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• De laatste wandeling tijdens de avondvierdaagse is altijd een groot feest
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• Agenda
• Kan Nieuwegein per 1 oktober met
Russisch gas stoppen?
• Fietspaden Galecopperbrug verlegd
• Verdachte moord Richard Houtveen
veroordeeld
• Bloemen en kaarsjes voor Simon Mulder
• Stadsverwarming blijft duur dit jaar
• Stijgende energieprijzen: 5 tips
• Symboliek van dieren in de kunst
• Healthcheck in Galecopperboog
• Vandaag: Nationale Balkon
Beweegdag
• Win kaarten voor een rondvaart
• Springkussenfestival Hoog Zandveld
• Stekjesbieb in je straat
• Urban Dance Event in DE KOM
• IVN Natuur Wandeling
• Fietsrommelroute Batau Noord staat op de kaart
• Scholen naar Nieuwe Hollandse
Waterlinie
• 100% veggie bitterballen en kroketten
• Varende modelboten
• Digitale collecte SUN Lekstroom
• Gratis camperweegdag
• Recyclingstation RMN 2 dagen dicht
• Sari van Veenendaal naar EK 2022
• Jeroen Kreijkamp in bestuur NUOVO
• Antonius Ziekenhuis spoort
uitzaaiingen borstkanker anders op
• Iedereen aan de warmtepomp
• Leerlingen ruimen zwerfafval op
• Tafeltennisdames Nieuwegein opnieuw
naar de finale in de eredivisie
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Martijn over Swim-Gym
Prullie in actie bij Avondvierdaagse

Uitslag schoolvoetbaltoernooi
Elektriciteitskasten Muntenbuurt gepimpt
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IJsjes en ijslollies
Mert het warmere hebben we weer zin in
een ijsje of een ijslollie. Dit recept kun je
mooi samen met de kinderen maken.

Fiets-Rommelroute Batau-Noord staat op de kaart
De fietsrommelroute staat op de kaart. Letterlijk en figuurlijk.
Met al 117 aanmeldingen! En dus 117 verkooppunten die op 3 juli
meedoen. Bewoners in de wijk Batau-Noord kunnen zich nog steeds
aanmelden. Maar wel tot 1 juni aanstaande!
Meld je aan door een e-mailtje te sturen naar: rommelroutebatau-noord
@outlook.com en maak je buren ook enthousiast. Je kunt meedoen met
de verkoop van je tweedehands en/of zelfgemaakte spullen vanaf je
eigen adres. Als je je opgeeft krijg je een uitgebreide uitleg gemaild.
Deelnemen is gratis.

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 Moeflonweide in de wijk
Batau Noord.

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

De rommelroute staat nu letterlijk op de kaart. Op de plattegrond, die
mede dankzij de Digitale Stad Nieuwegein tot stand is gekomen, kunt je
bekijken welke adressen al meedoen. Leuk om te zien of er in jouw straat
al deelnemers zijn. En misschien een inspiratiebron om ook mee te
doen? Hoe meer deelnemers in jouw omgeving hoe gezelliger.
De plattegrond wordt tot 1 juni regelmatig bijgewerkt met de nieuwe
aanmeldingen. Ook tijdens de rommelroute, op 3 juli, kunt je de
plattegrond raadplegen en je eigen route door de wijk uitstippelen.

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Meer informatie over dit evenement vind je op Facebook: FietsRommelroute Batau-Noord en Instagram: wijknetwerkbataunoord of mail
naar rommelroutebatau-noord@outlook.com voor meer informatie.
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20 mei: Nationale Balkon Beweegdag
21 mei: klimaatfietstocht
21 mei: gratis camperweegdag
21 en 22 mei: SamenLoop voor Hoop
22 mei: Open dag Natuurkwartier
25 mei: Junglefeest Buurtplein Zuid
26 mei t/m 12 jun: springkussenfestival
26 mei: varende modelboten
30 mei t/m 8 jun: gratis zwemmen *
30 mei: workshop FIFA *
1 jun: IVN Natuur Wandeling
1 jun: sport en spel *
2 jun: symboliek van dieren in de kunst
3 jun: sport, spel, beweging voor elke
leeftijd
7 jun: workshop Spoken Words *
8 jun: knutselworkshop *
8 jun: meedenken over OV
10 jun: healthcheck in Galecopperboog
10 en 11 juni: 't groenste evenement
17 jun: Urban Dance Event
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.

Burgemeester Frans Backhuijs
‘Vorige week leek het wel zomer.
Hoge temperaturen, droog en
zonnig weer. Het lokt ons naar
buiten en corona lijkt vergeten,
maar is niet weg. Datzelfde geldt
helaas voor de vreselijke oorlog in
Oekraïne. Op het Eurovisie
Songfestival heeft de sympathie
voor Oekraïne er mede aan
bijgedragen dat dit land winnaar
werd. Het is een mooi en
aanstekelijk lied en ik weet niet
hoe het met u gaat, maar de
melodie gaat sinds zaterdag niet
meer uit mijn hoofd. In het
bijzonder de hoge tonen van de
fluit zijn voor mij het signaal
geworden van de hunkering naar
vrede en vrijheid.’

‘Gelukkig hebben wij in
Nederland onze bewegingsvrijheid
weer terug en met de zomer in
aantocht kunnen we er weer op uit
en genieten van tijd met elkaar.
Met het mooie weer is ook het
vaarseizoen weer begonnen. Dat

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
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merken we vooral nu onze
bruggen weer vaker openstaan.
Net als u sta ik dan af en toe weer
te wachten, ook als ik haast heb.
En ik zie ook dat de schippers
wachten en ongeduldig zijn omdat
ze niet gelijk kunnen doorvaren.
Maar het is geven en nemen,
zowel op het water als op de weg.
Misschien kunnen we het met
elkaar wat plezieriger maken door
wat rustiger aan te doen en wat
meer tijd te nemen.’

‘Gaan we op deze manier,
ontspannen, de zomer beleven,
dan krijgen we tijd om aandacht
aan elkaar te geven. Aandacht die
iedereen nodig heeft, ook als de
wereld om ons heen wat
spannender is. Specifiek voor onze
scholieren wil ik alle
eindexamenkandidaten veel
succes wensen. Neem ook tijd
voor leuke dingen en om te
ontspannen, dan gaat dat examen
vast slagen!’
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Scholen op onderzoek
naar de
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Dwars door de provincie Utrecht loopt
een superslimme uitvinding: de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. De leerlingen van
groep 5 van de basisscholen uit Nieuwegein gaan op onderzoek uit naar dit
goed bewaarde geheime wapen in het
gelijknamige project van Kunst Centraal. Dit doen ze onder andere tijdens
een bezoek aan Fort de Batterijen.
Op 16 mei sloot wethouder John van
Engelen aan bij het bezoek van groep 5
van De Tweeklank.
(On)zichtbare elementen
Dit verdedigingssysteem bestaat uit een
netwerk van forten, dijken, sluizen, gemalen, kanalen en inundatiepolders, verspreid over 85 kilometer. Als de vijand eraan kwam, kon een groot deel van dit gebied onder water gezet worden. Te diep
voor mensen en oorlogsgeschut, maar te
ondiep voor boten.
De leerlingen ontdekken uit welke onderdelen de Waterlinie bestond en wat daarvan nog zichtbaar of onzichtbaar verspreidt in het landschap te vinden is. Tijdens het bezoek aan Fort de Batterijen

leren ze onder andere hoe zo’n fort werkte
en waarom het fort een belangrijk onderdeel is van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
UNESCO Werelderfgoed
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is al
sinds de komst van het vliegtuig niet meer
bruikbaar. Maar dit grote verdedigingswerk is vrijwel geheel intact gebleven en
daarmee zo uniek dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 2021 is toegevoegd
aan de UNESCO Werelderfgoedlijst.
Samen met de Stelling van Amsterdam,
die deze status ontving in 1996, vormen
ze nu de Hollandse Waterlinies.
De provincie Utrecht heeft drie nieuwe
fietstochten gelanceerd, de Waterlinies
Weekendtochten van 100 tot 125 kilometer, die je natuurlijk ook doordeweeks mag
fietsen.
Convenant Cultuureducatie
Het project De Nieuwe Hollandse Waterlinie is onderdeel van het Cultuurprogramma, dat Kunst Centraal verzorgt in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht.
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Hiermee leren kinderen middels diverse
projecten hun eigen culturele omgeving
kennen. In 2021 tekenden de basisscholen uit Nieuwegein, de gemeente, Kunst
Centraal en DE KOM het Convenant Cultuureducatie. Daarin is vastgelegd dat alle
kinderen uit Nieuwegein goed cultuuronderwijs krijgen, door middel van het Cultuurprogramma en Kunstmenu van Kunst
Centraal en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, verzorgd door DE
KOM. Tezamen zorgt dit voor een stevige
basis voor de creatieve ontwikkeling van
de leerlingen.
Over Kunst Centraal
Kunst Centraal werkt in 24 gemeenten in
de provincie Utrecht samen met 360 basisscholen. Dat doet zij met verschillende
programma’s. Daarnaast richt Kunst Centraal zich met advies, trainingen op de 100
voortgezet onderwijs scholen in de provincie.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Mei 2015
De achterkant van het oude gebow van De Kom.
Jarenlang stond het pand min of meer leeg en sloeg
de verpaupering, in ieder geval aan de buitenkant, toe.
Lelijk? Mooi? Grootstedelijke triestheid in ons lieflijke
Nieuwegein?
Hoe dan ook, dit was. Gesloopt, opgeruimd, ruimte
gemaakt voor een nieuwe City met een nieuw
Citystation, waaraan nu wordt gebouwd.

Varende modelboten
bij Museumwerf Vreeswijk
op Hemelvaartsdag
Geniet je eigenlijk stiekempjes ook, net
als je (klein)kinderen, zo van Madurodam? Bij Museumwerf Vreeswijk doen
zij dit eigenlijk óók maar dan natuurlijk op scheepvaartgebied. Op donderdag 26 mei, dan is het Hemelvaartsdag,
kun je bij de Museumwerf aan de Wierselaan 113 in Vreeswijk, met of zonder
(klein)kinderen, je hart ophalen. Dan
kun je van dichtbij genieten van een
uitgebreide, indrukwekkende en natuurgetrouwe vloot miniatuurschepen.
De Varende Modelbouw Club ‘Het Anker’
houdt elke Hemelvaartsdag haar Werkschependag. Dan treffen modelbouwers
van deze Nieuwegeinse club niet alleen
elkaar maar ook leden van andere modelbouwverenigingen én hun schepen. Dit
jaar vindt Werkschependag plaats op en

rond het terrein van Museumwerf
Vreeswijk.
Op maar liefst 20 kramen zal een variëteit
aan schepen in verschillende schalen
(meestal 1:50 / 1:75) worden uitgestald.
Natuurlijk wordt er ook gevaren met een
de scheepjes want de club heet niet voor
niets Várende Modelbouw Club. Tussen
10.00 en 17.00 uur ben je van harte welkom om mee te genieten van dit moois.
De toegang is gratis. Uiteraard is het
Theehuys met het gezellige binnen- en
buitenterras dan weer open voor een
lekker drankje en/of hapje.
Het Anker
VMBC ‘Het Anker’ begon in 1982 met een
klein groepje mensen en is intussen uitgegroeid tot een club van 70 leden en een
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aantal donateurs. De leden komen regelmatig bijeen en maken met elkaar hun
hobby (het bouwen en varen met modelbouwschepen) tot een plezierig tijdverdrijf op clubavonden en bijeenkomsten
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Elke week schrijft een van
de medewerkers van SportID
Nieuwegein een column in De
Digitale Nieuwegeiner. En zoals
dat kán en mág bij een column
kan en mag de medewerker,
zonder een blad voor de mond
te nemen, zijn of haar (al dan niet
gepeperde) mening geven over
dat wat opvalt, blij maakt of juist
irriteert.
In deze column valt de eer weer te
beurt aan Martijn de Klein,
functiemanager Zwemzaken, Sporten evenementencomplex Merwestein:

Samen
maken we het mogelijk

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!

