moesten worden gehouden en
de havens niet mochten verzanden. Het werk was wel riskant.
Op de drukbevaren Lek zonk nogal eens een te diep geladen
zandschuitje, nadat het door de deining van een passerend schip
was volgelopen. Werd er in 1900 met de hand gebaggerd,
enkele decennia later voer het eerste zandzuigerschip Rijn en
Lek in Vreeswijk.

Zandwinning was rond 1900 een zwaar beroep en zeker geen
vetpot. Men werkte wel vijftien uur per dag. Vooral in de winter
was het moeizaam: het water stond hoog waardoor er nauwelijks
tot niet met de zandbeugel gewerkt kon worden en soms bleef bij
vrieskou en ijs de Oude Sluis gesloten. Het betekende voor de
zandschipper dat hij moest interen op zijn reserves. En om te
overleven klopte hij en zijn gezin soms aan bij de diaconie of de
armenkas.

Rond 1900 voer een zandschipper met een klein houten
scheepje waarop zo’n 11 tot 15 ton zand kon worden ingeladen,
dat met de hand naar boven was gehaald. Hiervoor werd de
baggerbeugel gebruikt. Deze baggerbeugel dateert uit omstreeks
1950. Het is een ijzeren ring die aan de voorzijde iets uitloopt in
een lip. Aan de beugel zit een linnen baggerzak, een touw en
een lange, buigzame stok.

Het werk was fysiek zwaar. Om 04.00 uur ’s ochtends op, om de
Lek op te varen en vervolgens met de handbeugel te baggeren
tot het scheepje vol was. Dan voer de schipper door naar Utrecht
om zand te lozen. Hij keerde met zijn lege schip zo snel mogelijk
terug naar Vreeswijk om opnieuw te baggeren. Een zandschipper poogde het liefst 4 keer per dag op en neer te varen.

De beugel werd vanaf een zandscheepje het water ingegooid,
waarna met kleine rukjes de beugel over de grond werd
getrokken. Was de zak vol zand, dan trokken twee mannen,
baggerknechten, de beugel naar boven en leegden de zak op de
schuit. Het binnenhalen van de beugel boven het wateroppervlak
was zeer zwaar. Met een zwaai werd de zak geleegd op de
schuit. Later verliep dit trekwerk over een soort fietswiel. Het
omhoog hijsen ging daardoor veel soepeler en lichter, waardoor
de schipper zijn vrouw en kinderen liet doen. Dit bespaarde hem
de nodige kosten, namelijk het loon voor de knechten.

Als eerbetoon aan de vele zandschippers die Vreeswijk gekend
heeft, staat er een standbeeld van ‘de Beugelaar’ op de kade bij
de Oude Sluis.
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FOTO VAN DE WEEK
Deze week kreeg de redactie enkele foto’s van de
jaarlijkse reünie van oud collegeleden uit de periode
2002-2010. Herken je ze nog?
Op de foto v.l.n.r. Carla Breuer (burgemeester van
Teylingen), Bert Lubbinge (gepensioneerd), Martin
Monrooij (Manager Belastingdienst), oud burgemeester Cor de Vos (gepensioneerd), Jaap Lith
(gepensioneerd en was chauffeur), Wouter Kolff
(burgemeester van Dordrecht), Johan van Everdingen
(wethouder Lopik), Piet van Elteren (was gemeentesecretaris, nu gepensioneerd) en Evert/Eveline van
Linge (gepensioneerd).
Ze laten onze redactie weten: ‘Het was afgelopen
vrijdag fijn om iedereen in levende lijve te zien na twee
jaar COVID. Volgend jaar naar het mooie Dordrecht
van Wouter Kolff.’

Denk mee
over OV in regio
De komende jaren komen er in de
regio Utrecht nieuwe woningen en
werkplekken bij. Daarmee wordt
het drukker op de weg en in het
openbaar vervoer. Om toch goed
bereikbaar te blijven, en een fijne
leefomgeving te behouden, zet
U Ned in op beter openbaar vervoer. U Ned is een samenwerkingsverband van rijksoverheid,
provincie Utrecht en tien gemeenten, waaronder Nieuwegein.
Bijeenkomst
De eerste ideeën worden op 8 juni
gepresenteerd. Het gaat hierbij specifiek om verbindingen tussen Utrecht
Centraal, de Merwedekanaalzone,
Nieuwegein en het Utrecht Science
Park (voorheen de Uithof). Na de
zomer besluiten bestuurders welke
mogelijke oplossingen verder onderzocht worden. Dus laat als inwoner
nú horen wat u vindt en of u nog andere ideeën hebt.

De bijeenkomst vindt plaats op
woensdagavond 8 juni van 18.30 tot
21.30 uur, in Stadskantoor Utrecht
aan het Stadsplateau 1 in Utrecht.
Aanmelden via de website van U Ned.
MIRT-verkenning OV en Wonen
Dit onderzoek naar het openbaar vervoer in onze regio heet de MIRTverkenning OV en Wonen. MIRT
staat voor Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport.
Dat is een manier waarop het rijk
samen met provincies en gemeenten
werkt aan de inrichting van Neder-
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land. Tijdens een MIRT-verkenning
onderzoek je alle mogelijkheden en
werk je samen met belanghebbenden
stapsgewijs naar een concreet voorstel toe. Ook bij de MIRT-verkenning
OV en Wonen kunnen bewoners,
belangenorganisaties en experts
meedenken.
U Ned
Rijk, provincie en gemeenten werken
onder de naam U Ned samen aan
gezonde groei en een beter bereikbare regio Utrecht.

De Digitale Nieuwegeiner
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FIETSFOTO VAN DE WEEK
Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en
Clarion Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein
vertellen elke week met één Nieuwegeinse
fietsfoto met bijschrift wat hen bezighoudt of treft.
Linda: Lege melkschappen in de supermarkt.
Door de droogte? Of heeft Jumbo geen boodschap aan de gestegen vraagprijs van de melkboeren? Fiets even door naar een melktap zoals
hier bij Waaise Weelde of bij de IJsseltap. Leuk
fietsuitje, lekkere melk en altijd verse voorraad.
Boer Henk blij, jij blij. Op Fietsen voor m’n
eten staan de adressen, ook van alle andere stalletjes en landwinkels in onze regio. Daar vind je
nog véél meer lekkers.’

Doe mee met de KidsClinic
en maak gratis kennis
met hockey
Op woensdag 18 mei organiseert
Mixed Hockey Club Nieuwegein
(MHCN) een kennismakingsclinic voor
kinderen van 6 tot en met 10 jaar. De
kids zijn van harte welkom om tussen
15.45 en 16.45 uur mee te komen doen
en zo te ontdekken hoe leuk hockey is.
Ken jij buurjongens, -meisjes, klasgenootjes of vriendjes/vriendinnetjes van
6 tot en met 10 jaar die een gave teamsport zoeken? Meld ze dan aan!
De clinic is gratis, de kinderen hoeven
alleen sportkleding aan. De hockeyclub
zorgt voor een hockeystick én voor een
gezellig uurtje!
Inschrijven kan heel makkelijk via het
e-mailadres: joj@mhcn.nl. Vermeld in de
e-mail de naam en leeftijd van de deelnemer.
Het belooft in ieder geval een leuk uurtje
te worden op de sportvelden van de
Mixed Hockey Club Nieuwegein aan de
Newtonbaan 10 nabij Fort Jutphaas.

