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DEZE WEEK

• Agenda
• Tijden zomerdienst veerpont
• Dit jaar weer een Sluizenloop
• Fantasie en creativiteit in de bieb
• Expositie Summer Time
• Nieuw: De Gebroken Stoeptegel

• Video: Stadscraen op transport
• Stadscraen veilig aangekomen
• Zomeravonddrives Bridgeclub
• Jongen door honden gebeten
• Auto ramt hek en is total loss
• Hockeysters niet naar finale Silver Cup
• Doe mee met de voetbal4daagse
• Iris Creutzburg en Koos Ket exposeren
• Het Gras van de Buren
• Waterwegen als levenslijnen
• Zie je zondag!
• Politie koopt bedrijfspanden

• Fietsendief met hond gezocht
• Crash met camper
• Vogeltjesmarkt bij Vogelvriend
• Dames 1 MCHN promoveren
• Werkgeluk en inclusie in Merwestein
• Kindcentrum Doorslag wordt vernieuwd
• Nep-bankmedewerker gezocht
• 'Levende boeken' gezocht
• Avond voor de stad
• Basisschoolleerlingen lopen ruim

11.000 euro bij elkaar
• Uniek Oranjefestival bij JSV
• Alle Fiets-Rommelmarkt adressen
• Kerkmuziek door de eeuwen heen

Marjet Huiberts in de bibliotheek

Campagne Meer MBO-ers op de fiets

• Wie volgt 'onze Bob de Bouwer' dadelijk op? Dat zou zo maar Guido Bamberg kunnen zijn

• Start kaartverkoop in DE KOM seizoen 2022-2023

Uniek Oranjefestival bij JSV

• Hoofdmacht korfbalvereniging Koveni promoveert met duidelijke cijfers

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


Dertig ton wegende replica van de stadscraen
vervoerd uit Vreeswijk

Na drie jaar bouwen, meten en puzzelen is de replica van de
stadscraen weer thuis in Utrecht. In alle vroegte werd hij vorige
week vrijdag vanuit de Museumwerf in Vreeswijk op een ponton
gehesen om zijn eerste deel van de reis af te leggen. Zaterdags werd
hij naar zijn definitieve plek gebracht, naast de Monicabrug.

Wie die vrijdag naar de Museumwerf kwam, zag een
wirwar van oranje bouwhelmen, een groot ponton en
maar liefst drie hijskranen. 'Dit is het moment waar we
allemaal op hebben gewacht', zegt projectleider
Liesbeth Bouwhuis (foto). 'Beetje spannend is het wel,
want die kraan weegt 30 ton. Nou, dan hoop je wel
dat-ie heel blijft.'

Touwen werden om de kraan van 13,5 meter hoog gewikkeld. Met
uiterste precisie, verzekeren de vervoerders de omstanders. 'Ja, we gaan
‘m eerst omhoog tillen, daarna wordt ie op z’n kantje gelegd. Anders past
hij absoluut niet onder ook maar een enkele brug door.'

De stadskraan stond eeuwenlang op de Ganzenmarkt in Utrecht om
goederen op de kant te hijsen. Tot dat in de 19e eeuw misging bij het
takelen van de vrouwenbeelden die je nog altijd kunt zien bij de Winkel
van Sinkel. De vracht was te zwaar en het bovendeel brak af. Het
betekende het einde van de stadscraen.

Het houten bouwwerk trekt een hoop bekijks. Langs de kades in
Nieuwegein staan wat mensen te filmen, één daarvan was onze
videograaf Bart van Rooijen die speciaal hiervoor om 06.15 uur uit zijn
bed was gekropen.

In vrij snel tempo gaat de grote kraan omhoog. Zwevend in de lucht
houden de mensen die hier drie jaar aan hebben gewerkt hun hart vast.
Maar gelukkig, alles gaat goed. De schipper staat klaar, de trossen zijn
los, en het ponton kan vertrekken. Later, als de stadscraen op zijn plek
staat volgt nog een officieel openingsmoment. Precies in het jaar dat
Utrecht 900 jaar bestaat.

Zeewolf met in tomatensaus
gesmoorde inktvis ringen
en vongoles

Heerlijk, verse zeewolf. Wij kunnen er
geen genoeg van krijgen hier op de
redactie. Dus maken we voor u de zee-
wolf met in tomatensaus gesmoorde ink-
tvis ringen en vongoles.
Het recept.

Straat van de Week

Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat
dies meer zij, vastgelegd volgens een
vast stramien: ter hoogte van het pand
met huisnummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in gefoto-
grafeerd.
Deze week de Moerashoeve in de wijk
Blokhoeve.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Nieuwste werk
Iris Creutzburg
en Koos Ket
te zien in
Museum Warsenhoeck

Iris Creutzburg en Koos Ket
exposeren samen van 29 mei
tot 7 augustus 2022 in Museum
Warsenhoeck. Hun gezamen-
lijke expositie hebben ze ge-
wonnen in de competitieve
expositie 50 jaar Nieuwegein
in 2021.

Iris won de derde prijs, Koos de
tweede. Nu is het zover: ze laten
ons hun nieuwste werk zien. Alle-
bei zijn ze geraakt door de oorlog
in Oekraïne en dat laten ze in hun
werk zien.

Iris Creutzburg over haar werk
‘Voor deze expositie ben ik geïn-
spireerd geraakt door de leeuw, een
dier dat ik enorm bewonder om zijn
gratie, zijn kracht en moed. Ik her-
ken mezelf er in omdat ik ook een
leeuw ben. In verschillende tech-
nieken heb ik de leeuw uitgebeeld. Ik
heb gebruik gemaakt van acryl, acryl
pouring en gemengde technieken. De
oorlog in Oekraïne en al zijn vluch-
telingen heeft me enorm aange-
grepen. Dat komt omdat ik zelf ooit
vluchteling ben geweest toen ik een
meisje van 13 jaar was. In het
schilderij Aanval op Oekraïne heb ik
ook de leeuw gebruikt als symbool

van krachten die elkaar aanvallen
met Poetin als agressor en Zelensky
als verdediger van de vrijheid en de
soevereiniteit.’

Koos Ket is geboren in 1943
in Utrecht
Hij vertelt over zijn werk: ‘Een
groot deel van mijn leven is getekend
door liefde voor de schilderkunst.
Voor mij is kunst de belichaming van
het rijk der vrijheid. Van magisch
realisme ben ik overgegaan meer
materie-gericht werken. Door de
keuze van het onderwerp en door de
manier van inkaderen daarvan, ga je
anders naar de dingen kijken.’

‘De keuze van het gezichtspunt
waaruit de werken gemaakt zijn, is
niet altijd vanzelfsprekend, waar-
door ik mijn eigen stijl creëer. Ik laat
me inspireren door het onrecht in de
wereld, zoals vluchtelingenkampen,
Oekraïne, verwoestingen en klimaat-
verandering. Het resulteert vaak in
sombere werken met weinig kleur.’
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AGENDA

• 28 mei: vogeltjesmarkt bij Vogelvriend
• 29 mei: rommelmarkt
• 30 mei t/m 8 jun: gratis zwemmen *
• 30 mei: workshop FIFA *
• 1 jun: IVN Natuur Wandeling
• 1 jun: sport en spel *
• 1 jun: Kidsredactie, nieuwsuitzending

maken
• 2 jun: symboliek van dieren in de kunst
• 2 jun: Summer Fair Galecop
• 2 jun: Avond voor de stad
• 2 jun: Kerkmuziek door de eeuwen
• 3 jun: sport, spel, beweging voor elke

leeftijd
• 5 jun: Zie je zondag in De Partner
• 6 jun: Oranjefestival bij JSV
• 7 jun: workshop Spoken Words *
• 7 jun: start kaartverkoop DE KOM
• 8 jun: knutselworkshop *
• 8 jun: meedenken over OV
• 10 jun: healthcheck in Galecopperboog
• 10 en 11 juni: 't groenste evenement
• 11 jun: BoekStartdag
• 11 jun: open lab: green screens
• 15 jun: workshop tijdreizen
• 17 jun: Urban Dance Event
• 23 jun: Werkgeluk en inclusie
• 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
• 15 t/m 18 aug: voetbal4daagse
• 11 sep: Sluizenloop

* 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.
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Auto ramt hek op
industrieterrein Het Klooster,
inzittende(n) gevlucht

Op industrieterrein Het Klooster is in
de nacht van zaterdag op zondag een
buitenlandse auto gecrasht. De inzit-
tende(n) is/zijn na het ongeval in on-
bekende richting gevlucht.