Voortbordurend
'In mijn vorige column noemde ik al
het project Swim-Gym. Het project is
mede mogelijk gemaakt door het
sport- en beweegakkoord wat er in
Nieuwegein is gemaakt. Wat is SwimGym? Het doel is om alle leerlingen
van de basisscholen in Nieuwegein
zwemveilig de stap naar het
middelbaar onderwijs te laten maken.
Wij vinden het heel leuk te kunnen
vertellen dat wij vrijdag 13 mei jl.
gestart zijn met een pilot. In
samenwerking met de
buurtsportcoaches van SportID
Nieuwegein, MBO Utrecht en
basisschool de Meander is de pilot in
ons prachtige Sport- en
Evenementencomplex Merwestein
een groot succes geweest. Waarom
deze pilot? Omdat we merken dat
scholen, logischerwijs, nog een beetje
terughoudend zijn. We hopen door
deze pilot andere scholen te kunnen
enthousiasmeren en informeren om
hieraan mee te doen. Ook willen wij
de gemeente te enthousiasmeren om
hiervan een groot succes te maken.'
Hoe is de pilot verlopen?
'Zoals verwacht en gehoopt was
het een groot succes. Het team wat
deze pilot mogelijk maakte heeft een
prima prestatie neergezet. Wat met
name opviel en wat wij ook graag met
jullie willen delen, was het plezier bij
de kinderen. Van het begin tot het
einde was er een big smile aanwezig.
En is dat niet waar het om gaat bij
opgroeien, zwemmen, sporten en
bewegen? Wat willen we nog meer!
Zonder dat de kinderen het besef
hadden dat ze werden getest op hun
zwemvaardigheden was er een en al
gezelligheid en plezier. Door leuke,
uitdagende oefeningen, een
achtergrondmuziekje, een
professionele speaker en
gemotiveerde stagiaires ben ik erg
trots op de eerste keer Swim-Gym.'
'In Hengelo, waar zij al jaren de
zogenaamde “natte gymlessen”
organiseren hebben ze inmiddels
maar liefst 26 scholen die meedoen
aan het project. Wat zou het toch
gaaf zijn als wij alle basisscholen
hiervoor weten te enthousiasmeren.
Ben jij enthousiast om alle kinderen
met plezier zwemveilig te laten zijn en
worden? Wij wel! Zwemmen is leuk
en kunnen zwemmen in ons
waterrijke land heel belangrijk. Dus
laten we hier met elkaar voor zorgen.'

Zwemmen mogelijk blijven maken
'Graag wil ik ook kort stilstaan bij de
krapte op de arbeidsmarkt. Je kunt de
krant niet openslaan of de
beroepssites openen en je leest over
tekort, of op korte termijn een
dreigend tekort, aan gekwalificeerd
personeel. Het is een zorgelijke
ontwikkeling in Nederland en dit geldt
in grote mate voor de zwembranche.
Niet alleen het feit dat van kinderen
tot en met volwassenen een lange tijd
niet hebben gezwommen, of dat er
opeens veel kinderen nog moeten
leren zwemmen, maar ook het feit dat
er simpelweg geen gekwalificeerd
personeel meer te vinden is. Hierdoor
zal (op termijn) ook de (zwem)
veiligheid van bezoekers in gevaar
komen. Hoe moet het verder als er
niet voldoende badmeesters en juffen
zijn om kinderen te leren zwemmen
en toezicht te houden tijdens de
recreatieve zwemmomenten?'
Waar ligt het aan?
'Ik vind dat in onze branche de
CAO echt verbeterd moet worden.
Met alle respect voor alle
hardwerkende mensen, maar het feit
dat er bij een supermarkt of een
fastfoodketen in de meeste gevallen
meer verdiend wordt en er veel
minder verantwoordelijkheid
gedragen wordt, vind ik niet kunnen.
Ons personeelbestand bestaat uit
collega’s die in het bezit zijn van een
erkend diploma. Ze hebben onder
andere het diploma voor Lifeguard,
EHBO, BHV, zweminstructeur en
toezichthouder. Wij geven zwemles
met gediplomeerde krachten (dit was
pas nog een hot-item bij het
televisieprogramma Radar). En we
zijn een erkend uitgever van het
landelijke zwem-ABC. Elk jaar
opnieuw leggen al onze collega’s de
jaarlijkse terugkerende zwemtest af
die op onze situatie is geschreven en
welke een vereiste is voor ons
personeel. We doen er alles aan om
de kwaliteit en veiligheid van onze
bezoekers op elk onderdeel te
garanderen.'
'Op deze manier blijven we elke
dag opnieuw bezig om zwemmen
voor iedereen mogelijk te maken.
Spreekt de zwembranche jou aan?
Wil jij iedere dag het verschil maken?
Stuur me gerust een berichtje, want
samen maken we het mogelijk.'

Sportieve groet,
Martijn de Klein
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Zwerfafvalmascotte Prullie krijgt knuffels en high-fives tijdens de avondvierdaagse

Prullie moedigt wandelaars aan
met afval opruimen
tijdens avondvierdaagse
en picknickt zondag bij het Natuurkwartier

Wie Prullie bij de dagelijkse start van de avondvierdaagse
misloopt kan zondagmiddag ook nog met hem op de foto.
Tijdens de picknick van de open dag van het Natuurkwartier
neemt Prullie de tijd voor een kiekje. Neem zondag gelijk iets
lekkers mee van huis en neem plaats op een van de
picknickkleden in het park.

‘Prullie de Prullenbak’ trekt tijdens de avondvierdaagse in
Nieuwegein de aandacht van jong tot oud.
Zwerfafvalmascotte Prullie benadrukt tijdens het jaarlijkse
wandelevenement om drankverpakkingen en ander afval
mee te nemen en onderweg of thuis in de prullenbak te
gooien. Onder aanmoediging van de zwerfafval mascotte
brachten de kinderen vandaag met veel plezier hun afval bij
Prullie.

Tijdens de open dag van het Natuurkwartier worden schapen
geschoren, liedjes gezongen, kun je knutselen, is er een
rondleiding door de boomgaard en kun je het museum
ontdekken. Het feest begint om 11.00 uur en duurt tot 16.30 uur.

Recyclingstation RMN
op 26 mei
en op 20 juni dicht
Het recyclingstation is op
26 mei, Hemelvaartsdag, gesloten. Op 20 juni is het recyclingstation ook gesloten omdat dan de persen worden vervangen. Houd rekening met
beide data wanneer je binnenkort van plan bent om grof vuil
te brengen naar het recyclingstation.
Op Hemelvaartsdag worden de
containers niet geleegd. Kijk voor
de juiste inzameldag op de digitale inzamelkalender op de website van RMN of in de RMN-app.
Let op: De container moet ook op
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de inhaaldag vóór 7.30 uur aan de
weg staan.
Nieuwe persen
Op 20 juni vervangt Reinigingsbedrijf Midden Nederland de verouderde persen voor grof vuil
voor nieuwe persen die meer
capaciteit hebben om grof vuil te
verwerken. Omdat op die dag met
groot materieel gewerkt wordt, is
vanwege de veiligheid het recyclingstation dicht.
Kijk voor meer informatie en het
laatste nieuws in de RMN-app en
op www.rmn.nl.
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Vorig jaar lieten we je kennis maken met de familie
Zwaan uit Galecop. Zeven jongen kropen toen uit hun
ei. Eén kuiken bleef achter en was op zeker moment
verdwenen.

FOTO: TINEKE BAARS

Dit jaar kregen meneer en mevrouw Zwaan zelfs acht
kinderen. Een prachtige familie. de trotse ouders
houden hun kroost heel goed in de gaten, zijn zeer
alert. Maar dierenvriend Tineke Baars bleef rustig,
vriendelijk en werd daardoor in staat gesteld en mooie
serie foto's van de happy family te maken.

Balkon Bewegen staat voor veilig en toegankelijk samen bewegen, gezelligheid
met medebewoners, plezier en een activiteit, waar iedereen aan mee kan doen.
In heel Nederland wordt er vandaag op de
balkons van woon- en zorglocaties bewogen, gedanst en plezier gemaakt.
Diverse locaties doen al mee
De locaties zijn dit jaar Zorgspectrum
Lekboulevard, Bosruiter 40, De Muzieknoot Nieuwegein, Reinaerde Cimbaalsingel en Boerderij Bos. Tussen 10.50 uur en
14.00 uur maken de deelnemers, samen
met de buurtsportcoach en de danstrainers er een feestje van en komen de deelnemers met elkaar in beweging.
Voor vragen, opmerkingen en/of als je
mee wilt bewegen neem dan gerust contact op met buurtsportcoach Caroline.
Dit kan door te mailen naar
c.vanderhelm@merwestein.nl.

FOTO: TINEKE BAARS

Vandaag, vrijdag 20 mei is het voor
de derde keer de Nationale Balkon B
eweegdag. SportID Nieuwegein gaat,
samen met professionele danstrainers
van Beatz DanceStudio en de De Dansfabriek Nieuwegein, langs verschillende locaties om vanaf het balkon met
elkaar te bewegen. Ook zal er een leuke muzikale opwarming plaatsvinden
onder leiding van de heren van de
Swing Dixielandband.

FOTO: TINEKE BAARS

Nationale
Balkon Beweegdag

FOTO: TINEKE BAARS

Mooi werk, Tineke!
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FIETSFOTO VAN DE WEEK

FOTO: CEES VAN SCHAIK

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: ‘Gaten in het fietspad, zoals deze in de
Batauweg, hobbels door wortelopdruk op Parkhout: het maakt het fietsen er niet prettiger op.
Meld het bij de gemeentelijke buitendienst, die
is niet voor één gat te vangen en kan er wat aan
doen. Hoe meer klachten, hoe sneller het hopelijk gemaakt is. Meld je klacht simpel via de
BuitenBeter app, of bel 14030.
Goed nieuws: het fietspad langs de Batauweg
wordt binnenkort gladgestreken!’