Teddy Bear Hospital in
St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein
Honderden kinderen uit de groepen 1 en 2 van diverse basisscholen in de regio Utrecht kunnen van 16 tot en met 19 mei met
hun zieke knuffel terecht in het
St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Daar opent dan het
Teddy Bear Hospital zijn deuren,
niet alleen voor pluche beren,
maar ook voor alle andere knuffels die zich even niet zo lekker
voelen.
Medische studenten staan klaar
om ze beter te maken. Zo kunnen
ze bijvoorbeeld een ‘röntgen’-foto
maken van de zere poot of hun
knuffel een pilletje geven tegen de
pijn, maar ook een verbandje aanleggen om de knuffel snel op te laten knappen. Op deze manier maken de kinderen spelenderwijs kennis met het ziekenhuis en dokters
en raken ze een beetje vertrouwd
met de gezondheidszorg.
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Het Teddy Bear Hospital in het
St. Antonius is een initiatief van de
IFMSA-Utrecht, een stichting die
onderdeel uitmaakt van een internationale organisatie waarbinnen
medische studenten zich inzetten
om de gezondheidszorg wereldwijd
te verbeteren. Dit is de eerste editie van het Teddy Bear Hospital in
het St. Antonius ziekenhuis.
Het Teddy Bear Hospital vindt zijn
oorsprong in Melbourne, Australië,
waar geneeskundestudenten, verpleegkundigen en vrijwilligers in
2009 met het idee startten. Doel
was kinderen bekend en vertrouwd
te maken met het ziekenhuis en de
gezondheidszorg.
Inmiddels zijn de Teddy Bear Hospitals wereldwijd bekend. Nederland kent het fenomeen ook al enkele jaren, onder meer in ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen Bij die reeks voegt zich nu dus
ook het St. Antonius Ziekenhuis in
Nieuwegein.

De Digitale Nieuwegeiner

Reünie oud-Jutphaas
uitverkocht
De reünie ten behoeve van de authentieke bewoners van Jutphaas, die op
26 juni 2022 wordt gehouden, is volledig uitverkocht! In amper twee
maanden tijd zijn alle vrije kaarten
(360) in rap tempo verkocht. ‘Met
sponsoren (incl. genodigden) wordt
daarmee een enorme opkomst verwacht’,
zo laat Pierre Veldhuizen onze redactie weten.
De organisatie is bijzonder verheugd met
de overweldigende belangstelling, maar
is tegelijkertijd ook behoedzaam om de
veiligheid en gezelligheid te waarborgen.
Het is daarom niet meer mogelijk om
kaarten voor de reünie te verkrijgen.
‘Het geeft wel aan dat de verbondenheid
met ’t oude dorp met haar inwoners nog
altijd heel sterk is. Het enthousiasme blijft,
ook nadat de kaartverkoop op de website
werd gesloten, onverminderd groot’ aldus
Veldhuizen.
De organisatie betreurt oprecht dat velen
nu wellicht teleurgesteld zijn of worden
en vraagt om begrip voor de situatie,
zoals die nu is.
Gelukkig is de gehele locatie bij De Middenhof aan de Duetlaan beschikbaar,
waarmee de organisatie vertrouwd op een
meer dan gezellige en bijzondere reünie!

De tentoonstelling
van Heleen Zaanen
verlengd
tot en met 22 mei!
Wie de expositie van Heleen
Zaanen nog niet heeft bezichtigd
krijgt een kans om dat alsnog te
doen. De laatste dag van de expositie valt samen met de Open
Dag van het Natuurkwartier waar
dan veel te beleven valt, zoals
bijvoorbeeld schapen scheren,
dierenliedjes zingen, rondleiding
boomgaard, molenfilm etc. Het
Natuurkwartier is de mooiste
groene plek in Nieuwegein, waar
natuur en cultuur samenkomen!
Museum Warsenhoeck doet er ook
aan mee met allerlei leuke activiteiten waaronder de expositie van
Heleen Zaanen, een Nieuwegeinse
kunstenares. Zij was winnares van
de eerste prijs bij het vorig jaar
door het Museum georganiseerde
concours voor alle Nieuwegeinse
kunstenaars 'Kunstenaarsblik op
50 jaar Nieuwegein.' In haar kunst

draait het om abstractie in kleur en
vlak. Back to basics, kleur en vorm.
Het één vraagt om het ander.
In het museum kun je een reeks
kleurige schilderijen zien met verschillende thema’s, waaronder het
thema ‘het kwetsbare kind’, een
thema dat vaker terug te vinden is
in het werk van Heleen. Ze tekent
en schildert als vrijwilligster met
gezonde en zieke kinderen en de
opbrengst van haar kunstwerken
komt ten goede aan Unicef, de organisatie die al jarenlang wereldwijd goed werk verricht ten behoeve van kinderen in nood, zoals
bijvoorbeeld ook nu voor de oorlogskinderen van Oekraïne.
Dus hierbij tevens een oproep.
Kom, bewonder en koop! Daarmee
lever je een financiële bijdrage aan
kinderen in nood en hen je tegelijkertijd een origineel kunstwerk aan
de muur.

Digibrigade: Digitale nalatenschap
Op 7 juni van 15.30 tot 17.00 uur komt ‘Digital Afterlife Expert’
Sander van der Meer op bezoek bij bibliotheek De tweede verdieping. Hij neemt ons mee in de wereld van digitale nalatenschap.
Sander van der Meer is al jaren een autoriteit op het gebied van
digitale nalatenschap.
Mogen nabestaanden de vinger van een overledene gebruiken om een
telefoon te ontgrendelen? Welke rechten heb je als nabestaanden op
abonnementen, accounts en e-mails van jouw dierbare? Hoe zit het met
de privacy na overlijden en wat kan je zelf nu al regelen voor als je er
straks niet meer bent? Met voorbeelden van wet- en regelgeving, absurde
ontwikkelingen, bijzondere herinneringen en valkuilen.
Wil je meedoen aan deze bijeenkomst? Meld je dan aan via de website van
de bibliotheek of bij het infopunt in de bieb.
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Verkeershinder
onderhoud Galecopperbrug
werkt door in de regio
Met de nieuwe Telramen die op 30 mei
worden uitgegeven, gaat onder andere
onderzocht worden wat de effecten
zijn van het onderhoud dat gepleegd
gaat worden aan de Galecopperbrug
over het Amsterdam-Rijn kanaal bij
Utrecht. We interviewden Eric van
Dijk, beleidsmedewerker van de provincie, over deze casus en het belang
van Telraam.
De wegstroken richting Arnhem worden
versmald, een oprit wordt gesloten en een
aantal weekenden zal de brug helemaal
worden afgesloten. En dat gedurende een
lange tijd van medio 2022 tot begin 2024.
Je kunt je er alles bij voorstellen wat dat
doet met filevorming en sluipverkeer.

Maar wat zijn de gevolgen
precies?
Hoe ver merken wij daarvan
de effecten?
En hoe dragen Telramen bij
om meer inzicht te krijgen?

Onderhoud Galecopperbrug een
interessante casus voor de provincie?
Eric van Dijk, beleidsmedewerker van de
provincie: 'Eigenlijk moet de vraag zijn,
waarom is dit een belangrijke casus? De A12
doorsnijdt de hele provincie Utrecht, als
daar iets mee gebeurt dan is dit direct van
provinciaal belang. Voor de provincie
Utrecht geldt dat bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid de belangrijkste uitgangspunten zijn. Bij het groot onderhoud van de
brug zal bereikbaarheid misschien niet het
grootste probleem zijn. Maar sluipverkeer
dat zich een weg door de wijken van omliggende gemeenten gaat zoeken, zet leefbaarheid en veiligheid onder druk.'
Dat wil je dus in de gaten houden?
'Als je op de brug gaat ‘knijpen’ met versmalde rijstroken waar 70 km wordt gereden
dan kun je in de spits en bij incidenten rekenen op filevorming, zo leert de ervaring.
Automobilisten die het zat zijn, gaan actief
op zoek naar alternatieve routes. Dat kun je
op allerlei manieren monitoren zoals via officiële tellingen met meetlussen op provinciale wegen.'
'Maar als die wegen ook vol komen te staan,
gaan automobilisten nog creatiever worden
en zoeken ze misschien wel een weg dwars
door de bebouwde kom. Het navigatiesysteem kan daar ook een rol in spelen en dan
kan het zo maar zijn dat je over een 30 km
weg wordt gestuurd. Als er dan Telramen
hangen bij bewoners, krijgen we daar informatie over binnen via de open data van Telraam. Dat werkt andersom natuurlijk ook.
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Als het verkeer goed wordt afgewikkeld, kun
je dat ook zien aan de tellingen.”
Wat doe je met die informatie?
'Als je een situatie ziet ontstaan die de leefbaarheid en veiligheid onder druk zet, dan
wil je ingrijpen. Dat kan bijvoorbeeld door
sluipwegen af te sluiten met behulp van verkeersregelaars. Zij vormen de vliegende keep
die direct inzetbaar is. Of door automobilisten goede informatie te bieden, bijvoorbeeld
via de borden bij knooppunten die aangeven
hoeveel minuten je extra rijdt als je een alternatieve route volgt.'
'Daarnaast wil je vooral ook leren van het
verkeersgedrag om toekomstige situaties
beter in te schatten. Perfect onder controle,
dat kan natuurlijk niet, maar de regio
Utrecht is door de goede mix van governance, infrastructuur, gezondheid, arbeidsmarkt en innovatie een van de meest competitieve regio’s in Europa en dat willen we
graag zo houden. We hebben een prima mobiliteitssysteem maar niets is in beton gegoten. Zo kan een op een bedrijventerrein gevestigd bedrijf ineens succesvol worden en
veel verkeer aantrekken. Of juist andersom,
dat een bedrijf failliet gaat en het verkeer
rustiger wordt. Je hebt niet alles in de hand!'
Wil je ook nog meedoen
met het Telraamproject?
Als jouw raam geschikt is, kun je misschien al meedoen met de volgende ronde
(startworkshop 30 mei)! Bekijk het op
www.samenmetenutrecht.nl en geef je op
op uiterlijk 15 mei.