Rond 01:00 uur kreeg de politie een mel-
ding van een achtergelaten voertuig op
het Inundatiedok, de auto was rondom
beschadigd en een hek van het naastgele-
gen DHL-magazijn was volledig kapot
gereden.

Kentekenplaat
De bestuurder van de auto had een stuk
terug een stoeprand geraakt. Hierdoor
raakte hij de macht over het stuur kwijt en
ramde het hekwerk. De inzittende(n)
ging(en) er hierna vandoor, maar ze had-
den nog wel de tijd om eerst de kenteken-
platen van het voertuig te schroeven en
mee te nemen.

De politie heeft in de omgeving met onder
andere een speurhond gezocht, maar de
bestuurder en eventuele inzittenden zijn
niet meer gevonden.

Total loss
De auto is total loss en de schade aan het
hekwerk is groot. De politie heeft de auto
in beslag genomen voor verder onder-
zoek. De auto is afgesleept door een
berger.

Politie
koopt bedrijfsgebouwen
in Nieuwegein

Sinds eind april 2022 is de politie eige-
naar van drie bedrijfsgebouwen aan
Ringwade 51 – 79 in Nieuwegein. De
gebouwen, met een gezamenlijke op-
pervlakte van circa 23.000 m2, maken
efficiëntere bedrijfsvoering en onder-
steuning bij effectief politiewerk mo-
gelijk. Daarnaast bieden de gebouwen
goede samenwerkingsmogelijkheden
aan alle politiemedewerkers.

De politie wil de huisvesting toekomst-
bestendiger maken. Zowel functioneel,
kwalitatief als financieel. Dit betekent dat
de politie dure huurpanden wil afstoten.
Met aflopende huurcontracten van enkele
panden in zicht is de aankoop van de be-
drijfsgebouwen aan Ringwade een logi-
sche stap. Op termijn wordt een aanzien-
lijke besparing behaald van circa 50% op
de huidige exploitatiekosten.

Anders Werken
Aan Ringwade worden diverse grote ge-
bruikersgroepen binnen de politie gehuis-
vest. Door de uitrol van het Anders
Werken-programma worden de ruimtes
ingevuld met flexibele werkplekken en fa-
ciliteiten aan politiemedewerkers die cen-
traal in het land willen samenwerken, ver-
gaderen of elkaar willen ontmoeten. Hier-
mee organiseert de politie betere samen-
werkings- en ontmoetingsfaciliteiten in
eigen beheer.

Vervolgstappen
Eén toren is al in gebruik door de politie.
De twee andere torens worden op het mo-
ment verhuurd. Na afloop van de huur-
contracten zullen deze torens ook door de
politie zelf in gebruik worden genomen.
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OMKIJKEN

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

Mei 2005

Het iconische gebouw van het Chinees-restaurant aan
de Weverstede. In de Nieuwegeinse volksmond ook
wel 'de badkuip' of 'de gele badkuip' genoemd.
Oorspronkelijk bedoeld als discotheek, maar dat plan
viel in duigen. Het bjzondere pand moest wijken voor
Nieuwegeins Cityplannen met veel hoogbouw en een
nieuw Citystation. Het blauw-witte kantoorpand in de
achtergrond past kennelijk wel in de (ver)nieuwbouw
en werd in gebruik genomen als appartementen
complex.

https://www.pen.nl/artikel/leerlingen-van-de-trompetvogel-gaan-pannenkoeken-bakken
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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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!

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.
Deze week valt de eer te beurt aan
Xanne Nanuru.

Een terugblik op het
schoolvoetbaltoernooi –
Fair Play

'Het laatste fluitsignaal heeft
geklonken, de prijzen zijn uitgedeeld
en alle voetballen liggen weer in de
kast. Na 149 wedstrijden in de
maanden maart, april en mei is het
KNVB-schoolvoetbaltoernooi in
Nieuwegein weer ten einde. De
afgelopen maanden was het mijn taak
als buurtsportcoach evenementen,
om dit jaarlijkse toernooi in goede
banen te leiden. Best een uitdaging
voor iemand die van nature een
voorkeur voor individuele sporten
boven teamsporten heeft en bij wie
balgevoel ontbreekt.'

Samenwerken
'In mijn eerste column schreef ik:
‘’een evenement organiseren doe je
niet alleen’’. Dit geldt natuurlijk ook
voor het KNVB-schoolvoetbaltoernooi
in Nieuwegein. Ik kijk terug op een
fijne samenwerking met
voetbalverenigingen JSV, V.S.V.
Vreeswijk en SV Geinoord, studenten
van MBO Utrecht Sportacademie, het
Sportcollege ROC Midden Nederland
en mijn collega’s van SportID. Samen
hebben we bijna 800 Nieuwegeinse
kinderen in beweging gebracht!'

Onsportief
'Dat de toernooidagen fysiek gezien
een sportief feestje waren kan ik
zeker beamen, maar of het gedrag
ook altijd sportief was, daar valt over
te twisten. Kinderen die schelden bij
een beslissing van de scheidsrechter
en ouders die negatief coachen. Dit
zijn enkele voorbeelden van
onsportief gedrag bij het
schoolvoetbaltoernooi. Eerlijk gezegd
klinkt het nu negatiever dan dat het
daadwerkelijk was, gelukkig! Maar
voor vele zijn deze voorbeelden
waarschijnlijk wel herkenbaar in
welke sport dan ook.'

Fair Play
'Fair Play gaat over sportiviteit en
respect in de sport. Gelukkig heb ik
deze aspecten ook teruggezien bij
het schoolvoetbaltoernooi. Zo gaven
veel teams na afloop van een
wedstrijd elkaar én de scheidsrechter
een box. Op die manier bedankten ze
elkaar voor de wedstrijd. Teams die
trots de Fair Play prijs in ontvangst

namen en scheidsrechters die
complimenten kregen van coaches en
ouders. Zo kan het dus ook.'

'Maar het uitreiken van Fair Play
prijzen aan de sportiefste teams bleek
niet voldoende voor een toernooi
zonder onsportief gedrag. Moeten we
het toernooi dan volgend jaar zonder
publiek organiseren? Of spelers direct
diskwalificeren bij een gemene
opmerking? Dat lijken mij ook geen
goede oplossingen. Want Fair Play
gaat niet alleen over positief coachen
langs de lijn of respectvol omgaan
met je tegenstander, het is groter dan
dat. Op en naast het veld dient
iedereen, speler, vrijwilliger, ouder,
leraar, scheidsrechter en organisator,
zich eerlijk en sportief te gedragen.
Fair Play is van ons allemaal, Fair
Play doen we samen!'