Zo doe je dat
Jouw bedrijf
zichtbaar in Google
Beter zichtbaar in Google: hoe krijg je
dat voor jouw bedrijf voor elkaar? Bijna iedere internetgebruiker begint met
een zoekopdracht in de zoekmachine.
Als je daar goed vindbaar bent, levert
dat dus heel veel extra bezoekers op.
Meer bezoekers leiden tot meer klanten, dus tot een hogere omzet.
Maar, hoe bepaalt Google welke pagina’s
en websites er bovenaan de zoekresultaten staan? De zoekmachine wil gebruikers de best mogelijke informatie bieden.
Je kunt jouw website optimaliseren om
een betere online indruk te maken. En
om meer waarde te bieden aan nieuwe
bezoekers. Het is die online waarde die je
creëert waar Google je vervolgens voor
beloont.
Aan de slag met SEO
De zichtbaarheid in Google verbeter je
met de optimalisatie voor SEO. Het staat
voor Search Engine Optimization, in het
(verder lezen)

Van links naar rechts: Sanne de Hoop, Emma van der Zanden, Tanja
Helle, Bert van Schaik, Chana van der Venne en Vera van Boheemen

Tafeltennisdames
Nieuwegein opnieuw
naar de finale
in de eredivisie
In de play-offs van de eredivisie
tafeltennis hebben de dames
van VTV de finale bereikt ten
koste van SKF. De ploeg uit
Nieuwegein was met 3-4 te sterk
voor de Veenendalers en wist
het thuisvoordeel niet om te
zetten naar de winst. Het was
een gedenkwaardige halve
finale tussen SKF en VTV.
Het clubgebouw zat boordevol
publiek. De sfeer zat er vanaf het
begin goed in.
De wedstrijd kende onverwachte
wendingen. Eigenlijk gelijk al in
het begin toen Brenda Vonk in de
tweede game van de openingspartij
sterk terugkwam. Tanja Helle herstelde haar overwicht en bracht
VTV op voorsprong. SKF had
echter de betere tussenstand van
2-1 in de pauze dankzij sterke optredens van Melanie Bierdrager en
Marlotte Staps.
Na de pauze zagen we opnieuw
kerend tij in de wedstrijd tussen
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Brenda Vonk en Sanne de Hoop.
Ook daar zagen we Brenda sterk
terugkomen in de tweede game,
maar Sanne de Hoop won alsnog
de partij. Tanja Helle zette het
VTV-team op een 2-3 voorsprong
dankzij een zwaarbevochten overwinning tegen een opvallend sterk
spelende Marlotte Staps. Melanie
Bierdrager bracht SKF op 3-3 door
haar overwinning op Chana van
der Venne.
Het afsluitende dubbelspel moest
de beslissing brengen. Brenda
Vonk en Melanie Bierdrager brachten SKF op een 2-0 voorsprong in
games. Toen wisten Sanne de
Hoop en Tanja Helle de laatste
wending aan de wedstrijd te geven.
Sanne en Tanja wonnen de vijfde
game, waardoor VTV opnieuw mag
uitkomen in de eredivisiefinale,
ditmaal op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei in Hilversum.
In de finale neemt VTV het op
tegen Dozy Den Helder. Den
Helder won overtuigend met 4-0
van Scylla. Vorig seizoen veroverde
VTV ook de landstitel. De kans is
dus aanwezig om dit succes voort
te zetten.
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Stijgende energieprijzen
5 x duurzaamheid
in het dagelijks leven
Het conflict in Oekraïne heeft behalve
de menselijke ellende ter plaatse ook
weer eens duidelijk gemaakt hoe afhankelijk we nog zijn van fossiele
energie. De schrik zit er goed in, nu
niemand kan voorspellen hoe de prijs
van gas, benzine en elektriciteit in de
komende periode zich zal ontwikkelen. Het is in ieder geval mogelijk om
zelf bij te dragen aan minder energieverbruik en ook op andere gebieden
duurzaamheid in je leven te brengen.
Het bespaart je geld en is beter voor
het milieu. 5 tips die iedereen kan
toepassen.
1. De verwarming
een paar graden lager
Zie je op tegen de hogere energierekening? Het is een voorstel van de regering
om de verwarming een paar graden lager
te zetten, denk bijvoorbeeld aan 19° C in
plaats van 21°C. Dat levert flinke besparingen op, maar hou het dan wel comfortabel voor jezelf. Het is gewoon geworden om ook in hartje winter thuis
geen echte winterkleding te dragen en
dat is eenvoudig te veranderen. Een lekkere, dikke slobbertrui of een dekentje
om onder te kruipen voor de tv zorgen er
gewoon voor dat je weinig tot niets merkt
van die 2 graden.
(verder lezen)

Nieuwegein
krijgt eerste
100% biologische
bitterballenen krokettenfabriek
van Nederland
Royal Spelt aan de Vrijewade in
Nieuwegein heeft medio mei de
eerste volledig biologische
bitterballen- en krokettenfabriek
in Nederland geopend in Nieuwegein. Eerder had het bedrijf al
een bitterballenprimeur.
Eigenaren Fabienne Muller en
Michael Kapoen zijn deze fabriek
gestart om de productie volledig in
eigen hand te hebben. Controle
over en beheersing van het volledige productieproces is hiervoor de
aanleiding geweest. Royal Spelt
trekt bouillon van verse groenten
en kruiden in plaats van bouillonkorrels of poeder. In de eigen fabriek kan Royal Spelt alle tijd nemen voor het garingsproces van de
speltragout (salpicon) en blijft de
receptuur een (familie)geheim.
35% meer vraag
naar vegan/vegetarisch
Met het openen van deze fabriek
speelt Royal Spelt in op de toenemende vraag naar vegetarische/
vegan en duurzame snacks in de
horeca. Ten opzichte van de periode voor Corona, verkoopt het
bedrijf 35% meer vegan/vegetarische bitterballen en kroketten.
'Wij merken dat horeca-ondernemers het steeds belangrijker vin11

den om zich te onderscheiden met
hun bittergarnituur en snacks.
Steeds vaker kiezen zij voor eerlijke, pure en duurzame producten.
Wij besteden bij ons productieproces extra aandacht en tijd aan het
trekken van de verse bouillon en
het garen van de ragout. Dit ruik en
proef je!' aldus Michael Kapoen.
Geheel Veggie & Bio
‘Door deze ontwikkeling hebben
we besloten om ons assortiment
geheel Veggie aan te bieden. Dus
alleen Vegetarisch (vega) en Veganistisch (vegan) kort samengevat: Veggie! Hiermee speelt Royal
Spelt in op de toenemende vraag
van de kritische klanten’ zegt
Michael Kapoen.
Over Royal Spelt
Royal Spelt is in 2015 gestart en is
opgericht vanuit een behoefte naar
eerlijke kroketten zonder tarwe en
kunstmatige toevoegingen. Eigenaar Michael Kapoen had al een
paar jaar geen kroket meer gegeten vanwege een tarwe intolerantie. Ook gingen de kunstmatige
toevoegingen van kroketten hem
tegenstaan. Als voormalig chef-kok
is hij gaan experimenteren met het
eko graan spelt. Zijn speltkroketten
vielen zo in de smaak bij vrienden
en bekenden, dat zijn vrouw hem
aanspoorde om ze te gaan verkopen aan de horeca en cateraars.
Michael produceert en bedenkt de
recepten, Fabienne doet de sales.
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Van links naar rechts: Claudia Bargon, Britt Jansen en Annemiek Doeksen

St. Antonius Ziekenhuis
spoort
uitzaaiingen borstkanker
voortaan op
met groene kleurstof
Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht
en Nieuwegein gebruikt als eerste in
Nederland een groen fluorescerende
stof om tijdens de operatie bij borstkankerpatiënten de schildwachtklier op
te sporen. Gebruikelijk is de inzet van
een radioactieve contrastvloeistof tijdens een onderzoek voorafgaand aan
de operatie. Deze nieuwe methode is
veel minder belastend voor de patiënten omdat zij niet meer naar het ziekenhuis hoeven te komen voor het schildwachtklieronderzoek dat meer dan
twee uur in beslag neemt.
De contrastvloeistof helpt borstkankerchirurgen de zogeheten schildwachtklier
te vinden. Deze moet vaak verwijderd
worden om uitzaaingen van borstkanker te
traceren. Voor de traditionele werkwijze
moesten vrouwen een dag voor de operatie een scan laten maken met behulp van
een licht radioactieve contrastvloeistof. In
het St. Antonius Ziekenhuis hoeft dat nu
niet meer. De chirurgen kunnen met behulp van de fluorescerende vloeistof de
schildwachtklier localiseren tijdens de ingreep. De lymfevaten en de schildwachtklier lichten onder een speciale lamp op
als blacklight.

‘We maken sinds maart dit jaar gebruik
van een fluorescerend groen contrastmiddel (ICG) dat we tijdens de operatie inspuiten’, vertelt oncologisch chirurg Annemiek Doeksen. ‘Het schildwachtklieronderzoek dat in alle Nederlandse ziekenhuizen
gebruikelijk is, is hierdoor niet meer nodig.
Uit onderzoek blijkt dat de nieuwe manier
veel sneller en vriendelijker is voor de
patiënt. Het werkt ook prettiger, maakt de
planning van operaties eenvoudiger en
uiteindelijk is het goedkoper.’
Het St. Antonius Ziekenhuis onderzocht
de effectiviteit van zowel de oude als de
nieuwe techniek bij ruim honderd patiënten. Doeksen: 'Ons onderzoek heeft aangetoond dat de ICG-techniek veilig is en
even goed werkt als de methode met de
radioactieve vloeistof, maar ook veel andere voordelen heeft. Het belangrijkste is
dat het vriendelijker is voor de patiënt.
Een onderzoek minder in de reeks die
borstkankerpatiënten moeten ondergaan,
scheelt stress voorafgaand aan de operatie.'
Het onderzoek werd uitgevoerd door Britt
Jansen en Claudia Bargon en is nu ook internationaal erkend. Deze maand is het ingestuurd naar het toonaangevende, internationale tijdschrift Annals of Surgery.
Komend weekend presenteren Bargon en
Doeksen het onderzoek op het congres
van de European Surgical Association
(ESA) in Lissabon.
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Remschijven van uw auto
aan vervanging toe?
Om te remmen met een auto zijn remschijven een belangrijk onderdeel.
Maar hoe werken ze en wat voor remschijf zit er in je auto. Nog belangrijker, hoe weet je dat ze aan vervanging
toe zijn. Je hebt vast wel eens te maken
gehad met een reparatie bij de garage
waarbij je remschijven vervangen
moesten worden. Ondanks de hoge
reparatiekosten ga je akkoord met een
reparatie omdat het over een veiligheidsapect gaat van je auto.
Wat zijn remschijven?
Remschijven zorgen ervoor dat een auto
op tijd vaart mindert en tot stilstand
komt. Door het rempedaal in te drukken
verplaatst zich in de hoofdremcilinder een
zuiger. Die oefent druk uit op de remvloeistof in de remleidingen. Die druk
plant zich voort naar een wielremcilinder
en daarin drukken de zuigers de remblokken tegen de remschijven aan.
Als je het rempedaal intrapt, worden de
remblokken tegen de remschijven aangedrukt. Aldus ontstaat wrijving en dus
remkracht. Maar door die wrijving treedt
er ook slijtage op aan de remschijven. Als
de auto niet goed meer remt, zal dat
eerder liggen aan te ver versleten remblokken of een lek in de remleiding. Maar
(verder lezen)

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.
Een ansichtkaart, gekregen van ex-Vreeswijker Jaap
Boersema. We zien de Koninginnensluis vanuit het
zuiden. Jaap Boersema over de kaart: ‘Het is nu 1902.
Het Merwedekanaal werd in 1892 opgeleverd. Gejaagd werd er steeds minder. Sleepboten brachten al
die zeilschepen richting Amsterdam, de Zaan en de
Zuiderzee. Bebouwing langs het kanaal is pas na 1892
op gang gekomen. Het eerste pand links is de tagrijn
van de Gebr. Lenten. In 1912 bouwden zij er nog een
mastenmakerij en smederij naast. Bij de brug het
wachtlokaal voor de tram.’