De Digitale Nieuwegeiner
PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad
Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het
verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk
eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en
de Prentbriefkaart van de week.
Deze week een mooie prentbriefkaart van de Prins
Hendrikschool voor schipperskinderen in Vreeswijk.
De kaart in het archief van deze week komt uit 1925.
De aanbesteding van het gebouw vond plaats in juni
1914. De school werd in augustus 1915 officieel
geopend door Prins Hendrik. De uitgever van de kaart
was G.E. Kleijn uit Vreeswijk. De drukker is onbekend
en gedrukt in bruin en in kleur.
Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

Tureluur

Op vogelexcursie
met het IVN naar
de Westbroekse Zodden
Het IVN afdeling Nieuwegein-IJsselstein e.o. organiseert op zondagochtend 15 mei om 9 uur een excursie
door de Westbroekse Zodden via het
Bert Bospad. Het verzamelpunt om te
vertrekken is om 08.30 uur bij de parkeerplaats van Jack’s Grillhouse in
park Oudegein.
De wandeling start tegenover Kerkdijk 85
in Westbroek, bij ingang Bert Bospad. Na
regen is er kans op drassige paden, het
dragen van goed schoeisel is dan verstandig.
Het Bert Bospad is één van de mooiste
wandelpaden van het Groene Hart. Men
loopt eerst door een moerasbos en vervolgens door de Westbroekse Zodden.
Dit zijn trilvenen, een tussenstadium in de
ontwikkeling van water naar land. Er
broeden knobbelzwanen en er is kans op
moerasvogels, misschien wel de zwarte
stern en purperreiger. Ook is er kans op
o.a. visdiefje, fitis, rietzanger, en lepelaar.
Deelname aan de excursie is gratis; een
kleine vrijwillige bijdrage ter bestrijding
van de kosten is natuurlijk welkom. De organisatie vraagt u om zich van tevoren
aan te melden voor de excursie. Dit voor
de voorbereiding van de excursie en de
beperkte groepsgrootte.

Gluren bij de Buren
sluit binnenkort
aanmeldingen
Op 3 juli vindt Gluren bij de
Buren plaats in Nieuwegein.
Voor het eerst vinden optredens
zowel in tuinen, als huiskamers
van enthousiaste Nieuwegeiners
plaats. Tot nu toe hebben
singer/songwriters en theateracts de weg gevonden naar het
aanmeldformulier. En is er zelfs
een barbershopkwartet aangemeld.
De organisatie is op zoek naar een
nog bontere verzameling van acts,
zodat ze tijdens Gluren bij de Buren kan laten zien wat Nieuwegein
écht in huis heeft. Ook enthousiaste Nieuwegeiners die graag een act
willen hosten, kunnen zich nog
aanmelden. Aanmelden kan tot
22 mei via glurenbijdeburen.nl.
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Organisator Dirkjan van Oord:
'Iedereen die iets doet dat te maken
heeft met podiumkunst, mag zich
aanmelden. Als je er maar een tof
optreden van kunt maken! En wil je
een boeiende monoloog houden over
je favoriete verzameling? Dan vinden
we dat te gek. We zoeken naar de
bontste verzameling acts die op 3 juli
optreden in huiskamers en tuinen
door de hele buurt!'
Tot en met 22 mei kan iedereen
zich aanmelden om deel te nemen.
Heel Nieuwegein doet mee. Meer
informatie en aanmelden is te vinden op de website van Gluren bij
de Buren.
Gluren bij de Buren wordt georganiseerd door Stichting de Bühne en
DE KOM, theater en kunstencentrum.
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Stadskraan
naar zijn ‘vertrouwde’ locatie
in Utrecht
Dinsdagmiddag 12 maart 2019 vond op
de Museumwerf in Vreeswijk de officiële start plaats van de herbouw van
Middeleeuwse Stadskraan uit Utrecht.
De start van de bouw werd toen verricht door gedeputeerde Mirjam Maasdam van de provincie Utrecht. Onze
videograaf Jos van Vogelpoel was ter
plekke en maakte daarvan een videoverslag.
Deze week, ruim drie jaar later, is de
Stadskraan af en zou hij worden vervoerd
naar zijn plek op de Bemuurde Weerd,
naast de Monicabrug, in Utrecht. Achttien
leerlingen en zes stagiairs hebben er met
ziel en zaligheid aan gewerkt. In weer en
wind. Het hele project kostte bijna
€ 600,000,-.
Het vervoer zou vandaag, vrijdag 13
mei (oeps!), plaatsvinden maar is uitgesteld. De Stadskraan is maar liefst 13
meter hoog en weegt meer dan 30 ton!
Het vervoer zal met een groot ponton over
water van Vreeswijk naar Utrecht vervoerd
worden, het Amsterdam-Rijnkanaal trotseren om vervolgens over de weg de binnenstad in te trekken. Duidelijk is dat er
veel materieel nodig is om de klus te
klaren.
‘Pas gisteren is hebben we bepaald welke
route precies genomen gaat worden’ aldus Liesbeth Bouwhuis, projectcoördinator
van de bouw van deze prachtig nagebouwde historische Stadskraan. Duidelijk
is dat een enorme hoeveelheid aan hijskranen, boten en trucks met opleggers zal

worden ingezet tijdens de reis naar zijn
vaste plek. Bouwhuis: ‘De klus is echt
geen makkie en we zien het als een grote
uitdaging, deze unieke transportklus.’
Over de Stadskraan
De eerst bekende Stadskraan dateert uit
de 15e eeuw en stond op Het Wed bij de
Ganzenmarkt, maar stortte in 1837 in, om
precies te zijn op zaterdag 9 september. Het instorten van de Stadskraan in
Utrecht gebeurde tijdens het ophijsen van
een zwaar, gietijzeren beeld van een
vrouw. Dit beeld, in de vorm van een zuil,
was bedoeld om de gevel van de winkel
van Sinkel aan de Oudegracht te versieren. De vrouw bleek echter veel te zwaar:
het bovenste gedeelte van de kraan brak
af en viel met beeld en al in het water. De
schade was zo groot dat herstel niet mogelijk was. Al sinds het instorten van de
kraan is gesproken over herbouw.
Kooplieden uit noord en zuid vervoerden
hun waren over het water langs de Vaartse Rijn en de Vecht door de Oudegracht
naar de Stadskraan. De goederen werden
daar uit de schepen op de hoge straat gehesen of over het Wed met paardenkracht
afgevoerd richting Ganzenmarkt. De waar
werd naar de Waag (deel van het oude
stadhuis) gebracht, geïnspecteerd en
gewogen. Vervolgens werd er belasting
geheven en konden de goederen verspreid worden over de stad. De kraan
vormde op die manier een belangrijke
bron van inkomsten voor de stad.