Ideeën
Dit betekent dat ook ik aan de bak
moet. Ik heb mijzelf afgevraagd: hoort
onsportief gedrag bij een toernooi? Is
onsportief gedrag, in welke mate
maar ook, acceptabel? Het antwoord
was snel duidelijk: nee! Maar hoe
kunnen we er samen voor zorgen dat
het schoolvoetbaltoernooi volgend
jaar (nog meer) Fair Play ademt?'

'De eerste ideeën die mij nu te binnen
schieten zijn, om voorafgaand aan
het toernooi, gratis workshops positief
coachen aan te bieden en
leerkrachten handvaten geven om
Fair Play bespreekbaar te maken in
de klas. Hoe gaaf zou het zijn als
spelers van FC Utrecht op scholen
vertellen waarom zij Fair Play
belangrijk vinden? En hoe zij hier
mee omgaan?'

'Uiteindelijk hebben we met z’n allen
één doel: een sportieve en leuke
middag voor de kinderen. Fair Play is
niet iets eenmaligs, maar het is iets
waar je met elkaar continue aan moet
blijven werken. Laten we er aandacht
aan blijven geven, want alleen samen
kunnen we Fair Play in de sport
bereiken.'

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
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Stadskraan maakt geslaagde reis
van Vreeswijk naar Utrecht

Heel even werd het nog spannend. Maar na een reis van
meer dan een dag staat de stadskraan (stadscraen) definitief
op zijn plek bij de Monicabrug in Utrecht. De 30 ton wegende
kraan is een replica van de stadskraan die vanaf de 15e
eeuw bij de Ganzenmarkt stond. Met het gevaarte werden
goederen die over het water werden vervoerd op de kant
gehesen.

Vrijdagochtend vertrok de stadskraan op een ponton bij de
Museumwerf in Nieuwegein. Daar was de afgelopen drie jaar
onder leiding van stichting Stadskraan door mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan het houten gevaarte gewerkt.
Zaterdagmiddag werd de kraan onder grote belangstelling op zijn
nieuwe plek gezet. 'De hele reis is gesmeerd gegaan dankzij
Mammoet, Hebo, onze leerlingen en leermeester', zegt projectlei-
der Liesbeth Bouwhuis.

Heel even werd het nog spannend. 'Bij de Gasthuismolenbrug
raakte de ponton de bodem van het water en de kraan de bodem
van de brug. Uiteindelijk is ‘ie met een halve centimeter speling
alsnog onder de brug doorgekomen.'

Toen de stadskraan overeind werd getild door de hijskranen van
Mammoet volgde er een groot applaus. Een mooie beloning voor
de gedane arbeid, zegt Bouwhuis. 'Er volgt nog een afbouwfase.
Maar dit is wel even het sluitstuk van drie jaar werk.'

De eerste reacties zijn al binnen. 'Veel mensen vragen zich af
wat het is', lacht Bouwhuis. 'De mensen moeten er nog even aan
wennen denk ik. Maar die tijd gaan ze wat haar betreft ook
krijgen. Het is niet te missen. Het is een beeldbepalend project
aan de Weerdsingel. Gekomen om te blijven, zeggen ze dan.'
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

5 Juni is het weer Zie je zondag!

Deze middag met twee acts. Nancy Berends en Wim
Visser vormen samen het duo Elusive. Wim begeleidt op
gitaar en Nancy zorgt voor de percussie. Elusive heeft een
breed repertoire van bekende en minder bekende
meezingnummers, waar een eigen twist aan is gegeven.
Voorop staat dat Elusive mensen wil raken met veel
aandacht voor beleving en gevoel.
Kylassin is een jong folk duo. Zij brengen een muzikale
reisvoorstelling. Begeleidend op cájon, accordeon, gitaar
en fluit zingen zij over de Balkan.

Voorstelling: 15.00 - 17.00 uur. Zaal open om 14.30 uur.
Entree gratis.

Echtpaar uit Nieuwegein
komt met schrik vrij
na crash met camper

Een echtpaar uit Nieuwegein is afgelopen
maandagmiddag met de schrik vrijgekomen, nadat
hun camper in botsing was gekomen met een
vrachtwagen. De camper kantelde en bleef op de A1,
ter hoogte van Muiden, op de zijkant liggen.

Het echtpaar kwam net van een camping in Baarn en
waren onderweg naar een andere camping. Op de A1
ging het mis. Hoe het ongeluk kon gebeuren is volgens de
politie niet duidelijk. De vrachtwagen stond een paar
honderd meter verderop stil op de vluchtstrook en heeft
weinig schade opgelopen.

Een bergingsdienst heeft de camper afgesleept. Het
echtpaar uit Nieuwegein is na controle huiswaarts
gegaan. Of de vakantie is afgelopen, is niet bekend.

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


De Digitale Nieuwegeiner

Vaderdag
staat weer voor de deur

Wat geef jij?

Vaderdag staat alweer bijna voor
de deur. Een bijzonder dag waar-
op je je vader eens echt goed in
het zonnetje kunt zetten. Dit jaar
valt Vaderdag op 19 juni. Een
mooie datum met hopelijk mooi
weer en natuurlijk een aantal
mooie cadeaus. Cadeaus horen
er nu eenmaal bij. Maar wat geef
jij jouw vader?

Ieder jaar weer is het een dilemma
wat je nu weer moet geven. Leuke
vaderdag cadeaus vinden is ieder
jaar ook weer lastig. Je hebt im-
mers door de jaren heen al veel
gegeven. Gelukkig is er geen en-
kele reden waarom jouw inspiratie
nu al op zou zijn. Er zijn nog ge-
noeg unieke cadeaus te vinden. Als
je maar weet waar je moet zoeken.

Geef quality time cadeau
Wie zegt dat cadeaus altijd aange-
raakt moeten kunnen worden? Dat
deze altijd verstopt moeten zitten in
een cadeaupapiertje? Soms zijn er
veel waardevollere cadeaus. Een-
voudige cadeaus. Niet in te pak-
ken, niet aan te raken en toch
waardevoller dan ooit. Denk bij-
voorbeeld aan quality time. Ge-
woon wat extra tijd samen met je
vader. Hoe vaak kom je er echt aan
toe om samen iets leuks te doen?

Als jullie beide erg druk zijn met jul-
lie eigen gezin, is de kans groot dat
jullie elkaar minder vaak zien dan

gehoopt. Dan is een momentje
samen belangrijker dan ooit. Plan
stiekem een dagje vrij voor je vader
en neem hem mee om iets leuks te
doen. Iets waar jullie als kind al van
konden genieten. Dan is het direct
een Vaderdag om nooit te verge-
ten.

Luister goed in de weken
voorafgaand aan Vaderdag
Het is een illusie om te geloven dat
je vader helemaal niets nodig heeft.
Hoe tevreden iemand ook moge
zijn, we hebben eigenlijk altijd wel
wensen. Groot en klein. Geef
daarom je ogen én oren goed de
kost in de weken voorafgaand aan
Vaderdag. Wat valt je op in de
gesprekken of aan het huis? Zijn er
dingen die ontbreken of waar je
vader regelmatig tussen neus en
lippen door over klaagt? Sla die in-
formatie dan op en gebruik het als
uitgangspunt voor jouw cadeau. Zo
weet je redelijk zeker dat het ca-
deau echt van pas komt en zeker in
de smaak zal vallen.

Maak zelf iets
Zelf iets maken? Dat is toch iets
wat je deed toen je klein was? Je
ziet jezelf nu niet zo snel een knut-
selwerkje maken. Besef echter dat
dit vroeger veelal de mooiste ca-
deaus waren voor je vader. Niet
vanwege jouw creativiteit en knut-
seltalent, maar omdat het liet zien
dat je echt je best had gedaan om
iets moois voor hem te maken.