FOTO: AREND BLOEMINK

Gemeente Nieuwegein
streeft ernaar
om per 1 oktober
te stoppen
met Russisch gas

Werkzaamheden
rond de Galecopperbrug:
verleggen fietspad
Van maandag 23 tot woensdag 25 mei
worden onder de Galecopperbrug, aan
beide kanten van het AmsterdamRijnkanaal, tijdelijke fietspaden,
naast de bestaande, aangelegd.
De bestaande fietspaden worden verlegd
zodat er ruimte ontstaat voor werkterreinen aan beide kanten van het kanaal.
Deze werkterreinen zijn nodig voor het
onderhoud aan de Galecopperbrug richting Arnhem.
Fietsers ondervinden geen hinder van de
werkzaamheden. Zij kunnen tijdens het
aanleggen van de tijdelijke fietspaden gebruik blijven maken van de bestaande
fietspaden. Vanaf 30 mei kunnen zij gebruikmaken van de nieuwe, verlegde
fietspaden.
Autoverkeer aan de oostkant van het
Amsterdam-Rijnkanaal (de kant van Ikea)
moet tijdens de werkzaamheden mogelijk
even wachten. Om de veiligheid van de
medewerkers te garanderen is aan deze
kant slechts één rijstrook voor beide richtingen beschikbaar. De aannemer stelt
een om-en-om regeling in.

Eind februari werden we opgeschrikt door Russische agressie
tegen Oekraïne. Een groot gedeelte van de Europeanen vonden én vinden nog steeds dat
het ontoelaatbaar is dat een soeverein democratisch Europees
land zonder reden wordt aangevallen en dat onschuldige mensen moeten vrezen voor hun leven. Inmiddels verblijven in
Nieuwegein tientallen gezinnen
uit Oekraine omdat ze op de
vlucht zijn gegaan. Veelal vrouwen en kinderen.
Eerder liet Tom Verhoeve van de
D66 in Nieuwegein weten: ‘We
kunnen als gemeente Nieuwegein
de oorlog helaas niet voorkomen of
stoppen, en dat voelt machteloos.
Maar we kunnen wél onze steun
betuigen aan het Oekraïense volk
en de mensen die op de vlucht zijn
een veilig heenkomen bieden.’
Hierop volgde vragen aan het college van B&W. Eén van de vragen
was over het afnemen van gas van
het Russische Staatsbedrijf Gazprom door de gemeente Nieuwegein.
Nieuwegein heeft een contract met
Gazprom. Met het door Gazprom
geleverde gas wordt maatschappelijk vastgoed in Nieuwegein verwarmd, waaronder enkele sporthalaccomodaties. Gazprom is een
staatsbedrijf van Rusland. Inkom13

sten uit Gazprom worden gebruikt
om het handelen van de Russische
overheid te financieren, waaronder
de oorlog met Oekraïne.
In de provincie Utrecht is de lijst
met gemeenten die een contract
met Gazprom hebben lang.
Bunnik, De Bilt, Eemnes, Houten,
Leusden, Lopik, Montfoort,
Nieuwegein, Oudewater, Soest,
Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse
Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij
Duursteden, Woerden, Woudenberg en Zeist hebben allemaal een
contract met de Russische gasleverancier. Dat geldt ook voor waterschap Rivierenland.
De gemeente Nieuwegein laat nu
onze redactie weten in gesprek te
zijn met een nieuwe gasleverancier. Begin maart, na de invasie
van Rusland in de Oekraïne heeft
Nieuwegein besloten om het contract met Gazprom te ontbinden,
zodra met een nieuwe leverancier
een contract kan worden aangegaan. Voorwaarde daarbij was dat
Rusland, voor zover mogelijk, voor
de levering van gas binnen een
nieuwe overeenkomst kan worden
uitgesloten.
De gemeente Nieuwegein in een
reactie: ‘Bij het ontbinden van het
contract met Gazprom en het sluiten van een nieuw contract gaan
wij zorgvuldig te werk om een soepele overgang naar de nieuwe
leverancier en de continuïteit in de
levering van gas te waarborgen.
Onze inzet is om 1 oktober 2022
over te stappen. Meer kunnen we
er nu niet over zeggen, omdat de
gesprekken nog gaande zijn.’
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Electriciteitskasten
in De Muntenbuurt gepimpt
Dertien kunstenaars hebben de elektriciteitskasten in de Muntenbuurt een
heel ander uiterlijk gegeven. Dat was
een reden voor een feestje. Afgelopen
zaterdag werden de kunstwerken onthuld door wethouder Jan Kuiper en
Joke Koedijk. Koedijk is initiatiefneemster van het project.

Tineke: ‘Er staan verschillende soorten
plantenstekjes voor voorbijgangers om mee
te nemen, of om te ruilen tegen een eigen
stekje of plantje. De namen van de plantensoorten staan erbij en de potjes mogen ook
worden meegenomen. De ‘stekjesbieb’ mag
ook worden aangevuld met eigen stekjes of
kleine plantjes. Zo blijft het steeds verrassend! Ruilen mag dus, maar als je niets
te ruilen hebt en je wordt in het voorbijgaan
plotseling verliefd op het mooie fluweelplantje dat er nu staat, of het grote blad van de
monstera: neem gerust mee en ga er van genieten!’

Dit ‘Streetart-project’ is bedacht en grotendeels ook uitgevoerd door Joke Koedijk,
een buurtbewoonster. Daarbij werd ze ondersteund door Betere Buurten. Joke
kwam op het idee door de muurschildering
van JanisdeMan op de Penningburg in de
wijk en wilde nog méér kleur in de buurt.
Het thema was snel bedacht: inheemse
natuur, zodat de buurt meteen wat groener wordt. Daarna is Joke een jaar lang
heel druk geweest met het vinden van
kunstenaars, het organiseren van een officiële opening, het uitwerken van het thema en heeft ze zich verdiept in primers en
vernissen, zodat de schilderingen goed
blijven zitten.
Zaterdagmiddag werd het ‘Streetartmuntenbuurt’ officieel afgetrapt, met een
klein spektakel op het Muntplein. Tegen
die tijd waren de meeste kunstenaars al
een eind op weg met hun kunstwerk en
kunnen we ook zien wat het zal worden.
Onze videograaf Jos van Vogelpoel was
natuurlijk aanwezig en maakte een
zomers videoverslag.

Nieuwegeinse start
‘stekjesbieb’ in de straat
Boekenruilkastjes in het straatbeeld
van Nieuwegein zijn stilaan ingeburgerd, maar een ‘stekjesbieb’ is nog vrij
nieuw. In dat concept kan je een eigen
stekje van een kamer- of vetplant
ruilen tegen dat van iemand die ze ook
aanbiedt. Tineke Friesen aan de Fagotlaan 72 in Zuilenstein heeft sinds
afgelopen weekend zo’n ruilkast voor
haar huis staan en wil iedereen met
groene vingers motiveren om mee te
ruilen.
14

Tineke is zelf sinds enkele jaren fan van
kamerplanten (met nu zo’n 40 planten in
één huiskamer) en heeft ervaren wie voor
een plant zorgt, zorgt voor zichzelf. ‘Mijn
vader (boom- en siertakken kweker) is twee
maanden geleden zeer plotseling overleden.
Ik heb mijn groene vingers van hem, en ben
de laatste maanden veel aan stekken en verpotten geweest. Je kunt een paar rotdagen
hebben en dan ineens zien dat je plant in de
tussentijd een nieuw, mooi blad heeft ontwikkeld. Ik ervaar dit als troostend en het
vrolijkt me op.’
Met de ‘stekjesbieb’ hoopt de
Nieuwegeinse ook anderen te enthousiasmeren voor deze fijne hobby. De stekjesbieb blijft tot de herfst hangen. Heeft u
ook een ‘stekjesbieb’ in Nieuwegein? Laat
het onze redactie weten.
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Lezing
in het KunstGein Podium
Symboliek van dieren
in de kunst
Op donderdag 2 juni wordt in
KunstGein Podium, in het atrium
van het Stadshuis in de binnenstad
van Nieuwegein, een lezing gehouden over Symboliek van dieren in
de kunst.
Wat is de symboliek van dieren in de
kunst? Sinds wanneer worden die gebruikt om iets af te beelden? Wat bedoelt de maker met het afgebeelde
dier? En hoe plaatsen we dat in de
tijd? Deze lezing start om 19.30 uur
en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Kunsthistoricus Barry Heinrichs
vertelt er alles over tijdens deze lezing.
Waar het ene dier in de ene periode
een symbolische betekenis had, was
het in een andere periode slechts een
decoratief onderdeel of zelfs een statussymbool. Een uil stond bij de
Grieken voor wijsheid, maar komt in
prenten van Goya voor als een domme nachtbraker. In deze lezing wordt
het raadsel van de betekenis van
dieren in de kunst ontrafeld.
Inschrijven voor de lezing kan tot 27
mei via het e-mailadres:
inschrijvingenkunstgein@gmail.com
o.v.v. Lezing Symboliek. Na bevestiging inschrijving betaling €15,– p.p.
incl. koffie/thee. De Stadspas is
geldig voor deze activiteit.

Springkussenfestijn
in Nieuwegein
Freiwalds Jumping-World is na zes
maanden winterpauze weer op reis
en komt van 26 mei tot en met 12
juni naar Nieuwegein. Dit reizende
kinderspringparadijs met wel 10
springkussens strijkt neer op het
terrein naast het winkelcentrum
Hoogzandveld in Nieuwegein Zuid.
De reguliere openingstijden zijn
woensdag t/m vrijdag van 13.00 tot
18.00 uur en in het weekend van
12.00 tot 18.00 uur. Bij regen,
storm of hitte gelden variabele
openingstijden
Over Freiwalds Jumping-World
Freiwalds Jumping-World is een productie van Freiwald Entertainment,
een circusfamilie die nieuwe wegen is
ingeslagen. Qua springkussens is er
voor elk wat wils. De tien springkussens zijn stuk voor stuk verschillend:
• een stormbaan van 21 meter
• het klassieke springkussen
• en nog veel andere verrassende en
te gekke springkussens.