De kraan werd in beweging gebracht met
twee tredmolens die werkten op menskracht: kraankinderen. Deze kraankinderen (craenkinderen) zijn een verhaal
apart. Eigenlijk waren het volwassenen
voor logistiek werk in en om een kraan.
Een kraan had een kraanmeester,
12 kraankinderen, 2 noodhulpen en
2 slepers. De kraankinderen waren een
soort dagloners. Toewijzing van werk ging
via verdobbeling door de kraanmeester.

De kraankinderen werkten dus als aandrijvers voor de kraan. Soms met een dakje
tegen de regen. Geen ongevaarlijk werk!
Maar het werd goed betaald. Daarnaast
hadden de kraankinderen logistieke skills,
als werkverdelers voor de noodhulpen en
slepers. Formeel waren zij zelfs beëdigd
ambtenaar. Jawel, als craenkind had je
een positie, werd je voor vol aangezien.
Rond 1838 werd het waaggebouw verplaatst naar de noordzijde van de stad
waar een nieuw haven/marktgebied werd
ontwikkeld. In de loop der eeuwen bevonden zich daar al eerder grote kranen bij de
(verder lezen)
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Iets meer dan 1 op de 10
Nieuwegeinse kinderen
krijgt jeugdzorg

Stadskraan
naar zijn ‘vertrouwde’ locatie
in Utrecht
(vervolg van pagina 14)
Bemuurde Weerd en bolwerk Morgenster
met de aansluiting van de rivier de Vecht
op de Stadsbuitengracht en Oudegracht.
Dit gebied kreeg tegelijk met de waag
een nieuwe, ijzeren, stadskraan, die het
tot 1968 uithield.
Onze redactie zal aanwezig zijn bij het
vervoer van de Stadskraan van Vreeswijk
naar Utrecht. Op een heel mooi moment,
in het jaar dat Utrecht 900 jaar stadsrechten en 900 jaar waterbeheer viert en dat
de singel weer rond is.
Videograaf Bart van Rooijen zal alles
vastleggen zodat onze lezers deze spannende tocht kunnen terugzien op De Digitale Stad Nieuwegein. Kijk hier eens voor
meer achtergrond informatie.

In Nieuwegein krijgen 1675 kinderen een vorm van jeugdzorg.
Dat komt neer op 10,9 procent.
Dat laat het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) weten.
Veenendaal heeft van alle
Utrechtse gemeenten het hoogste aandeel van kinderen met
jeugdzorg. Volgens de nieuwe
publicatie van het CBS ging het
in Veenendaal vorig jaar om
2675 jongeren, dat is omgerekend 14 procent van de jongeren.

Denk hierbij aan specialistische
ondersteuning, begeleiding of behandeling, individueel of in een
groep. Geynwijs in Nieuwegein
regelt de toegang tot de Jeugdhulp
voor de inwoners van Nieuwegein,
maar biedt het niet zelf.

De gemeenten zijn per 2015 verantwoordelijk geworden voor alle
vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Het grootste deel van de bijna
461.000 kinderen in Nederland met
jeugdzorg krijgt jeugdhulp. Het
gaat dan bijvoorbeeld om psychische problemen, een verstandelijke
beperking of opvoedproblemen.

In de periode 2015 - 2019 zaten
jaarlijks circa 2500 jongeren in een
gesloten jeugdinrichting. In 2020
daalde dat aantal naar 2080 en in
2021, dus naar 1815 jongeren.

De verschillen per gemeente kennen volgens het CBS meerdere
oorzaken. Sociaaleconomische omstandigheden spelen een rol, maar
ook beleidskeuzes die wethouders
maken tellen mee.
Jeugdhulp
Heb je vragen over opvoeden of
opgroeien? Vaak kun je advies of
hulp vragen in je eigen omgeving.
Vrienden en familie kennen jou en
je gezin goed en kunnen misschien
helpen vanuit hun eigen ervaringen. Maar soms is het nodig om
Jeugdhulp in te zetten. Je krijgt
dan hulp van een professional die
je een steuntje in de rug geeft.
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Gesloten inrichtingen
Het CBS telde ook de jongeren die
jeugdzorg kregen in een gesloten
inrichting. Dat waren er vorig jaar
1815, 265 minder dan in het jaar
ervoor.

Kindermishandeling
De gezamenlijke vestigingen van
Veilig Thuis kregen vorig jaar bijna
120.000 meldingen over mogelijke
kindermishandeling of huiselijk
geweld. Dat waren er 8000 minder
dan in 2020. Ze gaven wel vaker
advies aan slachtoffers, omstanders of professionals, namelijk
134.000 keer, 12.000 keer meer dan
een jaar eerder. Een verklaring
heeft het CBS daar niet voor.
Bij Veilig Thuis kan iedereen
terecht die kindermishandeling of
huiselijk geweld vermoedt of advies wil bij een dergelijke kwestie.
Het aantal meldingen daalt al
sinds 2019. Het aantal adviezen
nam tot en met de eerste helft van
2021 toe, maar is in het tweede
halfjaar weer licht gedaald.
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Goedopweg lanceert
Verkeersverwachtingen.nl
voor minder auto’s
op de weg in de regio
Utrecht
Goedopweg lanceerde het platform
verkeersverwachtingen.nl. Hier is
informatie te vinden over de wegwerkzaamheden in de regio
Utrecht die voor files, opstoppingen, omleidingen en vertragingen
kunnen zorgen. Om reiziger en bewoner een handje te helpen, biedt
het platform slimme reisopties die
zijn afgestemd op de reisbehoeften. Het doel van het platform is
om andere manieren van reizen en/
of werken te stimuleren.
Verkeersverwachtingen.nl is een initiatief van Goedopweg. Daarin werken
de provincie Utrecht, de gemeenten
Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen aan goede
bereikbaarheid en een gezonde leefen werkomgeving in de regio Utrecht.
Regio Utrecht op de schop
De komende jaren gaat er hard aan
de weg getimmerd worden in de regio
Utrecht. Omdat deze wegwerkzaamheden impact hebben op het reizen
met de auto, introduceert Goedopweg
Verkeersverwachtingen.nl. Het platform biedt reizigers en bewoners informatie over de wegwerkzaamheden, actuele reisinformatie en helpt
bij het kiezen van alternatieve reismogelijkheden, oftewel: hoe af te kicken
van de auto.

Zorg en welzijn
versterken elkaar
in Gezondheidshuis
de Componist
Met verhuisdozen in de hand,
staan de nieuwe ‘bewoners’ van
Gezondheidshuis de Componist
aan de Diepenbrocklaan 1 te popelen om hun intrek te nemen. Zij
gaan vanaf 23 mei 2022 vanuit het
nieuwe centrum patiënten, cliënten en omwonenden de zorg en/of
aandacht te geven die zij verdienen.

Reisadvies op maat
Bij het bieden van reisalternatieven is
het van belang rekening te houden
met de reisbehoeften van de reiziger
of bewoner. Daarom houdt Verkeersverwachtingen.nl rekening met een
aantal punten, zoals bijvoorbeeld motivatie en afstand, zodat het reisadvies past bij de reiziger. Voorbeelden
hiervan zijn; een extra dag thuiswerken, een uurtje vroeger of later in de
auto stappen, ander vervoer zoals het
OV, de (elektrische) fiets of deelmobiliteit.

Zorgaanbieders én welzijnsorganisaties werken er samen onder één
dak. En dat niet alleen, want zorgverleners zoals huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten en psychologen gaan samenwerken, met elkaar én met diensten
op het gebied van Welzijn. In het
gebouw vind je namelijk ook het
Buurtplein en de buurtverbinders,
kinder- en jongerenwerkers van
Movactor. Zij laten hier, samen met
buurtbewoners, hun initiatieven, activiteiten en ideeën tot bloei komen.
Ook het Sociaal Juridisch Servicepunt
is hier te vinden. En er is ook een
buurtlocatie van bibliotheek De
Tweede Verdieping op het Buurtplein
te vinden.