Natuurlijk ga je nu niet echt meer
zitten plakken en knippen, maar dat

(verder lezen)

7

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 kinder-
springparadijs met wel 10 springkus-
sens strijkt neer op het terrein naast
het winkelcentrum Hoogzandveld in
Nieuwegein Zuid. De reguliere ope-
ningstijden 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 produc-
tie van Freiwald Entertainment, een cir-
cusfamilie die nieuwe wegen is ingesla-
gen. Qua springkussens is er voor elk wat
wils. De tien springkussens zijn namelijk
stuk voor stuk verschillend. Een storm-
baan van 21 meter, het klassieke spring-
kussen en nog vele andere verrassende en
te gekke springkussens. Freiwalds Jump-
ing-World is het enige reizende spring-
kussenfestijn 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 vele andere lekkernijen te verkrijgen
zijn is het een uniek dagje uit.

Hygiëne en veiligheid
Hygiëne en veiligheid staat hoog in het
vaandel. Springkussens en andere opper-
vlakken worden nog steeds regelmatig
gereinigd en gedesinfecteerd.

Meer informatie over Freiwalds Jumping-
World, hét kinderspringparadijs is te vin-
den op www.jumping-world.nl.

FOTO VAN DE WEEK

Deze week van Rogier Steehouwer, de buurman van
de hoofdredacteur van pen.nl. Hij staat in de rij, een
lange rij bij het kinderspringparadijs in Nieuwegein
Zuid.

Rogier: ‘Vandaag is Freiwalds Jumping-World
neergestreken in Nieuwegein Zuid. Dat het druk zou
worden konden wij al zien op de Socials. De eerste
dag stond er al een lange rij voor de kassa. Duur is het
niet, voor een paar eurootjes kunnen de kinderen
lekker hun energie kwijt. Nu nog in de rij maar straks
kunnen Luuk en Tom lekker ravotten. Wat zullen ze
slapen!’

Nog tot en met 12 juni kunnen de kinderen genieten
van dit kinderspringparadijs nabij winkelcentrum Hoog
Zandveld.

https://topgeschenken.nl/vaderdag-cadeau
https://topgeschenken.nl/vaderdag-cadeau
https://www.pen.nl/artikel/vaderdag-staat-weer-voor-de-deur-wat-geef-jij
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.jumping-world.nl
https://www.pen.nl/artikel/springkussenfestijn-in-nieuwegein?fbclid=IwAR0O51SVIxEz9pmV6Xal2x1htCz4Uw77CXP-HkXhiCY_uhf8rilGmy-pqFk
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Expositie Summer Time
in het Atrium
van het Stadshuis

In KunstGein Podium, in het
atrium (begane grond) van het
Stadshuis in de binnenstad van
Nieuwegein is tot en met 11 juni
de expositie ‘Summer Time’ te
bezoeken. Deelnemers van Open
Atelier en cursus Special van
Pastellum onder leiding van Lisa
Peters-Esvelt tonen hun kunst-
werken.

Veel van de werken zijn gemaakt
met soft pastel, een kleurrijk me-
dium. En kleur laten de exposanten
dan ook duidelijk zien. Summer
time zegt al genoeg. Het is een
verrassing welke associaties
mensen met die titel hebben en

hoe dat vervolgens vertaald wordt
naar beeld.
De expositie is geopend van
woensdag t/m vrijdag van 13.00 tot
16.30 uur, op zaterdag van 12.00
tot 16.00 uur en vrij toegankelijk.

Tijdens de openingsuren is altijd
een kunstenaar aanwezig die toe-
lichting kan geven op de werken en
de materialen.
Het 'Pastellum virus' kan besmet-
telijk werken. Het is daarom mo-
gelijk zelf eens te ontdekken wat
soft pastel is. Er worden drie gratis
mini workshops gegeven op
woensdag 8 juni, donderdag 9 juni
en zaterdag 11 juni van 14.00 tot
15.00 uur. Inschrijven hiervoor kan
via de website van Pastellum.

Zomerdienstregeling
veerpont Vrevia 2022
start vrijdag 3 juni

Van vrijdag 3 juni tot en met zondag
21 augustus vaart de veerpont Vrevia
weer met de zomerdienstregeling. Begin
deze maand zijn de loopbruggen aan
zowel de Viaanse als de Nieuwegeinse
kant opgeknapt.
De loopbruggen waren door het inten-
sieve gebruik, gemiddeld meer dan hon-
derdduizend passagiers per jaar, flink aan
slijtage onderhevig. Het wegdek van de
loopbruggen is dan ook compleet gestript
en vernieuwd zodat de veiligheid weer is
gegarandeerd.
De vaartijden tijdens de zomer zijn:
• maandag t/m donderdag: 07-18 uur
• vrijdag: 07-20:30 uur
• zaterdag, zon/feestdagen: 10-20:30 uur

De zomervaartijd is een samenwerking
tussen voet-/fietsveer Vrevia en Pannen-
koekenboerderij De Ponthoeve. Bas Baars
van De Ponthoeve: 'Gasten uit Nieuwe-
gein zijn dus ook na 18.00 uur nog wel-kom
voor een lekkere pannenkoek. De keuken
houdt rekening met de laatste afvaart van
het pontje.'

FIETSFOTO VAN DE WEEK

Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en
Clarion Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein
vertellen elke week met Nieuwegeinse fietsfoto
met bijschrift wat hen bezighoudt of treft.
Clarion: ‘Wat vinden we als Fietsersbond
Nieuwegein belangrijk voor de A12-zone? Dat
vertel ik in een documentaire (vanaf 17 min) van
de gemeente Nieuwegein waarin inwoners ver-
tellen over hun ideeën voor het noordelijk deel
van onze stad. Ontwikkel dit stadsdeel als vijf-
tienminutenstad, zodat je je dagelijkse bood-
schappen op maximaal een kwartier lopen of
fietsen kunt doen. En begin morgen al, bijvoor-
beeld met het autovrij maken van de Lies-
boschbrug.’
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https://www.pastellum.nl/workshops-cursussen
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://vimeo.com/709452032/94460798ae
https://youtu.be/d54Jg3Z8PR4
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Hoofdmacht
korfbalvereniging
Koveni promoveert
met duidelijke cijfers

Al sinds de start van het nieuwe
buitenseizoen presteert het
vlaggenschip van de Nieuwe-
geinse korfbalvereniging goed.
Zo goed dat de ploeg afgelopen
zaterdag, maar liefst drie wed-
strijden voor het einde van de
competitie, kampioen kon wor-
den. Koveni 1 reisde daarvoor af
naar Culemborg om aan te tre-
den tegen SGV 1, de runner-up.
Dit achttal werd in de heenwed-
strijd in Nieuwegein al met 24-10
verslagen, dus de ploeg onder
leiding van Frits de Gooijer had
ook dit keer vertrouwen in haar
eigen kunnen.

Onder toeziend oog van een aantal
trouwe supporters kwam Koveni 1
goed uit de startblokken. Hoewel
het scoren niet zo snel ging als in
eerdere wedstrijden, wist het team
wel een duidelijke voorsprong te
pakken. Thuisploeg SGV daarente-
gen had nog niet echt een ant-
woord paraat. Dat resulteerde in
een comfortabele ruststand van
1-10 in het voordeel van Koveni.