Freiwalds Jumping-World is het enige
reizende springkussenfestijn in Nederland. Jong en oud kan gezond genieten in de buitenlucht en in combinatie met de circusbar waar o.a. verse popcorn, suikerspinnen, drankjes
en andere lekkernijen te verkrijgen
zijn is het een uniek dagje uit.
Hygiëne en veiligheid
Hoewel de meeste Corona-regels opgeheven zijn, wordt verzocht om bij
verkoudheidsklachten of andere
Coronasymptomen thuis te blijven.
Hygiëne en veiligheid staat hoog in
het vaandel. Springkussens en andere oppervlakken worden regelmatig
gereinigd en gedesinfecteerd.
Meer informatie over Freiwalds Jumping-World, hét kinderspringparadijs
is te vinden op www.jumpingworld.nl . Bezoek voor de laatste updates de social mediapagina’s (Facebook en Instagram).

IVNNatuurWandelen
Iedere eerste woensdagochtend van de maand
Vanaf 1 juni 2022 start het IVN, afdeling Nieuwegein-IJsselstein e.o. met
IVNNatuurWandelen. Iedere eerste woensdag van de maand wordt een
wandeling gemaakt van ongeveer 7 km. in de omgeving van Nieuwegein,
Houten of IJsselstein waarbij we ook aandacht voor de natuur hebben.
De wandelingen starten om 09.30 uur en duren ongeveer twee uur.
De eerste wandeling is op woensdag 1 juni 2022. Dan gaat de wandeltocht
richting de Lek en de Kromme IJssel. Een wandeling van ruim 6 km, langs
rivier, uiterwaard en bos.
De wandeling start om 09.30 uur bij de carpoolplaats A2 in Nieuwegein-Zuid
Lekzijde. Deelname is gratis. Wel graag aanmelden via het e-mailadres:
publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl.
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Onderzoek heropend
In 2017 werd het onderzoek heropend na nieuwe informatie van
een getuige. Enkele jaren later
werd een mes gevonden waarmee
Houtveen mogelijk om het leven is
gebracht. Het lag in het water onder een brug waar L. direct na het
misdrijf lang met zijn handen op de
reling heeft gestaan. Een vriend
van hem herkende het vissersmes
dat L. vroeger vaak bij zich droeg,
ook op de avond van de WK-finale.

Tranen
bij nabestaanden
Verdachte
cold case ‘WK-moord’
krijgt 11,5 jaar cel

Nieuwegeinse
Finale KNVB
Schoolvoetbaltoernooi 2022
Woensdag 11 mei verzamelden acht
teams zich bij voetbalvereniging JSV
op Sportpark Galecop voor de Nieuwegeinse Finale van het KNVB Schoolvoetbaltoernooi 2022. Met veel aanmoediging vanaf de zijlijn streden de
teams in verschillende categorieën om
de winst.
De volgende teams hebben de Nieuwegeinse finale gewonnen en stromen door
naar de regiofinale:
• team 2 en team 7 van basisschool de
Schouw
• team 6 van de Prinses Margrietschool.
• team 3 van basisschool de Schouw had
zich al eerder geplaatst.
De winnaars zijn bekend
Nu de winnaars bekend zijn geworden is
het schoolvoetbaltoernooi in Nieuwegein
afgesloten. De organisatie kijkt terug op
geslaagde toernooidagen met dank aan
studenten van MBO Utrecht en ROC
Midden Nederland voor hun inzet als
scheidsrechters, Ralph Sports voor de
snelle levering van de nieuwe voetballen,
voetbalverenigingen JSV, SV Geinoord en
V.S.V. Vreeswijk voor het gebruik van
hun accommodaties en de deelnemende
basisschoolleerlingen voor hun sportieve
inzet.
Op woensdag 18 mei 2022 speelden de
drie teams van basisschool de Schouw en
het team van de Prinses Margrietschool
de regio-finale in Hilversum. Aan de
voorrondes van het schoolvoetbaltoernooi in Nieuwegein namen maar liefst
775 kinderen deel!

Appie L. moet 11,5 jaar de gevangenis in voor het doodsteken
van Richard Houtveen in Nieuwegein. De 45-jarige veroordeelde uit Harmelen is door de rechtbank in Utrecht schuldig bevonden aan het geweldsmisdrijf dat
bekend is geworden als de WKmoord. Volgens de rechter gaat
het om doodslag.
De rechtbank oordeelt dat overtuigend is bewezen dat L. Houtveen
opzettelijk heeft gedood. Een andere mogelijke dader was niet in
de buurt op het moment dat het
slachtoffer de fatale steekwond
opliep en het bloedspoor begon op
de plek waar kort daarvoor Appie
L. met Houtveen had staan ruziën.
Mes in zijn hart
Tijdens de voetbalfinale op 11 juli
2010, Nederland verloor in ZuidAfrika van Spanje, waren er bij het
grote scherm op Cityplaza in Nieuwegein meerdere confrontaties
tussen de vriendengroepen van
Houtveen en Appie L. Na de wedstrijd werd Houtveen met een mes
in zijn hart gestoken. Hij zeeg enkele meters verderop in elkaar voor
de ogen van zijn vriendin en overleed ondanks een spoedoperatie in
het ziekenhuis.
Hoewel de inmiddels 45-jarige L.
tot het eind toe heeft volgehouden
dat hij niets met de dood van
Houtveen te maken heeft ziet de
rechtbank genoeg bewijs voor een
veroordeling. L. was twaalf jaar
geleden al in beeld als verdachte
en werkte indertijd ook mee aan
een reconstructie, maar het Openbaar Ministerie kreeg de zaak toen
niet rond.
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De moeder van Richard Houtveen
heeft de rechtszaak vanaf de publieke tribune gevolgd. Ze hoorde
het vonnis tegen Appie L. in tranen
aan. Ze diende een forse vordering
tot schadevergoeding in, onder
meer vanwege de kosten die ze
maakte om diverse herdenkingsplekken voor haar zoon van verse
bloemen te blijven voorzien. De
rechtbank oordeelt dat L. haar
28.000 euro moet betalen. Tegen
RTV Utrecht zegt ze dat er eindelijk rust voor haar en de andere nabestaanden komt zodra het vonnis
definitief is.
'Ik heb het niet gedaan'
Appie L. is direct na de rechterlijke
uitspraak weggevoerd, tot grote
ontzetting van zijn familieleden. Ze
kregen geen gelegenheid meer om
nog afscheid te nemen. Ook na het
vonnis bleef L. volhouden dat hij
ten onrechte is beschuldigd. 'Ik heb
het niet gedaan', herhaalde hij terwijl hij op tafel sloeg. Advocaat
Paul Emmelot, die Appie L. al
vanaf de eerste verdenkingen in
2010 heeft bijgestaan, kondigde
voor de zitting van vandaag al aan
dat zijn cliënt zich niet neer zou
leggen bij een veroordeling.
'Heel teleurstellend', bevestigde hij
na afloop aan rechtbankverslaggever Riks Ozinga. 'Deze uitspraak
is dermate vervelend voor mijn
cliënt, en dan druk ik me zacht uit,
dat dit zeker rijp is voor een hoger
beroep.' Hij beweert dat alle bewijzen zo zijn verzameld, gekneed en
gedraaid dat het in de richting van
zijn client als schuldige wijst. Volgens Emmelot laat de beschikbare
informatie genoeg ruimte om een
andere kant op te redeneren, waardoor niet met zekerheid vast te
stellen is dat Appie L. verantwoordelijk is voor de dood van Richard
Houtveen.
Met dank aan onze samenwerkinspartner RTV
Utrecht / Riks Ozinga
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Stadsverwarming blijft duur,
mogelijk tot volgend jaar
koppeling aan gasprijs
Huishoudens met stadsverwarming
moeten mogelijk tot in 2023 een hoge
energieprijs betalen. Voorlopig komt
er namelijk geen ontkoppeling van de
energieprijs voor warmtenetten en de
gasprijs.

De foto van Simon Mulder bij de bloemenzee waar het ongeluk plaatsvond

Veel bloemen en kaarsjes
ter herdenking
aan Simon Mulder
Maandag 9 mei jl. vond een noodlottig
ongeval plaats op het fietspad langs de
Symfonielaan ter hoogte van het
Marimbapad. De 22-jarige Simon
Mulder kwam hierbij om het leven.

Vrienden en familie legden en plaatsten
ter nagedachtenis veel bloemen en
kaarsen op de plek van het ongeval. De
technische recherche heeft onderzoek
gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.

Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur.
Simon moest een fietser ontwijken die
vanaf het Marimbapad kwam. Hierdoor
raakte hij met zijn scooter in onbalans en
reed frontaal tegen een boom op. De
fietser en de bijrijder van Simon, die achterop zijn scooter zat, raakten hierdoor
zwaar gewond.

Op internet is een condoleance register
gemaakt. Naast informatie rondom het afscheid kun je hier ook zelf reageren. ‘Uw
herinnering, reactie of condoleance wordt
zeer op prijs gesteld’ aldus de initiatiefnemers.

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie zei in februari dat hij een ‘eerlijke
prijs’ wil voor stadswarmte. Toenmalig
demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat) had in oktober begrip voor de frustratie van de Kamer over de gekoppelde
stadswarmte- en gasprijzen. Ze schoof de
zaak desondanks door naar het nieuwe
kabinet.
De wet waarin Jetten de ontkoppeling wil
regelen zou begin dit jaar klaar zijn, maar
komt niet eerder dan 2023. De Vereniging
Eigen Huis (VEH) noemt de koppeling van
het gastarief die dus wettelijk geregeld is
daarom ook niet houdbaar. Huiseigenaren
die al van het aardgas af zijn worden met
de huidige wet gestraft in plaats van beloond.
Stadswarmte komt uit een ondergronds
buizennetwerk waardoor warm water
stroomt. Vooralsnog wordt dat door
kolen-, gas- en afvalcentrales verhit. De
bedoeling is dat in de toekomst duurzame
bronnen worden gebruikt. In Nieuwegein
maakt ongeveer de helft van de woningen
gebruik van stadsverwarming. In de provincie Utrecht is ongeveer een op de acht
woningen aangesloten op stadsverwarming.
Huishoudens die op een warmtenet zijn
aangesloten kunnen niet van leverancier
wisselen. De Autoriteit Consument en
Markt bepaalt de maximale tarieven nu
nog door de gasprijs en die is de afgelopen
maanden fors gestegen.
Inwoners van Nieuwegein stapten bijvoorbeeld eerder dit jaar al woedend naar de
instantie toen energiebedrijf Eneco de termijnbedragen met soms wel 77 procent
verhoogde.
De wet waarin Jetten de ontkoppeling wil
regelen zou begin dit jaar klaar zijn, maar
komt niet eerder dan 2023. Reden is dat
de minister er ook afspraken over het eigenaarschap van de Nederlandse warmtenetten in wil opnemen. Het gevolg van de
vertraging is dat ook de komende winter
gebruikers van een warmtenet nog een
hoge, aan gas gerelateerde prijs betalen
terwijl ze feitelijk geen aardgas gebruiken.
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Het begon zo goed voor Geinoord. Aanvoerder Michel
van der Valk heeft hier binnen vijf minuten de 0-1 op
zijn naam gebracht. Uiteindelijk zou de Nieuwegeinse
ploeg op de valreep met 2-1 verliezen

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: ‘Geinoord had zaterdag
een grote slag kunnen slaan in de strijd om
de derde periodetitel. Aanvankelijk zag dat
er ook naar uit toen aanvoerder Michiel van
der Valk al binnen vijf minuten de
openingstreffer binnen knalde. De naar
Amersfoort meegereisde supporters gingen
er goed voor zitten maar het succesvolle
vervolg bleef uit.’
‘ASC Nieuwland (fusieclub tussen SOVA en
Amersfoortse Boys) nam de regie stevig in
handen en Geinoord zou verder een
moeizame middag tegemoet gaan. Het
gemis van de geschorste topscorer Daniel
Kops deed zich pijnlijk voelen met een fraai
afstandsschot te verrassen. Door die
2-1-nederlaag en leidde uiteindelijk mede
het verlies in, want Nieuwland wist na de
gelijkmaker ook nog ver in blessuretijd
doelman Rick van Stijn te passeren: 2-1.’
‘Omdat concurrent Nita verrassend met 1-0
van CSW won, staat de ploeg uit Nieuwer
ter Aa boven Geinoord in de strijd om de
laatste periodetitel en zijn ook andere
rivalen zoals CDW (komende zaterdag
tegenstander op Parkhout) dicht in de buurt
gekomen.’