Wegwerkzaamheden
Op 31 mei starten de werkzaamheden aan de Westelijke stadsboulevard (Marnixlaan-Cartesiusweg) en
vanaf 13 juni wordt er gewerkt aan de
Galecopperbrug (Ring Zuid, A12).
Beide werkzaamheden nemen meerdere jaren in beslag.

Wanneer je straks het nieuwe gebouw
binnenkomt, heb je vanuit de ruime
hal direct zicht op het Buurtplein.
Hét ontmoetingspunt in de buurt
waar je terecht kunt voor een praatje
of een kop koffie. Een plek ook waar
voor en door bewoners activiteiten
worden georganiseerd.
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Heb je zelf een goed idee om iets te
organiseren of lijkt het je leuk om als
vrijwilliger te helpen op het Buurtplein, neem dan contact op met de
buurtverbinders. Zij denken graag
met je mee! Je kunt de buurtverbinder bereiken via
buurtverbinders@movactor.nl.
Apotheek de Componist (voorheen
Apotheek Nieuwegein) zal als eerste
de deuren openen. Zij verhuizen op
19 mei en zijn vanaf 20 mei te bezoeken in het nieuwe gebouw.
Voor de andere ‘bewoners’ geldt dat
zij vanaf 23 mei in Gezondheidshuis
de Componist starten.

Stadskraan
wordt vandaag
niet naar Utrecht vervoerd
Het vervoer van de maar liefst 13
meter hoog en meer dan 30 ton wegende Stadskraan zal morgen niet
plaats vinden. Uiteindelijk stond de
hele operatie gepland op vrijdag de
13e!. Of deze datum daar iets mee
heeft te maken is onbekend.
Zoals het nu uit gaat zien zal de monsterklus volgende week geklaard worden. Dan zal de nagebouwde Stadskraan vervoerd worden van Vreeswijk
naar zijn plek op de Bemuurde
Weerd, naast de Monicabrug in
Utrecht. Achttien leerlingen en zes
stagiairs hebben er met ziel en
(verder lezen)

De Digitale Nieuwegeiner

Sluiten van de Oude Sluis in Vreeswijk

Waterschap en Defensie
pakten de Lekdijk in
en sloten de Oude Sluis
Militairen en medewerkers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
(HDSR) pakten van de week de Lekdijk
bij Lopik in met folie en zandzakken.
De actie is onderdeel van een meerdaagse dijkoefening tussen Amerongen en Schoonhoven. Er zijn gefingeerde zwakke plekken, die eerst ontdekt moesten worden.

HDSR noemt de Lekdijk één van de belangrijkste dijken in Nederland. Door klimaatverandering is er steeds meer kans
op lange periodes van hoogwater. Vandaar de oefening. Als hij ooit zou doorbreken komen een miljoen mensen in
gevaar en kan de schade oplopen tot ruim
20 miljard euro. In crisissituaties kan het
waterschap een beroep doen op ondersteuning van Defensie.

Tijdens de crisisoefening die maandag is
begonnen worden in Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Houten, Wijk bij Duurstede en
Utrechtse Heuvelrug tientallen militairen
en meer dan honderd waterschapsmedewerkers ingezet. Zo liepen er dijkwachten
en militairen met fluorescerende hesjes
langs de Lekdijk om mogelijke zwakke
plekken te ontdekken. Ook oefenden ze
maatregelen die nodig zijn als de dijk echt
ondermijnd zou raken. Zo werden maandag de deuren van de Oude Sluis gesloten met speciale schotten. Dit wordt eens
in de vijf jaar gedaan om het hoogwaterprotocol te oefenen. ‘De sluis is een zwak
onderdeel van de Lekdijk, dus er zijn speciale procedures bij hoogwater’ aldus het
waterschap.
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Tot en met donderdag werden onder meer
speciale aluminium schotten, waterdoorlatende folie, zandzakken, tientallen ‘big
bags’, een kraanwagen en een boot ingezet. Ook duikers van de Veiligheidsregio Utrecht oefenden mee.
Begin maart werd de Lekdijk al geïnspecteerd door medewerkers van het
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden waaruit bleek dat deze er goed bij ligt.
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Vlak voor tijd schuift Daniel Kops de bal in het
Nita-doel, de 1-0-zege is een feit

Sportief Dagboek (28)
Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op, 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 vindt u hem langs
de sportvelden in Nieuwegein, nu voor
De Digitale Stad Nieuwegein en De
Digitale Nieuwegeiner.
Han van Echtelt: ‘We moesten er lang op
wachten maar twee minuten voor tijd viel
toch de bevrijdende treffer te begroeten op
Parkhout. Natuurlijk was het Daniel Kops
die de bal beheerst in het Nita-doel schoof
na sluitpost Stan de Wit te hebben omzeild:
1-0. De 21-ste treffer al weer voor de spits
van Geinoord en een uiterst belangrijke
goal in de strijd om de derde periodetitel.’
‘Dat het zo lang duurde voordat het geduld
van de Geinoord-fans en van pupil van de
week Sammy Kraak beloond werd, had ook
te maken met het optreden van scheidsrechter Maarten ter Veld. De arbiter
weigerde tot twee keer toe de bal op de stip
te leggen bij duidelijke overtredingen in het
strafschopgebied. Maar dezelfde rechtspreker honoreerde een vlagsignaal van
grensrechter Dennis Onrust wegens buitenspel, toen heel Nita juichte voor een
doelpunt.’
‘Kortom: aan spanning geen gebrek op
Parkveld waar de opponent uit Nieuwer ter
Aa beduidend sterker bleek dan in het begin
van de competitie toen Geinoord moeiteloos
de bovenliggende partij was en met grote
cijfers won. De nieuwe trainer Jordy Roedoe
heeft er een vechtmachine van gemaakt die
Geinoord de nodige hoofdbrekens kostte.
En mogelijk zal dat ook komende dinsdag
het geval zijn wanneer SV Loosdrecht als
opponent fungeert in een inhaalwedstrijd.’
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Mixed Hockey Club
Nieuwegein door
naar de halve finale
Tweedeklasser Nieuwegein heeft
de halve finales van de Silver
Cup Dames bereikt. Vrijdag
6 mei waren de hockeysters van
de Mixed Hockey Club Nieuwegein (MHCN) met 2-0 te sterk
voor Zwart-Wit.
De Silver Cup is gericht op teams
uitkomend in de Eerste Klasse tot
en met Vierde Klasse. Daarnaast
wordt een Gold Cup gespeeld die
zich richt op teams uit de Hoofdklasse, de Promotieklasse en de
Overgangsklasse (en de vier
hoogst geëindigde teams uit de
Silver Cup van het jaar ervoor die
dit seizoen uitkomen in de Eerste
of Tweede Klasse).

Alzheimer Café
Nieuwegein
Als opname
werkelijkheid is
Op donderdag 19 mei vindt er
weer een Alzheimer Café plaats
in Nieuwegein. Deze wordt gehouden in ’t Geinlicht aan de
Nedereindseweg 3 en duurt van
19.30 tot 21.00 uur. Spreker
Jelte Douwstra zal meer vertellen over het onderwerp ‘Als
opname werleijkheid is.’
Douwstra is psycholoog bij
Zorgspectrum.
Als je naaste is opgenomen in een
zorginstelling krijg je mogelijk te
maken met vragen zoals:
Waar kan ik als mantelzorger
praktische en emotionele ondersteuning vinden?
Hoe gaat mijn leven verder als
mijn naaste is opgenomen?
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De kwartfinales waren het eindstation voor titelverdediger EHV.
De winnaressen van de editie van
2019 gingen op bezoek bij Delta
Venlo met 3-1 onderuit.
In tegenstelling tot Nieuwegein redde de andere tweedeklasser Pollux
het niet. In eigen huis was HOD
met 4-2 te sterk. GHBS schaarde
zich bij de laatste vier na een 4-1
overwinning op AMVJ, dat tijdens
de vorige editie in 2019 de finale
bereikte.
Vrijdag 20 mei zullen de halve
finales worden gespeeld. In juni
vindt de finale plaats.