Na de rust had de hoofdmacht van
Koveni iets meer moeite; foutjes
slopen in het spel en het leek alsof
de ploeg zich het kampioenschap
al rijk rekende. SGV schroefde de
tegenstand iets op, waardoor
Koveni 1 er een tandje bij moest
doen. Dit zorgde ervoor dat de
hoofdmacht uit Nieuwegein ook

weer mee wist te scoren en het
duidelijke verschil kon handhaven.
Met de duidelijke eindstand van
6-16 tot gevolg.

Direct na het affluiten door
scheidsrechter Karman wist
Koveni 1 dat het kampioenschap
binnen is. En daarmee is promotie
naar de 3e klasse een feit. Dankzij
grote sportiviteit van SGV in de
vorm van 'We are the champions'
dat door de speakers galmde, een
bos bloemen en professionele fo-
to’s werd het een mooi feestje in
Culemborg. Bijzonder veel dank
aan onze tegenstanders voor dit
mooie en bovenal sportieve ge-
baar! Het feestje werd later op de
avond door de selectie goed door-
gevierd in de kantine.

Morgen, zaterdag 28 mei wordt
Koveni 1 officieel door het bestuur
gehuldigd in het thuishonk. De
ploeg treedt daar om 16:45 uur aan
tegen het uit Tilburg afkomstige
Melmac 1. Direct na afloop van de
wedstrijd is er tijd voor een huldi-
gingsmoment, en natuurlijk voor
een lekkere BBQ en een mooi
feest samen met de vereniging om
dit heuglijke feit met elkaar te vie-
ren. Op zaterdag 11 juni speelt
Koveni haar volgende en tevens
laatste veldwedstrijd van dit
seizoen in de 4e klasse, thuis
tegen Arena 1, waarna de ploeg
vanaf september 2022 uitkomt in
de 3e klasse.
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Groenste Event vindt plaats
in Nieuwegein

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni 2022
vindt het groenste event van Neder-
land plaats. Ditmaal wordt het gehou-
den op het terrein van de Middengaar-
de aan de Galecopperzoom. Hier kom
je dan alles te weten over voedsel-
bossen en voedseltuinen. De orga-
nisatie is in handen van de Stichting
Groener. In de Middengaarde is een
voedselbos in aanbouw waar alle ken-
nis en ervaring over voedselbossen en
voedseltuinen samen komt tijdens dit
event. Entree: 7,00 euro.

Naast workshops en lezingen, door pio-
niers uit de voedselboswereld, is er De
Groene Markt, met prachtige biologische
producten. Er wordt een blotevoetenpad
aangelegd om te ervaren hoe de verschil-
lende aardse materialen voelen. Eén veld
staat vol met foodtrucks die mooi en goed
eten aanbieden. Om het uur wordt er een
wildplukwandeling georganiseerd.

Er zijn diverse standhouders met innova-
tieve ideeën rondom het verwerven en
aanleggen van voedselbossen. ‘Daar-
naast kan er (voor)ingeschreven worden
op voedseltuinen overal in het land. El-
kaar versterken met wat we al weten en
samen bouwen aan een betere wereld’, is
het motto van de organisatie.

Daarnaast is er een boekenpagode waar
elk groen boek te vinden is. Inclusief een
paar bekende schrijvers die wat komen
vertellen. Voor de liefhebbers is er de
keuze uit twee theatervoorstellingen.

https://www.pen.nl/artikel/koveni-start-seizoen-met-overtuigende-overwinningen-en-veel-doelpunten
https://www.pen.nl/artikel/koveni-start-seizoen-met-overtuigende-overwinningen-en-veel-doelpunten
https://www.pen.nl/artikel/koveni-start-seizoen-met-overtuigende-overwinningen-en-veel-doelpunten
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.hetgrasvandeburen.org/
https://www.hetgrasvandeburen.org/
https://www.gall.nl
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JSV organiseert ook in 2022
weer een uniek Oranjefestival

Ieder seizoen vinden veel jonge meiden
en jongens hun weg naar de lokale
voetbalvereniging. Zij gaan daar genie-
ten van veel voetbalplezier, samen met
hun vriendjes en vriendinnetjes. Om
geïnteresseerde jongens en meiden de
kans te geven de vereniging te leren
kennen en te ontdekken of voetbal een
leuke sport voor hen is, organiseert
JSV Nieuwegein op maandag 6 juni,
tweede Pinksterdag, opnieuw een
uniek Oranjefestival op Sportpark Gale-
cop.

Tijdens de 1e editie in 2021 kwamen er
227 kinderen mee doen, wat een geweldig
mooi voetbalfeest was dat. Genieten voor
kinderen maar ook voor de grote groep
vrijwilligers die aanwezig waren. Trainen
als Ryan, Lieke, Justin, Vivianne, Mem-
phis, Daniëlle en vele andere helden? Doe
speciale trainingsoefeningen, speel partij-
tjes, leer schieten, maak mooie acties en
heb vooral heel veel plezier!

Ben je minimaal 4 jaar en maximaal 13
jaar, schrijf je dan gauw in via de onder-
staande link. Meisjes en jongens, ieder-
een is welkom! Het festival kent 2 groe-
pen: 4 t/m 8 jarigen van 09.00 tot 11.00
uur en 9 t/m 13 jarigen van 12.00 tot 14.00
uur. Het aanmeldingsformulier is hier te
vinden.

Oranjefestival
JSV werkt in de organisatie van dit gratis
Oranjefestival samen met de KNVB, de
Nederlandse voetbalbond. Om de ver-
enigingen, rondom het komende
EURO2022, te ondersteunen bij het wer-
ven van nieuwe leden bij de jongste jeugd,
heeft de KNVB een speciale activiteit uit-
gewerkt voor de verenigingen. De vereni-
gingen ontvangen hierin allerlei hulpmid-
delen, waaronder speciale Oranje-hesjes
en een uitgewerkt draaiboek van het
Oranjefestival.

Voetballen als Oranje!
De spelers van Oranje en speelsters van
de Oranje Leeuwinnen ondersteunen de-
ze festivals, ook zij zijn namelijk ooit be-

gonnen als jong meisje of jongen bij één
van de lokale amateurverenigingen. Zij
erkennen het belang van veel sporten en
bewegen op jonge leeftijd en stimuleren
dat veel jonge kinderen gaan voetballen
bij een vereniging.
Hun voetbaldroom is immers ook ooit op
deze manier gestart!

Voetballen bij JSV
Bij JSV kan je op allerlei manieren voet-
ballen. Jongens, meisjes, dames en man-
nen. Van beginnende kabouter op de
zondagochtend, G-voetballers, kinderen
tot en met volwassenen en ouderen via
walking football. Dit kan prestatief en
recreatief, wil je alles eruit halen of ge-
woon elke week lekker trainen en voet-
ballen met je teamgenoten. JSV, voetbal
is voor iedereen.

Aanmelden voor het festival?
Aanmelden voor de activiteit is heel
makkelijk via de website van JSV-
Nieuwegein. Vanuit JSV volgt dan een
bevestiging en daarna meer informatie
over het Oranjefestival.

Meer informatie of vragen?
Mocht je meer informatie of vragen
hebben kan je altijd met JSV contact op-
nemen. Dit kan via een e-mail aan:
oranjefestival@jsv-nieuwegein.nl.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://forms.office.com/r/mWs97UMCF0
https://www.jsv-nieuwegein.nl/
https://www.jsv-nieuwegein.nl/
mailto:oranjefestival@jsv-nieuwegein.nl
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Vluchtelingenwerk
Nieuwegein
neemt ruim € 11.000
in ontvangst

De medewerkers van Vluchtelin-
genwerk Nederland wisten niet
wat ze zagen toen ze vrijdag
20 mei op basisschool De Veld-
rakker in Nieuwegein waren om
de opbrengsten van de sponsor-
loop in ontvangst te nemen.
Ruim € 11.000 hadden de leerlin-
gen van basisscholen De Mean-
der, De Krullevaar en De Veld-
rakker tijdens de Koningsspelen
bij elkaar gelopen voor vluchte-
lingen die in Nieuwegein wonen.