Gratis camperweegdag
in Nieuwegein
op zaterdag 21 mei
In navolging van de goedbezochte edities in voorgaande
jaren, organiseert de NKC ook in
2022 weer verschillende camperweegdagen. Onder het motto
‘Weet wat je weegt’ is de weegbrug aanstaande zaterdag 21
mei van 10:00 tot 14:00 uur bij
Down Under aan de Ravensewetering te vinden. Voor een representatief weegresultaat raadt de
NKC deelnemers aan om zaterdag met een beladen, reisklare
camper naar de weegbrug te komen. Deelname is gratis en zonder aanmelding voor iedereen
toegankelijk.
Met de inzet van de weegcampagne wil de NKC de drempel naar de
weegbrug verlagen en tegelijk de
bewustwording rond het thema veiligheid verhogen. Te meer omdat
uit de weegcampagne van 2021
bleek dat ruim een derde van de
gewogen campers met overgewicht te kampen had. Die verhouding lijkt zich dit jaar, op basis van
de eerste drie weegdagen in respectievelijk Heerlen, Groenlo en
Den Bosch, door te zetten.
Camperen is ontzettend populair
Er is afgelopen jaar wederom een
recordaantal campers verkocht en
niet alle nieuwe camperaars verdiepen zich in de gewichten van
hun camper. Daarom is het belangrijk om aandacht te blijven vragen
voor dit thema”, zegt directeurbestuurder Stan Stolwerk van de
NKC.
Over beladen en veiligheid
De camperaar riskeert met een
overbeladen camper niet alleen
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een boete, maar bovenal beïnvloedt een te hoog gewicht de rijstabiliteit. Ook het verminderde
remvermogen kan tot onveilige situaties leiden. Een beladen onderwerp dus. Een camper is overbeladen wanneer deze, inclusief inzittenden, bagage en water- en
brandstoftank, zwaarder is dan de
toegestane maximummassa die op
het kentekenbewijs staat. In Nederland mag je met een B-rijbewijs
een voertuig besturen met een
toegestane maximummassa van
hooguit 3.500 kilogram.
Over de NKC
De NKC is Europa’s grootste camperclub. Als consumentenplatform
behartigt de NKC de belangen van
Nederlandse en Belgische camperaars. De NKC heeft eigen verzekeringen, organiseert groepsreizen
en is uitgever van onder andere
het magazine Kampeerauto. Met
de internationale app Campercontact en website faciliteert de NKC
ruim twee miljoen Europese camperaars in hun zoektocht naar de
ideale overnachtingsplaats.
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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 weer zomer en dat betekent… muggen! Wie is er al gestoken? Zelf gebruik ik een elektrische vliegenmepper en ik ben
er best handig mee geworden. Maar met één ding ben ik nog steeds niet handig…'

Maak kans op kaarten
voor een rondvaart
door Nieuwegein
Museumwerf Vreeswijk is een binnenvaartmuseum met een werkende
scheepswerf. Het museum is gevestigd
op het oude terrein van Scheepswerf
en Machinefabriek Buitenweg. Buitenweg vestigde zich in 1899 op deze locatie. Buitenweg stichtte zijn werfbedrijf al in 1856 in hartje Vreeswijk.
De straatnaam Helling verwijst naar de
oude werflocatie. Buitenweg is in 2002
overgegaan in Museumwerf Vreeswijk.
Sinds een jaar geven de medewerkers ook
rondvaarten door Nieuwegein. Samen met
de Museumwerf kunt u kaarten winnen als
u meedoet met onze prijsvraag. Meedoen
met de prijsvraag kan tot zondag 14 augustus. De hoofdredacteur van De Digitale
Stad Nieuwegein trekt zes winnaars uit
alle inzendingen, zij krijgen twee kaarten
om mee te varen op zondag 21 augustus
door Nieuwegein. Klik hier voor de prijsvraag. Wil je eerder meevaren? Kijk dan
op de website van de Museumwerf voor de
kaartjes en rondvaarttijden.
Museumwerf Vreeswijk
De Museumwerf heeft zowel binnen- als
buitenruimten en vertelt voor jong en oud
het verhaal van de oude binnenvaart. Je
kunt historische schepen, de werkpaarden
van onze vroegere economie, levensecht
bekijken op de scheepshelling, in de
naastgelegen historische haven en de passantenhaven. Naast het Theehuys met
gezellig binnen- en buitenterras, is sinds
kort een halte ingericht voor een nieuwe
attractie: de rondvaartboot.

Raw Urban Dance Event
in DE KOM
Op vrijdag 17 juni 2022 organiseert DE
KOM het Urban Dance Event. Een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij je
niet alleen Breakdance battles van
dichtbij kunnen aanschouwen, maar
waarbij je ook uitgedaagd wordt om te
proeven, te voelen en te ervaren. Tijdens dit jaarlijkse Urban Dance Event
komen uit het hele land artiesten voor
dance battles naar Nieuwegein. De urban scene is bijzonder divers en
spreekt met zijn temperamentvolle,
passionele en kleurrijke karakter een
zeer breed publiek aan.
Over Urban
Urban is een verzamelnaam voor (populaire) muziek- en dansstijlen die op straat
zijn ontstaan. De bekendste urban culture
zijn waarschijnlijk hiphop en dansvormen
als breakdance. In deze dansvormen zie
je bewegingen uit vechtsporten als kungfu en in hiphop worden samples van Indiase muziek gebruikt. Succesfactor voor
de optredende artiest is de mate waarin
het publiek aanmoedigt. Het draait bij
Urban Dance niet alleen om razendsnelle
moves en lenige trucs. Veelal deelt de
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artiest in de performances met het publiek
persoonlijke ervaringen met de buitenwereld en een visie op het leven; de
wereld laten zien dat iedereen alles kan
bereiken en alles kan zijn. Elke artiest
heeft een eigen persoonlijke stijl. Door
deze te delen wil Urban Dance mensen bij
elkaar te brengen.
DE KOM organiseert het event samen met
de bekende Utrechtse breakdance crew
ADHD en bestaat uit een middag- en
avondprogramma. In de middag zijn er
allerlei activiteiten in en rondom het
theater in de binnenstad van Nieuwegein.
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk
voor publiek van jong tot oud. De clinics
en workshops staan in het teken van de
urban dance en urban arts scene. Naast
verschillende activiteiten zijn er verrassende demonstraties en optredens van
crews en dansscholen. Ook is er een
Meet & Greet met bekende dansers.
Voorafgaand zijn er op basisscholen en
middelbare scholen in Nieuwegein en omstreken lessenreeksen Urban Arts. Het
lessentraject bestaat uit workshops in
Urban Dance, Street-art en Percussie.
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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: 'Gewone sluipwespen zijn gewoon omdat er ongelooflijk veel geslachten
van zijn, en nog een veelvoud daarvan in soorten. Wie naar een afbeelding
zoekt van een gevonden sluipwesp, kan daarvoor eens kijken bij de nationale
soortenbank en zich te pletter schrikken van de hoeveelheid foto’s die er
beschikbaar zijn van deze vaak kleurige insecten. Helaas zijn er nog veel meer
foto’s níet beschikbaar…'
'Gelukkig zijn er ook wat soorten die vrij regelmatig gevonden worden. Als dan
ook nog een foto wordt doorgegeven aan Waarneming.nl, kunnen ze daar een
gooi doen naar het geslacht en de soort. Als het een minder of zelden
gevonden soort betreft is het: onbekende soort òf (waarschijnlijk) geslacht. Niettemin: deze keer een foto van een sluipwesp uit de
phytodietus familie, pas gevonden in de heg van de achtertuin. De beestjes parasiteren op de rupsjes van bladwespen, en die zijn er
momenteel in overvloed. De soort was niet te vinden, maar u weet nu hoe dat komt.'
'PS: Dit is een mannetje, alleen de vrouwtjes hebben een legbuis uit hun achterlijf steken.'

Sari van Veenendaal
verdedigt doel en eer
van Oranje op EK
Over iets meer dan een maand gaat de
Nieuwegeinse Sari van Veenendaal op
voor haar derde Europees Kampioenschap voetbal. Tijdens het toernooi in
Engeland verdedigt ze niet alleen het
doel van Oranje maar ook de Europese
titel die de Oranjevrouwen in 2017
veroverden.
In 2013 maakt Van Veenendaal in Zweden
vanaf de reservebank voor het eerst een
EK mee. Het Nederlandse vrouwenvoetbal
is dan nog volop in ontwikkeling en met
Loes Geurts op doel eindigt Oranje kansloos laatste in hun poule.
Vier jaar later is alles anders. In eigen
land veroveren de Oranjevrouwen met
Van Veenendaal op doel de Europese titel