Mag of moet ik mijn naaste in het
verpleeghuis bezoeken?
Wat als mijn naaste telkens mee
naar huis wil?
Psycholoog Douwstra gaat met je
hierover in gesprek.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie
klaar. Het programma begint om
19.30 uur met een interview met
gastspreker Jelte Douwstra. Het
Alzheimer Café eindigt om 21.00
uur.
De toegang is gratis, aanmelding
is gewenst. Voor aanmelding en
meer informatie kun je contact
opnemen met Lianca Benschop
info@mantelzorgnieuwegein.nl,
(0683556874).
Het Café wordt georganiseerd
door Alzheimer Nederland afdeling Lekstroom, ZorgSpectrum,
Santé Partners, MoVactor en
Steunpunt Mantelzorg.
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Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven, een wereld vol
verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het dagelijks
leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen
uit haar leven en andere Nieuwegeiners.

Kim: 'Het is al zoveel jaar geleden… dat ik de tel meer dan eens ben kwijtgeraakt. En dan zit je opeens in jaargang 15, zonder het
door te hebben. Hieperdepiep, hoera!’

Wormmaan
van Mariken Heitman
uit Nieuwegein wint de
Libris Literatuur Prijs 2022

‘De Libris Literatuur Prijs 2022 is voor
Wormmaan: een buitengewoon actueel en
tegelijk tijdloos boek, dat met de Waddeneilanden op de achtergrond toch van internationale allure is. Een boek dat qua vorm,
inhoud en denkkracht zijn gelijke niet heeft,
het vertelt een verhaal dat tegelijk hedendaags is én de geschiedenis van de mensheid
omspant,’ aldus de jury.
‘In een tijd waarin het hokjesdenken welig
tiert, toont Wormmaan dat de beste antwoorden op het identiteitsvraagstuk zijn
zoals onze identiteit zelf: meerlagig. De
maatschappelijke conventies en verwachtingen bieden niet het antwoord op vragen als:
wie ben ik, waar behoor ik, wie wil ik zijn en
waartoe wil ik behoren? Het zijn vragen
waarop we allemaal, en ieder voor zich, met
onze eigen levenswandel moeten antwoorden, en die antwoorden zullen nooit helemaal bevredigend zijn.’
Eerder werden in de Hommage-show alle
zes genomineerden nog eens extra in het
zonnetje werden gezet. De andere genomineerden waren Nico Dros met Willem
die Madoc maakte, Auke Hulst met De

FOTO: LIBRIS LITERATUUR PRIJS

De Libris Literatuur Prijs 2022 is dit
jaar gegaan naar de Nieuwegeinse
Mariken Heitman (39). Zij won de
pretigeuse prijs met haar roman
Wormmaan. Dat heeft de juryvoorzitter Ahmed Aboutaleb eerder bekend
gemaakt op het feestelijke diner in
Felix Meritis in Amsterdam.

Mitsukoshi Troostbaby Company, Deniz
Kuypers met De atlas van overal, Renée
van Marissing met Onze ouders en Lisa
Weeda met Aleksandra. De zes genomineerden kregen allemaal een bedrag van
2.500 euro. De winnaar kreeg daarnaast de
hoofdprijs van 50.000 euro.
‘De jury van de Libris Literatuur Prijs was
aangenaam verrast door de kwaliteit en de
thematische en stilistische verscheidenheid
van een groot aantal romans die in 2021 zijn
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verschenen. Dat we deze rijkdom met de
longlist en shortlist wilden weerspiegelen,
heeft de taak van de jury, om één boek als
winnaar te bekronen, er niet eenvoudiger op
gemaakt.’
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Nieuwegeiner voor rechter
na doodsteken ex-vriendin
in het bijzijn van hun kind
De 32-jarige Jeffrey van den D. uit
Nieuwegein, die verdacht wordt van
het doodsteken van zijn ex-vriendin in
Den Bosch, staat vandaag terecht. Het
34-jarige slachtoffer werd woensdag
8 september aan het Ploossche Hof op
klaarlichte dag aangevallen met een
mes in het bijzijn van haar 1-jarige
kind. Meerdere mensen waren getuige
van het geweld.
Omstanders grepen in en wisten de
vluchtende verdachte, de vader van het
kind, vast te pakken en aan de politie over
te dragen. Het kind bleef ongedeerd. De
vrouw overleed ter plaatse. Volgens de
politie heeft de man meermaals gestoken.
Van den D. zou een relatie hebben gehad
met het slachtoffer. De vrouw en hun
gezamenlijke kindje logeerden al geruime
tijd bij haar familie in Den Bosch.
Het Openbaar Ministerie zei eerder er
rekening mee te houden dat relatieproblemen de achtergrond van de steekpartij
vormen. Eerder dit jaar is het psychiatrisch en psychologisch onderzoek naar de
geestesgesteldheid van de man afgerond.
Van den D. was een tijdje onderwijzer op
een school in Odijk en had een eigen
praktijk als kindercoach in Utrecht. In
december was hij via een videoverbinding
aanwezig bij een zitting in de rechtbank.
'Ik had de mensen graag in de ogen willen
kijken om sorry te zeggen', zei hij toen. 'Het
is allemaal heel verdrietig en dit is zo onpersoonlijk.'
De officier van justitie eist tbs en veertien
jaar gevangenisstraf
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

Nieuwe winkelformule
Pearle Studio
geopend op Cityplaza
De voormalige Eye Wish winkel aan de
Passage 48 in Cityplaza is omgedoopt
tot Pearle Studio. Pearle Studio is een
nieuwe winkelformule, waarmee Pearle
Opticiens haar portfolio uitbreidt met
een luxe label. Pearle Studio bedient
de consument die op zoek is naar een
optimale beleving en persoonlijke
aandacht bij aankoop van een bril,
zonnebril of contactlenzen.
Nog vóór de zomer worden in totaal
100 winkels verspreid over Nederland
geopend. Bij Pearle Studio Nieuwegein
zullen dezelfde vertrouwde gezichten te
zien zijn als in de voormalige Eye Wish
winkel. Ter gelegenheid van de opening
kunnen klanten profiteren van een openingsaanbod van 40% korting op een
complete merkbril of zonnebril op sterkte
(geldig tot en met 12 juni).
Pearle Studio
Pearle Studio is een nieuwe formule onder
de vlag van Pearle Opticiens. Beide merken staan voor deskundigheid en toegan--

kelijke oogzorg. Pearle Studio kenmerkt
zich door een eigen huisstijl en interieur
én oogexperts die service optimaal afstemmen op de behoefte van de klant.
Klanten zijn verzekerd van persoonlijk en
deskundig advies in hun zoektocht naar
een luxer assortiment van merk(zonne)
brillen die past bij hun eigen stijl. Klanten
kunnen er terecht voor stijladvies, de laatste trends in eyewear (optisch en zon) en
kunnen kiezen uit een breed scala aan
luxe merken. Bekende merken zoals
Gucci, Fendi, Saint Laurent, Burberry en
Porsche Design zijn allemaal verkrijgbaar.
Pearle Opticiens en Pearle Studio versterken elkaar doordat ze verschillende
doelgroepen aanspreken en elk een eigen
assortiment producten en diensten aanbieden. Pearle Studio richt zich op de
doelgroep die behoefte heeft aan meer
persoonlijk advies, uitgebreide service, op
zoek is naar nog verder gepersonaliseerd
glas en de nieuwste merkmonturen uit een
luxe segment. Vanaf nu kan echt iedereen
bij Pearle terecht, van de meer functioneel
ingestelde consument, tot de consument
die op zoek is naar persoonlijke aandacht
en een luxer assortiment.