De oorlog in Oekraïne was de aan-
leiding voor de scholen om de
sponsorloop te organiseren. Niet
alleen voor vluchtelingen uit dat

land, maar voor alle vluchtelingen
die in Nieuwegein wonen. Dat het
onderwerp leefde onder de leerlin-
gen en hun sponsoren mag duide-
lijk zijn uit het enorme bedrag dat
zij hebben opgehaald.

Vluchtelingenwerk Nieuwegein is
erg blij met deze grote gift. Zij gaan
hiermee onder andere ervoor zor-
gen dat de fietsen van de ouders
van gevluchte kinderen veilig wor-
den voor het vervoer van de kinde-
ren. Veel van hen hebben geen
kinderzitje of stepjes en dat is na-
tuurlijk gevaarlijk. Verder wil
Vluchtelingenwerk in hun nieuwe
gebouw, dat volgend jaar klaar is,
graag een computerruimte voor
kinderen inrichten. Het sponsor-
geld gaat daarbij goed van pas
komen.
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad
Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het
verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk
eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en
de Prentbriefkaart van de week.

De Kleine Brug vanuit het zuiden gezien.
De kaart in het archief van deze week komt uit 1920.
De Oude Sluis is eigendom van de stad Utrecht.
Dit eigendomsrecht dateert van 1373. toen is deze
sluis op kosten van de stad Utrecht aangelegd.
De uitgever van de kaart was M. Hol uit Vreeswijk.
De drukker is onbekend en gedrukt in kleur.

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

Start kaartverkoop
in DE KOM
theaterseizoen 2022-2023

Na twee jaar van spanning, verwach-
ting en verrassing, heeft DE KOM weer
een heel mooi nieuw en volledig
theaterprogramma!

Met vertrouwde artiesten als Tineke
Schouten, Herman van Veen, de African
Mamas en Hendrik Groen, maar ook
nieuw talent als Elke Vierveijzer en
DAMN, HONEY.

Ook bestaat het prachtige gebouw aan
het Stadsplein in september 10 jaar!
En dat wordt het hele seizoen feestelijk
gevierd met extra evenementen.
Houd hiervoor de website in de gaten.

De algemene kaartverkoop voor seizoen
2022-2023 start op dinsdag 7 juni om
12.00 uur.
Maak het mee!
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https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:redactie@pen.nl
http://WWW.DEKOM.NL
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Geen Avond voor de Stad
op Hemelvaartsdag

Donderdag 26 mei staat er in ver-
band met Hemelvaartsdag geen
Avond voor de Stad op het pro-
gramma. Een goed moment om
even stil te staan bij de kalender
van de gemeenteraad tot aan de
zomervakantie.

De week na 26 mei, op donderdag
2 juni, wordt er weer een Avond voor
de Stad gehouden. Ook een week la-
ter, 9 juni, staat er een Avond voor de
Stad in de planning. Dit keer is er ook
ruimte voor inspraak door een inwo-
ner. Heb je een idee dat de aandacht
van de raad verdient? Meld je dan aan
voor de inspraakronde via een e-mail
aan griffie@nieuwegein.nl. Ook het
verzorgen van een intermezzo is mo-
gelijk. Het intermezzo bestaat uit een
informatieve presentatie over iets
moois dat in onze stad gebeurt.

Op 16 juni, tijdens de laatste Avond
voor de Stad, staan er vooral infor-
matieve delen op de agenda en is er
minder ruimte voor debat, discussie
en inspraak.

Op 23 juni is de Raadsvergadering.
Deze avond wordt er een besluit ge-
nomen over de Regenboogagenda,
over zonnepanelen op parkeergarage
Theater en over de begrotingen van
diverse regionale samenwerkingsver-
banden.

Daarna komt de raad vóór de zomer
nog twee keer bij elkaar. Op 7 juli is
de zogenaamde Kaderraad, waarin er
over de financiën van de gemeente
gesproken wordt en een week eerder,
op 30 juni, wordt deze Kaderraad
voorbereid tijdens de speciale finan-
ciële Avond voor de Stad.

Naast de mogelijkheid als inspreker
en verzorger van het intermezzo, ben
je ook welkom om mee te spreken
over de onderwerpen die op de agen-
da staan. De agenda’s bij de verga-
deringen vind je via nieuwegein.
bestuurlijkeinformatie.nl, waar je ook
de contactgegevens van de Nieuwe-
geinse raadsleden vindt.

Campagne
voor meer MBO-ers
op de fiets
vandaag gestart

Ook mbo-studenten hebben sinds
2017 een studentenreisproduct, de
OV-jaarkaart. Uit onderzoek blijkt
dat zij in de ochtendspits 2,5 keer
zo vaak het openbaar vervoer (OV)
gebruiken als hbo- en wo-studen-
ten. Deels ligt dit aan de reisaf-
stand, mbo’ers wonen vaker thuis,
maar fietsen heeft bij hen ook een
slechter imago dan bij andere stu-
denten.

ROC Midden-Nederland verzorgt met
zo’n 1750 medewerkers het onderwijs
voor ongeveer 18.000 studenten. Het
onderwijsaanbod is ondergebracht in
13 mbo-colleges, VAVO Lyceum en
bedrijfsopleidingen met locaties in
Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.

Fietsen wordt vaker gezien als on-
comfortabel en een beetje ouderwets.
Daarbij is het OV voor hen gratis en
is het voor veel studenten bovendien
een gezellige ontmoetingsplaats.
Maar het OV is op sommige momen-
ten overvol. Alle reizigers hebben last
van deze drukte, ook de studenten
zelf. Dat kan anders. Een campagne
die maandag 23 mei is afgetrapt door
gedeputeerde Arne Schaddelee en
campusdirecteur Eric Holtman van
ROC Midden Nederland moet hier
verandering in gaan brengen.

Fiets-challenge
voor bewustwording en kennis
Goedopweg wil dit met de studenten
zélf aanpakken. En zo werd de sa-
menwerking gezocht met ROC Mid-
den-Nederland waar vitaliteit en ge-

zondheid belangrijke thema’s zijn.
Studenten van de opleiding Media-
vormgeving van ROC Midden-Neder-
land ontwikkelden met hulp van
Goedopweg een campagne. Voor en
door studenten dus. De campagne
bestaat uit posters, social posts en
een video en roept studenten op om
de reeds bestaande Ikfiets-app te
downloaden en mee te doen aan de
speciale challenge voor mbo’ers.

Aftrap op 23 mei
Tijdens de aftrap van de campagne
konden de studenten tussen 10.00 en
14.00 uur gratis hun fiets laten check-
en én pimpen op de locatie van ROC
Midden-Nederland in Amersfoort.

Ook kunnen ze een smoothie bij el-
kaar fietsen. De stagiaires van het
ROC hebben een campagne ge-
bouwd op wat de doelgroep, hun me-
destudenten, dusdanig aanspreekt
dat ze hiervoor wellicht willen veran-
deren. Ze hebben gekozen voor het
thema Toekomst en maken slim ge-
bruik van gadgets, freebees en sa-
men dingen doen. Door de app te
downloaden en mee te doen, dingen
studenten mee naar mooie prijzen,
van giftcards tot een MacBook Air en
van een abonnement op een sport-
school tot een VanMoof E-bike. De
campagne loopt van 23 mei tot 12
september 2022.