en kan de gekte rond het vrouwenvoetbal
losbarsten. Een enorme huldiging volgt,
de vrouwen worden nationale iconen en
het vrouwenvoetbal krijgt een enorme
boost.
In aanloop naar het aankomende Europees Kampioenschap in Engeland wordt
elke stap die Oranje zet dan ook nauwgezet gevolgd. Er is een bijna nationale
discussie over de tot voor kort part-time
werkende nieuwe bondscoach Mark Parsons, de blessure van Lieke Martens wordt
breed uitgemeten in het nieuws en elke
serieuze én oefenwedstrijd van de Oranjevrouwen is tegenwoordig live te volgen op
televisie.
Dat het vrouwenvoetbal populairder is
dan ooit tevoren blijkt ook uit het feit dat
je tegenwoordig bij bookmakers kunt wedden op de Leeuwinnen. 'Tot
voor kort kreeg
het vrouwenvoetbal weinig
aandacht bij Nederlandse
bookmakers', zegt Julius
Bastiaansen van bookmaker vergelijkingssite Mybookmakers.nl. 'Dit toernooi zien we een kentering,
zo bieden grote bookmakers
als TOTO de gelegenheid om
op het EK voor vrouwen te
wedden. We verwachten ook
meer acties van hun in aanloop naar het toernooi zoals
bijvoorbeeld het aanbieden
van een TOTO bonus, iets
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wat we eerder toch vooral bij het mannenvoetbal zagen', aldus Bastiaansen.
Een blik op de eerste voorspellingen van
deze bookmakers leert dat Oranje in de
openingswedstrijd gelijk voor een pittige
opgave staat. Oranje is volgens de wedkantoren favoriet tegen Zweden maar het
verschil in kansen is minimaal. Niet heel
verwonderlijk, de Zweedse vrouwen veroverden namelijk tijdens de Olympische
Spelen van vorig jaar nog het zilver. Vanaf
dag één zullen de Leeuwinnen dus scherp
moeten zijn in een poule met verder Portugal en Zwitserland.
De ervaring van onze stadsgenoot zal
daarbij van pas komen. Het is voor Van
Veenendaal na deelname aan twee EK’s,
een WK en de Olympische Spelen alweer
haar vijfde grote eindtoernooi. De Nieuwegeinse maakt in 2011 haar debuut in de
nationale ploeg en is sinds het EK van
2017 de onbetwiste nummer één onder de
lat bij de vrouwen.
Om dichter bij familie en vrienden te zijn
keert Van Veenendaal in 2020 na een aantal jaren in het buitenland terug in Nederland. In PSV vindt ze een club die aansluit
bij haar ambities en bovendien op rijafstand van haar geboorteplaats Nieuwegein ligt. Met een derde plaats verloopt
het afgelopen seizoen van de Eindhovenaren en Van Veenendaal teleurstellend.
Een nieuwe Europese titel deze zomer zou
het seizoen in een klap doen slagen.
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Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in
Nieuwegein. Onlangs kwam haar
derde boek Het Tango algoritme uit.
Toen haar kinderen nog klein waren,
schreef Heleen De Troonladder en
Losse tanden, enkele kinderboeken
die spelen in de wijk Zuilenstein. Deze
boeken zijn via onze webshop te koop.
Voor de lezers van De Digitale Stad
Nieuwegein tekent ze wekelijks haar
spinsels op met haar schrijverspen.

Reinhuizen CS

Soms kom je als schrijver in de
problemen wanneer je zonder plan begint
te schrijven. Zo ook met mijn serie
Reinhuizen CS.
Elke week ga ik verder waar ik de
vorige keer ben gebleven, en steek één
of twee uur in het bedenken van het
vervolg. Dan probeer ik met een vondst
te eindigen die u moet uitnodigen uit te
kijken naar de volgende aflevering. Dat
deed ik de vorige keer ook, en nu vind ik
me voor het eerst in de problemen. Ik
heb geen idee wat of wie Saar heeft
gezien, of waarom, en wat dat precies
betekent. Gelukkig lijkt er geen direct
gevaar, het blijft gewoon een raadsel.
Ondertussen is er in het schrijversleven
in Nieuwegein van alles aan de hand.
Vorige week ontving Mariken Heitman de
Libris Literatuur Prijs voor haar boek
Wormmaan, en eind volgende week
presenteren Judith de Laat en Anke
Verbraak hun nieuwe romans in
bibliotheek De tweede verdieping
(zaterdag 28 mei om 14.00 uur). Ik hoop
dat ik erbij kan zijn want ik ben druk met
de voorbereiding van enkele
muziekvoorstellingen, die allemaal
tegelijk lijken te komen, nu alles weer
mag.
Zelf schrijf ik aan een thriller en een
kort verhaal, en heb ik onlangs een
fantasy-manuscript opgestuurd.
Ondertussen begeleid ik cursisten van de
Online Schrijfschool. Mijn schrijverspen
blijft dus nog wel even bezig.

Deze keer deel 14 van het vervolgverhaal over Reinhuizen CS. In de
vorige aflevering tekent Saar een
portret van een man die blijkbaar op
het wanddoek in de Alexanderzaal
staat.
Voorgaande aflevering over
Reinhuizen CS kun je hier lezen.

‘de niet te kopiëren
vreemdeling.’
Wat of wie heb ik gezien in het
gezelschap van Anna van Rijn? En was
het Anna van Rijn wel? Op Rijnhuizen is
niets zeker en alles mogelijk.
Lena van Tuijl neemt me mee naar het
kasteel waar ik urenlang naar het
wanddoek staar. Daar staat Alexander de
Grote, precies zoals ik hem gezien heb,
al droeg hij toen geen helm met rode
pluimen, en geen mantel.
De professoren om me heen
debatteren over het doek. Hoe oud is het
en door wie is het gemaakt? Het moet
ergens aan het eind van de zeventiende
of in de achttiende eeuw gemaakt zijn.
Door wie, weet men niet. Zeker is dat
Anna van Rijn toen al overleden was.
Er is, kortom geen verklaring. De
personen die ik in het theehuis zag,
waren óf schimmen, of personen die op
de een of andere manier door de tijd en
ruimte op kasteel Rijnhuizen tezamen
waren gekomen.
‘Misschien hebben ze elkaar hier wel
gevonden,’ zegt Jan de Vries.
‘Een dode weldoenster en een
schildersmodel?’ vraag ik.
Lena van Tuijl veegt een stofje van de
tafel. ‘Er zijn gekker dingen gebeurd.’
En daar heeft ze gelijk in. Ik zei het al:
Op Rijnhuizen is niets zeker en alles
mogelijk.
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Ik heb lezers gezien die als schimmen
uit bibliotheekboeken kropen, waarom
stapt kan er dan geen figuur uit een
schilderij stappen. Maar hoe hij en Anna
van Rijn romantisch bij elkaar kwamen in
het theehuis?
‘De kleding op jouw tekening was
Victoriaans,’ zegt Lena.
Ik knik. ‘Als ik kon spoken zou ik ook
aantrekken wat ik leuk vond.’
We komen er niet uit. De professoren
vragen me om hen te waarschuwen als ik
een van de twee weer zie, Anna of
Alexander, zoals we hem nu mar
noemen.
Daarna is het over aan de orde van de
dag.
Ik maak de kantoren schoon, en in mijn
vrije tijd teken ik de bloemen in het park,
de koetshuizen en de versteende trol.
Anna zie ik niet, en ook geen ander
gespuis. Het is pas drie dagen later dat ik
langs de trol loop en mezelf nog een
keertje omdraai. Is er iets veranderd? Is
dat nog dezelfde trol? Hij staat op de plek
waar hij versteend is, maar het is net of
hij…
Ik pak mijn schetsboek erbij. Zijn
armen lijken wat minder hoog geheven,
zijn borst steekt wat meer vooruit. Trollen
zijn akelige wezens. Hij zal toch niet
wakker worden?
Lena van Tuijl schrikt als ik het haar
vraag. ‘Hij beweegt?’
‘Niet zichtbaar, maar eh… misschien
wel een beetje.’
Ze vergelijkt mijn tekening met de
stenen trol. ‘Verdraaid. Het is altijd een
gedoe met trollen. Ik zal de professoren
waarschuwen.’
Wordt vervolgd.
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De avondvierdaagse
gezien door Jordi Jupijn
Fotograaf Jordi Jupijn
ging speciaal voor
De Digitale Nieuwegeiner en pen.nl
op pad om de laatste avond van
de Nieuwegeinse avondvierdaagse
vast leggen.
Gewoon met zijn telefoontje.

Lekker sfeertje daar!
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Kom naar de health check
in de Galecopperboog
Op vrijdag 10 juni kun je meer
inzicht krijgen in je gezondheid!
Kom naar de Galecopperboog en
geniet gratis van een waardevolle
middag met als thema ‘Ken je
getallen’ onder de paraplu van
Positieve Gezondheid. En dat gaat
verder dan hokjes afvinken en
checken. Als deelnemer gaat u ook
in gesprek met elkaar! Wat ga je
doen met de gegevens? Hoe kun je
de resultaten inpassen in je dagelijks leven?
Doe mee met leuke activiteiten en
laat je inspireren door professionals
en buurtbewoners. Dit alles onder het
genot van een zelfgemaakt hapje,
een drankje en muziek op de patio.
Dit kun je verwachten
Test je conditie, balans, kracht en
lenigheid samen met de buurtsportcoach van SportID. Je krijgt een
passend beweegadvies en ontdekt de
leukste plekken om te bewegen in
Nieuwegein en laat een bodyanalyse
maken bij de leefstijlcoach.

SUN Lekstroom
doet mee met
de digitale collecte
van het Armoedefonds
Om inwoners in het Lekstroomgebied financieel te kunnen
helpen werft zij fondsen. SUN
Lekstroom is er voor inwoners
uit de gemeenten Nieuwegein,
Vijfheerenlanden, Houten, IJsselstein en Lopik. Naast overheidsorganisaties, kunnen ook
particulieren donaties doen op
de website, zodat mensen, en
dus de inwoners van het Lekstroomgebied, die het financieel
zwaar hebben gesteund worden
in moeilijke tijden.
‘Wij hebben een eigen collectebus op
de website van het armoedefonds. De
opbrengst van onze collectebus tussen 10 en 31 mei wordt door het Armoedefonds verdubbeld. Dus vraag
je netwerk om ons te steunen en
vraag ze om een donatie. Klein of
groot, dat maakt niet uit. Wil je meer
doen? Maak dan je eigen collectebus

Studenten van de Hogeschool
Utrecht vertellen alles over:
• Tandprothetiek (heb je vragen over
een gebitsprothese?)
• Mondzorgkunde (zó verzorg je je
gebit het beste)
• Logopedie (kom alles te weten over
je verstaanbaarheid en stemgebruik)
• Gezondheidsapps installeren en
Duofietsen
Daarnaast kun je meedoen met workshops Fietsfit-oefeningen, quilten, genieten van een wandeltocht en een
fietstocht, het escapespel Positieve
Gezondheid spelen en technische ondersteuning krijgen bij het downloaden van betrouwbare gezondheidsapps. Ook is er informatie te vinden
over samen fietsen in Galecop en de
Duofiets.
Daar wil jij toch ook bij zijn? Geef je
op via de website van De tweede
verdieping! De health check wordt
georganiseerd door bibliotheek De
tweede verdieping, Sport-ID, Fysiotherapie Galecop, gemeente wijkcoördinator Galecop, Hogeschool
Utrecht, Saltro, Movactor en de buurtbewoners.
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voor ons aan. Je kunt dan de mensen
uit jouw netwerk vragen om iets in
jouw collectebus te doen.’
Ondanks alle goede voorzieningen
in onze maatschappij zijn er veel
mensen die in een urgente financiële noodsituatie zijn geraakt.
Voor die mensen zet SUN Lekstroom (Stichting Urgente Noden
Lekstroom) zich in. Aan mensen
die tussen wal en schip dreigen te
vallen, biedt SUN hulp bij acute
financiële nood. Wij helpen als andere loketten gesloten blijven;
hulp in de vorm van een financiële
bijdrage (gift) en/of een renteloze
lening.
Woon je niet in de gemeente
Nieuwegein, Vijfheerenlanden,
Houten, IJsselstein of Lopik, maar
wil je toch gebruik maken van
financiële noodhulp? Kijk dan op
de website van SUN Nederland.
Hulpverleners uit meer dan 100
gemeenten doen al een beroep op
een noodhulpbureau.
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Muriëlle van der Voort en Jeroen Kreijkamp