Stadskraan
wordt vandaag niet
naar Utrecht vervoerd
(vervolg van pagina 17)
zaligheid aan gewerkt. In weer en
wind. Het hele project kostte bijna
€ 600,000,-.
De Stadskraan zal met een grote
ponton van Vreeswijk naar Utrecht
over het water vervoerd worden.
Het Amsterdam-Rijnkanaal trotseren om vervolgens bij de Dem23

ka-spoorbrug aan wal te worden
gehesen. Daarna zal de Stadskraan in de nachtelijke uren over
de weg naar het Zandpad worden
gereden, waarna alles weer op
een ponton wordt gezet om over
het water naar de Bemuurde
Weerd te gaan. Daar zal de replica van de oude Stadskraan op zaterdag op zijn fundering worden
gezet.
Over de Stadskraan
De eerst bekende Stadskraan
(verder lezen)
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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: 'Wie het kleine niet eert…'
'Een vreemde uitspraak, als je het hebt over heel kleine beestjes. Bladluizen
bijvoorbeeld: ze verinneweren heel veel planten en niets helpt echt tegen deze
nare beestjes. Maar goed, er zijn ook heel kleine beestjes die nauwelijks
schade aanrichten, zoals bijvoorbeeld de dubbelgevlekte
bastaardweekschildkever. Deze kever met de lange naam is maar enkele mm
klein en zwart met wat minieme rode vlekjes. Je oog moet er toevallig op vallen,
als dit kevertje ergens op een blaadje zit.'
'Dat kan in uw (groene) tuin zijn, of als u ergens een blik werpt in het openbare
groen. Dat moet natuurlijk geen blikje van bijvoorbeeld een pepdrankje zijn (die liggen er al genoeg langs de schoolgaande routes)
maar op de wat hoger opgaande struwelen kunnen ze zichtbaar worden. Wat oudere mensen hebben daarvoor waarschijnlijk een
leesbril nodig, dubbelfocus helpt ook.'
'Toch zijn er kevertjes (en andere insectjes of mijten) die nog kleiner zijn, 0,8 mm bijvoorbeeld. Die vallen pas op als u ze in het oog
krijgt. Letterlijk.'

Open dag Natuurkwartier
Zien, doen en beleven
Op zondag 22 mei is er van 11.00
tot 16.30 uur voor jong tot oud van
alles te zien, te doen en te beleven
tijdens de open dag in het Natuurkwartier in Park Oudegein.

Ecologische bestrijding
eikenprocessierups
Amsterdam-Rijnkanaal
door plaatsing
vogelnestkasten
Rijkswaterstaat zet net als vorig
jaar, langs het Amsterdam-Rijnkanaal, Merwedekanaal en Lekkanaal, in op het ecologisch bestrijden van de eikenprocessierups. Dit gebeurt met vogelnestkasten waar (kool)mezen kunnen
broeden. Zij eten de eikenprocessierups en voeren deze aan hun
jongen.
150 vogelnestkasten
Rijkswaterstaat heeft begin 2021
150 vogelnestkasten geplaatst op
7 drukke locaties langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Op die locaties kunnen relatief veel mensen last hebben

Zo kun je komen kijken bij het schapen scheren, dierenliedjes zingen,
rondleiding boomgaard, molenfilm,
ga het museum ontdekken en… de
Doemarkt.
van de brandharen van de eikenprocessierups.
Ecologische bestrijding
Uit verschillende proeven is bekend
dat met name de koolmees de eikenprocessierupsen eet en voert aan zijn
jongen. De vogelnestkasten zijn in
maart 2021 opgehangen. Na het
broedseizoen zijn in 51% van deze
kasten succesvolle broedsels geweest. Dit een positief resultaat,
gezien de korte periode dat de kasten
daar hangen. De vogelnestkasten
hebben een levensduur van 10 jaar.
Rijkwaterstaat is zich ervan bewust
dat het volledig voorkomen van overlast zeer lastig is en plaatst ook dit
seizoen waarschuwingsborden langs
de fietspaden bij het Amsterdam-Rijnkanaal waar de eikenprocessierups
wordt aangetroffen. Eventueel kun je
kiezen voor een andere route.
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Tijdens de Doemarkt zijn er allerlei
leuke kramen met 'groene' doe ’t zelf
activiteiten als moestuinieren,
smoothiefiets, bloemenpotjes schilderen, planten en diertjes zoeken…
en nog veel meer!
Tip!
Kom gezellig picknicken en neem iets
lekkers mee. Naast de aanwezige
picknicktafels liggen er deze dag
fleurige picknickkleden.
Kom ook en vier de lente met mee!
Deze open dag wordt mogelijk
gemaakt door de partners van het
Natuurkwartier. Kijk op de website
van het Natuurkwartier voor meer informatie.
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Getuigen gezocht
gewelddadige beroving
aan de Nijemonde
In de nacht van 11 op 12 mei werd
een 24-jarige vrouw uit Tiel op een
gewelddadige manier beroofd op
de Nijemonde in Nieuwegein Zuid.
De politie is op zoek naar getuigen
en camerabeelden.
Tussen 00.00 en 00.30 uur ’s nachts
zat de 24-jarige vrouw in een auto op
de parkeerplaats op de Nijemonde.
Hier werd zij door drie mannen op
een gewelddadige manier beroofd.
De mannen gingen er vervolgens met
de buit vandoor. Het is niet bekend
hoe de mannen daar zijn gekomen of
zijn weggegaan. De drie mannen
waren vermoedelijk tussen de 17 en
20 jaar oud.
Iets gezien?
Was je getuige van deze gewelddadige beroving? Heb je camerabeelden
van de mannen of beelden van een
dashcam? Neem dan contact op met
de politie via het nummer 09008844.
Blijf je liever anoniem, dan kun je
bellen met Meld Misdaad Anoniem,
telefoonnummer 08007000. Je kunt
ook gebruik maken van dit tipformulier, daarop kunt je direct beeldmateriaal uploaden.

Winkel speciaal voor
vluchtelingen uit
Oekraïne op Cityplaza
In samenwerking met Steunpunt
Vluchtelingen Nieuwegein en
winkelcentrum Cityplaza heeft het
VrijwilligersHuis een winkel aan
de Raadstede 2 ingericht speciaal
voor vluchtelingen uit Oekraïne.
In deze winkel, die gevuld is met
spullen van afgelopen inzamelingsactie, kunnen Oekraïners
langskomen om kleding, verzorgingsartikelen en klein huisraad
uit te zoeken.
Er waren in Nieuwegein veel inwoners die iets wilden betekenen voor
de vluchtelingen die hier naar toe
kwamen. De gemeente Nieuwegein
heeft het VrijwilligersHuis benaderd
en gevraagd of zij de coördinatie van
deze helpende handen op zich wilden
nemen om zo de krachten te bundelen. De gemeente kreeg regelmatig de
vraag waar mensen spullen konden
doneren voor Oekrainse vluchtelingen. De eerste stap werd het organiseren van een grote inzamelingsactie.
Op zaterdag 9 en zondag 10 april is er
een grote inzamelingsactie gehouden
in samenwerking met Winkelcentrum
Cityplaza. ‘Nieuwegein heeft zich dit
weekend weer van haar mooiste kant
laten zien!’ aldus de inititatiefnemers.
‘Zoveel donaties; (kinder)kleding,
speelgoed, bestek, servies en shampoo,
douchegel en andere verzorgingsproducten. Winkelcentrum Cityplaza heeft
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een pand beschikbaar gesteld dat we
hebben ingericht met al deze spullen.
Afgelopen vrijdag (6 mei) zijn hebben
we onze deuren voor het eerst geopend.’
Elke maandag en donderdag zijn de
opgenomen vluchtelingen welkom
om de benodigde spullen uit de winkel te kiezen. Tevens staat er een
koffietafel klaar waar men met een
kopje koffie/thee met elkaar in
gesprek kan gaan. Ook is er de mogelijkheid voor het delen van informatie en activiteiten die plaatsvinden
in de stad.
Wilt u doneren of meehelpen?
De medewerkers in de winkel ontvangen graag spullen zoals kleding,
speelgoed, klein huisraad en nieuwe
verzorgingsproducten. Op dit moment is er vooral vraag naar verzorgingsproducten voor mannen, vrouwen en kinderen; van douchegel, tot
inlegkruisjes, zonnebrand, bodylotion en scheerschuim.
Voor het doneren van bovenstaande
artikelen kan er gemaild worden naar
info@vrijwilligershuis-nieuwegein.nl
om een afspraak te maken. Je kunt
naar dit adres ook een mailtje sturen
als je wil meewerken in de winkel als
vrijwilliger.
De openingstijden zijn op maandag
van 12.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 15.00 uur.
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Sinkel aan de Oudegracht te versieren. De vrouw bleek echter veel
te zwaar: het bovenste gedeelte
van de kraan brak af en viel met
beeld en al in het water. De schade
was zo groot dat herstel niet mogelijk was. Al sinds het instorten van
de kraan is gesproken over herbouw. Na 185 jaar lijkt het er nu
eindelijk van te komen.