V.l.n.r. Romme Sinon (stagiair en ROC-student), René Gelens (locatie-
directeur ROC Midden-Nederland), Arne Schaddelee (gedeputeerde provincie
Utrecht), Nick de Jong (lid studentenraad), Ebru Türkmen (stagiair en ROC-
student) en Dorien Lathouwers (projectleider Goedopweg)
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Sluizenloop Nieuwegein
op 11 september
weer van start

Op zondag 11 september wordt in
Vreeswijk voor de 46ste keer de
Sluizenloop worden gehouden. De laat-
ste Sluizenloop vond op 15 september
2019 plaats. Daarna was het Corona dat
roet in het eten gooide en kon het eve-
nement twee jaar niet plaatsvinden. De
organiserende Atletiekvereniging
Atverni laat nu weten dat de inschrij-
ving voor deze loop is geopend voor
dit jaar. Wil je meelopen? Geef je dan
voor vrijdag 9 september via het in-
schrijfformulier op.

De parcoursen
De Kinderloop telt één ronde door het
dorp, de Jeugdloop telt twee ronden. Dit
parcours is: Oude Sluis, Lekstraat, Dorps-
straat, Koninginnenlaan, Rijnlaan, Mer-
wedestraat, Wierselaan, Vaartstraat, Rijn-
laan, Wierselaan, Gildenborglaan, Fort-
weg, Frederiksoord, Oude Sluis.

Het parcours voor de wedstrijd- en re-
creatieloop van 5 km gaat eerst een
ronde door het dorp, waarna het parcours
verder gaat richting de Prinses Beatrix-

sluizen. In het parcoursoverzicht is dit te
volgen aan de blauwe en oranje routes.

Het parcours voor de 10 km gaat eerst
twee keer een ronde door het dorp en
daarna twee keer via de oranje route.

Wil je het parcours in detail bekijken. Ga
dan naar de website van de Sluizenloop,
kies van het hoofdmenu de optie ‘Deelne-
mers’ en van dat menu de optie ‘Par-
cours’.

Medaille
Elke deelnemer die tijdig de finish haalt,
krijgt een mooie herinneringsmedaille.
Bovendien zijn er ook dit jaar, zowel bij de
Kinderloop als bij de Jeugdloop, weer
mooie bekers voor de drie snelste jongens
en de drie snelste meisjes te winnen.

Scholenklassement
Voor kinderen van basisscholen is er de
mogelijkheid om mee te doen aan het
scholenklassement. Kinderen t/m 7 jaar
lopen 1 km en oudere kinderen 2 km. Als
er in één of beide van deze categorieën
minimaal 3 jongens en 3 meisjes mee-
doen, doet de school al mee aan het

scholenklassement. De winnende school
zal op een gepast moment persoonlijk
gefeliciteerd worden met daarbij de over-
handiging van de beker.

Stadspas
Houders van de Stadspas Nieuwegein
mogen gratis deelnemen op vertoon van
hun Stadspas.

Bewegen is goed voor je lichaam en een
gezond lichaam zorgt voor een gezonde
geest. Daarom wil Atverni, de atletiekver-
eniging van Nieuwegein, dat meer inwo-
ners van Nieuwegein en gemeenten in de
omgeving structureel gaan hardlopen.
Daarin staat Atverni niet alleen.
SportID Nieuwegein heeft namens de
Gemeente Nieuwegein als doel meer in-
woners in beweging te krijgen. Samen
willen zij dat bereiken door alle inwoners
de mogelijkheid te bieden om aan sport-
en beweegactiviteiten deel te nemen.
Atverni heeft loopgroepen op alle niveaus,
met ervaren en gediplomeerde trainers en
een uitstekende accommodatie met een
atletiekbaan.
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Krijgt Nieuwegein
een nieuwe
Bob de Bouwer?

Eind april heeft wethouder Hans
Adriani (PvdA) al bekendge-
maakt dat hij in een nieuw col-
lege niet meer terug zal keren
als wethouder in Nieuwegein. De
Partij van de Arbeid vindt het erg
jammer dat Hans dit besluit
heeft genomen, maar bovenal
kijken zijn partijgenoten met
trots terug op wat hij de afgelo-
pen 16 jaar voor de stad heeft
betekend.

Adriani (op de foto links) was zes
jaar (vice)fractievoorzitter en daar-
na tien jaar wethouder wonen,
ruimtelijke ordening, sport, zorg,
welzijn en financiën. ‘In al die jaren
voor de raad en het college is
Hans altijd zichzelf gebleven: de
sociaaldemocraat die strijdt voor
kansengelijkheid en geluk voor
iedereen’ aldus de partij in een
reactie op zijn vertrek.

Hans Adriani, alias Bob de Bou-
wer, laat een financieel gezonde
stad na. Een stad die zich de afge-
lopen jaren heeft bewezen als be-
langrijke groeikern in het centrum
van Nederland. Met projecten als
City en Rijnhuizen heeft hij een be-
langrijke bijdrage geleverd aan een
stijging van de woningvoorraad in
de stad: waarbij het fundament is
gelegd voor een substantiële groei
van woningen in de sociale, betaal-
bare en woonzorg segmenten.

Als sluitstuk voor zijn inzet voor
betaalbare woningen heeft de ge-
meenteraad van Nieuwegein eind

april unaniem zijn voorstel voor
een opkoopbescherming in de stad
aangenomen. Een voorstel waar hij
sinds 2019 hard aan heeft gewerkt
en nu, drie jaar later, daadwerkelijk
een rem zet op de prijsverhogende
effecten die beleggers met het op-
kopen van woningen veroorzaken.

Adriani over zijn vertrek: ‘Soms
moet je veranderen om jezelf te
blijven. Na 16 jaar actief in de
Nieuwegeinse politiek, waarvan 10
jaar als wethouder, heb ik besloten
wat anders te gaan doen. Het
wethouderschap is het leukste dat
ik ooit heb mogen doen. Maar om
het goed te doen vraagt het wel
dag in dag uit 120% van je. De
stad verdient niet minder. Lijf,
hoofd en hart moeten allemaal
kloppen. En de afgelopen weken
heb ik gemerkt dat dit niet meer
voldoende het geval is om er nog
een keer vier jaar vol voor te gaan.
Dus neem ik, als straks het nieuwe
college aantreedt, afscheid van de
Nieuwegeinse politiek.’

‘Ik kijk met ontzettend veel plezier
terug op de afgelopen jaren. Met
heel veel mensen samen heb ik
mogen werken aan het inrichten
van de zorg na de decentralisaties
en konden we in Rijnhuizen en City
aan de slag om nieuwe woonwi-
jken te maken. Er is een nieuwe
omgevingsvisie die nog jaren hou-
vast zal bieden om Nieuwegein
mooier, duurzamer en groener te

(verder lezen)
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Ouderenbond in Nieuwegein
roept
‘De Gebroken Stoeptegel’
in het leven

Een fietspad met gaten, een kapotte
bank in het park. Of een stoep met
loszittende tegels die men alleen met
een hink-stap-sprong kan omzeilen.
De meeste mensen zullen dit soort
ergernissen wel herkennen. Niet
alleen van vroeger, maar ook van nu.
Zelfs de grote gaten in het fietspad op
de Batauweg zullen herkend worden.

Nog steeds zijn er veel straten, paden en
stoepen vol met hindernissen en waar
het broodnodige onderhoud ontbreekt.
Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: 'Hoogst
ongemakkelijk als je slecht ter been bent. Of
wanneer je lekker wilt wandelen of fietsen,
zonder alleen maar naar de grond te moe-
ten kijken en moet oppassen voor valge-
vaar. Om dit straatbeeld aan te kaarten,
roept seniorenorganisatie KBO-PCOB uit
Nieuwegein De Gebroken Stoeptegel in het
leven.'