Jeroen Kreijkamp
benoemd in bestuur
NUOVO Scholen
De raad van toezicht van NUOVO
Scholen maakt bekend dat Jeroen
Kreijkamp per 1 september zal worden
benoemd als lid college van bestuur.
Vanwege het aftreden van Leon de Wit
als voorzitter zal het college van
bestuur per 1 september bestaan uit
Muriëlle van der Voort, die de positie
als voorzitter van Leon overneemt, en
Jeroen Kreijkamp.
Jeroen heeft als wethouder onderwijs in
de Gemeente Utrecht in twee termijnen
(2010-2018) veel expertise opgebouwd
op de werkterreinen waarop ook NUOVO
Scholen actief is. Daarna was Jeroen
directeur-bestuurder van Hilversum Marketing en toezichthouder bij diverse (onderwijs-)organisaties. Jeroen kijkt uit naar
zijn start bij NUOVO: 'Ik kijk er naar uit
om vanuit deze rol een bijdrage te leveren aan goed en innovatief onderwijs zodat alle leerlingen binnen NUOVO Scholen, waaronder het Anna van Rijn College
in Nieuwegein, het beste uit zichzelf kunnen halen.'
Muriëlle van der Voort kwam vorig jaar al
het college van bestuur van NUOVO
Scholen versterken en heeft in de achterliggende periode naast Leon de Wit belangrijke vervolgstappen in de organisatie
kunnen voorbereiden. 'Onder het voorzitterschap van Leon is er een stevig fundament gelegd. Er ligt nu een mooie en
uitdagende opdracht voor Jeroen en mij
om, samen met de schoolleiders, verder
te bouwen aan onze organisatie en ons
onderwijs.'

Leerlingen
van De Schouw
ruimen zwerfafval op
voor dieren
in hun buurt
Wat zijn de gevolgen van zwerfafval voor dieren en wat kun je
er zelf aan doen? Circa 45 kinderen van groep 5 van basisschool
De Schouw in Nieuwegein gingen woensdagmiddag aan de
slag met afvalknijpers, handschoenen en afvalzakken. Mascotte Prullie de Prullenbak was
er ook bij en maakte de kinderen super blij! Het doel van
Groen doet Nieuwegein Goed:
kinderen meer buiten laten zijn
en op een speelse manier ontdekken welke dieren in de buurt
leven. Dat doen ze door samen
zwerfafval op te ruimen voor
dieren in hun eigen buurt.
Nieuwegein heeft een nieuwe programma of doeboek ‘Dieren blij,
buurt zwerfafvalvrij!’ ontwikkeld
waarbij kinderen zich kunnen
inzetten voor de dieren in hun
eigen buurt. Zwerfafval is gevaarlijk ofwel een bedreiging voor dier,
mens en natuur. Basisscholen en
kinderen kunnen met deze educatieve doekaarten in hun buurt aan
de slag. Basisschool De Schouw in
Fokkesteeg had de primeur.
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Wethouder Jan Kuiper (Jeugd en
onderwijs, Betere Buurten) reikte
op het schoolplein aan de kinderen
een ‘dierenheld diploma’ uit. 'Het
is een heel mooi initiatief van de
school om zich samen met de
kinderen in te zetten om het zwerfafval op te ruimen in de buurt en zo
goed te doen voor de dieren. Jong
geleerd, is oud gedaan.'
Leefbare buurt
Het educatie doeboek is vorm
gegeven vanuit ‘Groen doet Nieuwegein Goed’ door het Milieu Educatie Centrum ‘Natuurkwartier’
van de gemeente Nieuwegein.
Daarnaast zet Nieuwegein zich met
‘Betere Buurten’ in om de leefbaarheid in buurten zoals Schansen
Noord en Zuid te verbeteren. Daarbij wordt de openbare ruimte vernieuwd en de sociale betrokkenheid van de inwoners gestimuleerd.
Twee enthousiaste en betrokken
zwerf Afval Pakkers, Henk Boer en
Karen Smidt uit Fokkesteeg vertelden de kinderen waarom het zo belangrijk is om het zwerfafval op te
ruimen.
Groen doet Nieuwegein Goed
wordt mogelijk gemaakt door de
provincie Utrecht (subsidie) en de
gemeente Nieuwegein.
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Deze jongens leren op de Nieuwegeinse Tech Campus over de warmtepomp

Iedereen
aan de warmtepomp?

Personeelstekort in techniek
Wel voorziet ook hij overigens problemen als het gaat om personeel. In
de techniek is al een groot tekort aan
vaklieden; dat wordt volgens Berns
alleen maar groter met de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. 'De vraag naar goed opgeleide
mensen neemt steeds toe. Dat betekent
wel: nog meer uitdaging én werk voor
onze studenten.'

Deze jongens
kijken straks
of het in jouw huis past
Nu vanaf 2026 zo’n beetje iedereen
aan de warmtepomp moet, worden
studenten op de Tech Campus in
Nieuwegein in rap tempo klaargestoomd voor die duurzame toekomst. Weg gaan de cv-ketels,
maar voorlopig is er nog wel een
groot tekort aan mensen die veel
weten over de pompen. En dus
moeten de studenten van ROC
Midden Nederland hard aan de
bak.

Docent duurzame energie Jan
Willem Berns:
'We moeten met de tijd mee’

'We kijken of je huis geschikt is voor een
warmtepomp, waar die dan moet
komen en hoe', vertelt Mathijs, terwijl
hij naar een technische tekening op
een laptop wijst. Samen met vier
medestudenten is hij bezig met de
verduurzaming van een twee-ondereen-kapwoning. Op school leren ze
de theorie; bij een bedrijf mogen ze al
voor het echie aan de slag.
Studenten als Mathijs zijn zeer gewild op de arbeidsmarkt. Hij zit nog
niet eens in zijn laatste studiejaar en
krijgt nu al aanbieding na aanbieding
op LinkedIn. Tegelijkertijd bellen
bedrijven hun school op: hebben jullie nog goede stagiairs of kunnen jullie ons personeel omscholen? Nu de
warmtepomp de standaard gaat worden, verwacht het ROC nog meer
aanvragen.
De school staat dan ook in de startblokken om het curriculum om te
gooien. 'Opnieuw', aldus opleidingsmanager René van Mourik. 'Eerst
wilde iedereen opeens zonnepanelen;
nu gaan we allemaal aan de warmte-

pomp.' Het ROC gaat zo snel mogelijk
met bedrijven in gesprek om te kijken
aan welke kennis en vaardigheden op
het gebied van de warmtepomp behoefte is.
Het vakkenpakket wordt dan verder
uitgebreid en er komt, net als voor de
plaatsing van zonnepanelen, een omen bijscholingscursus voor vaklieden.
'Het is continu schakelen', aldus Van
Mourik. Docent duurzame energie Jan
Willem Berns vult aan: 'Duurzaamheid is ook hier een belangrijk item. Een
huis moet met de tijd mee; wij als opleiding dus ook.'
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De groep studenten zit inmiddels
verdiept in de tekeningen. Er wordt
overleg gevoerd over het eventueel
verplaatsen van buizen in het ‘projecthuis’, zodat het 'geen zooitje wordt'.
De technische termen vliegen over
tafel. Of deze jongens straks écht van
de warmtepomptechniek hun vak
maken, weten ze nog niet zeker. Ze
kunnen overal terecht, concluderen
ze. 'Ja, iedereen staat om ons te springen.'
Hoe werkt een warmtepomp?
Een warmtepomp haalt via een buizenstelsel warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater. Hij wordt gebruikt om huizen en andere gebouwen te verwarmen en zorgt voor
warm water. Er zijn volledig elektrische warmtepompen en hybride
warmtepompen. Bij die laatste vorm
kan een cv-ketel op koude dagen
eventueel bijspringen.
Vanaf 2026 wordt de regel: is de cvketel aan vervanging toe? Dan moet
er een warmtepomp of ander duurzaam alternatief voor in de plaats
komen. Een alternatief is bijvoorbeeld aansluiting op het warmtenet.
'De urgentie van verduurzaming is
groot en het tempo moet omhoog',
aldus minister Hugo de Jonge van
Volkshuisvesting.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
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Stadstheater
en Kunstencentrum

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

Back to the country

3 aanstormende cabarettalenten
vr 27 mei, 20.15 uur, € 19,00
De formule van ‘Cabarestafette’ op
27 mei in DE KOM is simpel en
doeltreffend: drie aanstormende
talenten voor de prijs van één. Een
mooie kans dus om jong, bruisend
talent te spotten. Elke avond betreden drie nieuwe talenten het podium, elk met een geheel eigen
stijl. Vaak gaat het om winnaars...

do 2 juni, 20.30 uur, € 21,00
Back to the Country viert zijn
tweede lustrum en is daarmee de
langstlopende countrymuziekproductie in Nederland. Met klassiekers uit de rijke countryhistorie en
uitstapjes naar aanverwante stijlen
zorgen zanger/gitarist Dick van
Altena en de band Savannah op
2 juni in DE KOM dat alle ingrediënten voor een onvervalst...
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Absurd en muzikaal
cabaret

Dolkomisch duo
Buurman en Buurman

Beth en Flo
vr 27 mei, 20.30 uur, € 19,50
Gewapend met een sloophamer
breken Beth & Flo de muren af van
het studeerkamertje waar ze jarenlang eindeloos etudes en fuga’s
van Bach op de piano oefenden.
De muren van die hele klassieke
concertwereld waarin ze gevangen
zitten, moeten kapot. Want...

za 4 juni, 11.00 en 14.00 uur,
€ 17,50
Buurman en Buurman: wie kent dit
dolkomische duo niet? Telkens
weer bewijzen de kameraden dat
een goede buur beter is dan een
verre vriend. De buurmannen
hebben het afgelopen jaar hard
geklust. Een nieuw dak op het huis
en de hele schuur is grondig...

De 3JS spelen U2

De Speld theater

do 2 juni, 20.15 uur, vanaf € 27,50
Het is vijf jaar gelden dat de 3JS in
de huid kropen van de Ierse band
U2, met het verhaal van het legendarische album ‘The Joshua Tree’
uit 1987. Op donderdag 2 juni in
DE KOM steken de 3JS de show in
een spectaculair nieuw jasje. Velen
beschouwen ‘The Joshua Tree’ als
het beste dat U2 maakte, met hits
als ‘Where The Streets Have No
Name’, ‘With Or Without You’ en
‘I Still Haven't Found What I'm...

di 7 juni, 20.15 uur, vanaf € 27,50
Na vijftien jaar betrouwbaar verslag
te hebben gedaan van het laatste
nieuws breidt De Speld dit jaar uit
naar de toekomst. Met een wervelende theatershow, op 7 juni in DE
KOM. Verwacht een confettikanon
aan satirische scenes, dilemma’s
waarvan je nooit dacht dat ze bestonden en hilarische nieuwsflitsen. De ontdekking van de zwaartekracht is slechts een incident
vergeleken met de onthullingen...
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Mendez da Costalaan
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