Arbiter Gerben Dorrestein betreedt het veld, samen
met beide grensrechters, voor het begin van GeinoordLoosdrecht

Stadskraan wordt
vandaag niet
naar Utrecht vervoerd

Sportief Dagboek (29)

(vervolg van pagina 23)

Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op, 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 vindt u hem langs
de sportvelden in Nieuwegein, nu voor
De Digitale Stad Nieuwegein en De
Digitale Nieuwegeiner.

dateert uit de 15e eeuw en stond
op Het Wed bij de Ganzenmarkt,
maar stortte in 1837 in, om precies
te zijn op zaterdag 9 september.
Het instorten van de Stadskraan in
Utrecht gebeurde tijdens het ophijsen van een zwaar, gietijzeren
beeld van een vrouw. Dit beeld, in
de vorm van een zuil, was bedoeld
om de gevel van de winkel van

Han van Echtelt: ‘Het was een teleurstellend resultaat dat Geinoord dinsdagavond
10 mei jl. aan de inhaalwedstrijd tegen
Loosdrecht overhield. Na afloop stond er
1-1 op het scorebord en voor de formatie
van Gerrit Plomp wegen de twee verliespunten zwaar in de strijd om de derde
periodetitel.’
‘Meteen na het beginsignaal van scheidsrechter Gerben Dorrestein toonde de thuisclub zich het meest dreigend maar de laatste voorzetting klopte veelal niet zodat de
Loosdrechtse doelman niet voor
onoverkomelijke problemen werd gesteld.
De problemen werden nog groter voor
Geinoord toen de bezoekers via Edwin Klok
op 0-1 kwam. Een doeltreffende kopbal van
Robin Jansen betkende snel daarna de 1-1
maar de bevrijdende winnende goal, zoals
afgelopen zaterdag tegen Nita wel lukte,
bleef dit keer uit.’
‘Komende zaterdag moet Geinoord op bezoek naar Nieuwland, ook tegen IJFC moet
nog een keer ingehaald worden, nu de
KNVB het eerder gespeelde duel dat in 0-0
eindigde, ongeldig heeft verklaard. De datum is gepland op dinsdag 24 mei
aanstaande.’
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Kooplieden uit noord en zuid vervoerden hun waren over het water
langs de Vaartse Rijn en de Vecht
door de Oudegracht naar de
Stadskraan. De goederen werden
daar uit de schepen op de hoge
straat gehesen of over het wed met
paardenkracht afgevoerd richting
Ganzenmarkt. De waar werd naar
de Waag (deel van het oude stadhuis) gebracht, geïnspecteerd en
gewogen. Vervolgens werd er belasting geheven en konden de
goederen verspreid worden over
de stad. De kraan vormde op die
manier een belangrijke bron van
inkomsten voor de stad.

De Digitale Nieuwegeiner
Stadstheater
en Kunstencentrum

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

do 19 mei, 20.15 uur,
vanaf € 23,00
Na de pijn van het opgroeien te
hebben behandeld in ‘Wachstumsschmerzen’, storten de jongens zich op 19 mei in DE KOM in
‘Todesangstschrei’ op de nietsontziende ellende van de
naderende dood. Want meteen nadat je je door een jeugd vol dure
fouten, zure nederlagen en gure...

FOTO: MAAIKE VAN ESCH

Rienne va plus
Jan Hendriks en Ernst Jansz
do 19 mei, 20.30 uur, € 25,00
Dertig jaar geleden besloten Ernst
Jansz en Jan Hendriks, enkele
jaren na hun 'Doe Maar avontuur',
weer het podium op te gaan. Dit
keer samen met zangeres Rieany
Janssen. In een paar jaar tijd
schreven zij een twintigtal nummers, waarbij ze zich qua tekst en
muziek lieten inspireren door de...
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Festen
Vincent Croiset, Han Römer e.a.
vr 20 mei, 20.15 uur,
vanaf € 34,50
Het wereldberoemde familiestuk
‘Festen’ treft je als een mokerslag.
Familieleden komen vrolijk bijeen
om de verjaardag van vader te
vieren. Verloren zoon duikt op en
houdt tijdens het diner een speech
die de feestelijke avond verandert
in een slagveld. De cast van deze
theaterbewerking die op vrijdag 20
mei in DE KOM te zien is, is...
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Space Academy Live
(8+)
André Kuipers
za 21 mei, 16.00 uur, € 24,50
Zet je op zaterdag 21 mei schrap
voor een waanzinnige reis naar de
ruimte! Astronaut André Kuipers en
journalist Sander Koenen nemen je
in DE KOM mee naar een wereld
waar ‘boven’ en ‘onder’ niet
bestaan. Waar je kunt hardlopen
op de muur en fietsen zonder...
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Okie en Jet uit de
Efteling vieren feest
zo 22 mei, 11.00 en 15.00 uur,
€ 17,50
Jokie uit de Efteling is jarig en krijgt
een wel héél bijzonder cadeau van
Jet! Ze gaan namelijk samen op
wereldreis in hun luchtballon. Ze
vliegen naar allerlei landen over de
hele wereld, van het warme Italië
tot het koude Antarctica. Jet heeft
in elk land een cadeautje...
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Dolf Jansen
geeft DE KOM
een voorjaarsbooster
di 24 mei, 20.15 uur,
vanaf € 21,00
‘Het Jansen Vaccin’ krijgt een
vrolijke voorjaarsbooster. In
overleg met het Ministerie van
VWS en de resten van de culturele
sector in Nederland is besloten dat
Dolf Jansen op 24 mei een
geupdate versie van zijn oudejaars
‘Het Jansen Vaccin’ speelt in DE
KOM. Wat mag u verwachten...
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Op de foto van Toen voor
deze week zie je de
Molenstraat in Vreeswijk.
De foto zal gemaakt zijn
medio 1978. Links op de
foto van Toen ontbreekt de
bebouwing en de panden
rechts zijn dichtgespijkerd.
Toen maakte deze aanblik
en deze troosteloosheid de
Vreeswijkers boos.

De Molenstraat in Vreeswijk

In de herfst van 1978 wordt
de bebouwing aan de
noordzijde van de
Molenstraat, daar waar de
foto van Nu is gemaakt,
afgebroken, en samen met de
plek waar in het begin van de
jaren zeventig de molen is
gesloopt, ontstaat dan het
‘zwarte gat van Vreeswijk.’
Onze fotograaf Arend
Bloemink trok naar dezelfde
plek, met de foto van Toen in
de hand. Het is alsof de tijd
heeft stilgestaan. Zie je de
ronding in de deur helemaal
rechts? Op de foto van Nu net
achter de bossages! Links zie
je restaurant Zott.
Toen zat er, even verderop
de snackbar JATO van Jan
en Tonny Rensen. Nu heeft
de zoon van Jan en Tonny
een snackbar (Kwalitaria
Fastfood) op winkelcentrum
Galecop. Nu zitten er meer
eetgelegenheden in deze
omgeving.

In de Molenstraat zijn Nu
antiek-ogende lantaarnpalen
geplaatst. Toen was het
donker: een zwart gat!
Het muurtje rechts heeft de
tand des tijds ook doorstaan.

We hebben ook nog een
mooie ansichtkaart van rond
1970 gevonden. De kaart is
uitgegeven door G.E. Kleijn
uit Vreeswijk.
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