Uit een recent onderzoek van KBO-PCOB
onder senioren, kwam naar voren dat het
gebrek aan onderhoud van de openbare
ruimte voor veel ouderen een doorn in
het oog is. Met name slechte stoepen,
wegen en fietspaden werden genoemd,
maar ook grof vuil dat bleef liggen. En
dat terwijl de leefbaarheid van de wijken
juist erg belangrijk is voor deze bewo-
nersgroep.

Seniorvriendelijke gemeente
Met De Gebroken Stoeptegel wil KBO-
PCOB, samen met de lokale afdelingen
van KBO en PCOB, gemeenten (nog) se-
niorvriendelijker maken. Ingrid Rep:
'En daar kunnen we alle hulp bij gebruiken.
Zijn er ergernissen of belemmeringen in het
straatbeeld, stuur KBO-PCOB een foto van
die ergernis en vermeld daarbij waar het is
en wat je zo ergert of belemmert.' De
gemeente die de meeste aanmoediging
heeft om de zaken op orde te krijgen,
ontvangt uiteindelijk een echte Gebroken
Stoeptegel.

Meedoen
Is jouw gemeente ook een kandidaat voor
De Gebroken Stoeptegel? Stuur de naam
van de gemeente en een foto, waarop de
straat en jouw ergernis goed te zien is,
naar communicatie@kbo-pcob.nl of
stuur het naar KBO-PCOB, De gebroken
stoeptegel, Ringwade 67, 3439 LM in
Nieuwegein. Ook via de website van de
ouderenbond kunt je jouw ergernis delen.

https://www.pen.nl/artikel/pentekening-bob-de-bouwer
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mailto:communicatie@kbo-pcob.nl
https://www.pen.nl/artikel/communicatie@kbo-pcob.nl
https://www.pen.nl/artikel/communicatie@kbo-pcob.nl


De Digitale Nieuwegeiner

Ontwikkel je fantasie
en creativiteit
in de bibliotheek

'Welke manieren zijn er om door de tijd
te reizen? Gebruik je een tijdmachine, is
er een magisch object aanwezig, ga je een
portaal door?' Dat alles en meer wordt
besproken tijdens de workshop ‘tijd-
reizen’ van jeugdboekenschrijver
Tanja de Jonge op #workshopwoens-
dag. Kinderen die interesse hebben in
schrijven en tijdreizen zijn van harte
welkom op 15 juni van 15:30 tot 17.00
uur in de bibliotheek De tweede ver-
dieping. Meedoen is gratis voor leden.

'Een spannend verhaal laat de verbeel-
dingskracht van lezers groeien. En wie zijn
fantasie gebruikt en creativiteit ontwikkelt,
kan beter oplossingen creëren en anders
naar dingen kijken,' aldus Tanja de Jonge.

Zelf schreef ze het boek Tijdrovers, waarin
Siem een dag terug in de tijd reist om zijn
zusje te redden en houdt van verhalen
waarin mensen kunnen tijdreizen.

Voor wie is de workshop?
'Vooral voor kinderen die interesse hebben
in schrijven, of liefde hebben voor verhalen.
Maar ook als je houdt van games, want ook
daarin reis je vaak in de tijd.' Kinderen
gaan in de workshop aan de slag met een
verhaal. Dus wil je wel eens door een an-
dere tijd reizen, kom dan vooral!

Activiteiten in juni
Er zijn nog veel meer leuke activiteiten
voor kinderen in juni. Op woensdag 1 juni
maken we tijdens de kidsredactie een
eigen nieuwsuitzending. De ouder- en
kindochtenden en middagen staan in het
teken van het thema superhelden. Tijdens
Open Lab: Movia Mania op zaterdag
11 juni experimenteren we met de tech-
niek van de greens screens, waar vast en
zeker een superheld voorbijkomt! Alle ac-
tiviteiten vind je op de website van de
bibliotheek De tweede verdieping.

Krijgt Nieuwegein
een nieuwe
Bob de Bouwer?

(vervolg van vorige pagina)

maken en Nieuwegein staat er financieel
goed voor. De manier waarop we in Nieu-
wegein oplossingen hebben gevonden
voor wonen met een zorgvraag heeft lan-
delijke navolging gekregen.’

Na het terugtrekken van Hans Adriani is
PvdA-er Guido Bamberg (foto hierboven)
de nieuwe wethouderskandidaat van de
PvdA in Nieuwegein. Hij is een oude be-

kende in de Nieuwegeinse politiek en zat
eerder al in de gemeenteraad. In 2016
verliet Bamberg de Nieuwegeinse politiek.

De onderhandelingen voor een coalitie-
akkoord en de vorming van het nieuwe
college zijn nog in volle gang. De ver-
wachting is dat er half juni een akkoord
ligt. Tot de benoeming van het nieuwe col-
lege blijft Hans Adriani wethouder namens
de PvdA.

Naast de PvdA zitten GroenLinks, de VVD
en Lokale Vernieuwing aan tafel bij de on-
derhandelingen. Voor die partijen zijn ach-
tereenvolgens Marieke Schouten, Ellie
Eggengoor en John van Engelen wethou-
derskandidaat. Zij zitten stuk voor stuk nu
ook al als wethouder in het college. Het is
nog de vraag of er vier of vijf wethouders
in het nieuwe college komen.
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Hockeysters Nieuwegein niet naar de finale Silver Cup

De enig overgebleven tweedeklasser Nieuwegein is er vorige week vrijdag niet in
geslaagd de finale van de Silver Cup Dames te bereiken. De ploeg strandde in de
halve finales tegen eersteklasser Delta Venlo, dat met 2-1 won. In de andere halve
eindstrijd was GHBS na het nemen van shoot-outs te sterk voor HOD. Het duel
was in reguliere speeltijd in 1-1 geëindigd.

Delta Venlo kwam na een doelpuntloos eerste kwart op voorsprong via Piene Cornet uit
een strafcorner. Na rust verdubbelde de Limburgse ploeg de marge, waarna Nieuwe-
gein tegen scoorde. Hierdoor keerde de spanning terug in het duel, maar Delta Venlo
trok uiteindelijk de zege over de streep.

Finale
De eindstrijd van de Silver Cup wordt gespeeld op 4, 12 of 19 juni. De datum is
afhankelijk van het competitieprogramma van de finalisten. De finale wordt gespeeld op
neutraal terrein en de locatie wordt later bekendgemaakt. Loting heeft uitgewezen dat
GHBS de thuisspelende ploeg is in de finale van de Silver Cup.

Vogelvriend Nieuwegein
organiseert vogeltjesmarkt

Vogelvriend Nieuwegein nodigt ieder-
een uit morgen, 28 mei, de door hen
georganiseerde vogeltjesmarkt te
komen bezoeken.

Je kunt langskomen om te kopen, te ver-
kopen of gezellig rond te neuzen en mis-
schien wat (nieuwe) kennis op te doen.
Ook niet leden mogen vogels verkopen,
maar handelaren dienen zich vooraf aan
te melden.
Er is een ruime sortering aan vogelmate-
rialen te koop.

De markt is zaterdag 28 mei van 10:00 tot
12:30 uur in het Clubhuis De Volière
('t drieluik), Rond 't Fort 14.
Tel. 0306034917.
Lid worden van Vogelvriend Nieuwegein?
Bel dan 0615143648.

https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/workshopwoensdag-schrijfworkshop/
https://www.pen.nl/artikel/pvda-raadslid-guido-bamberg-verlaat-de-raad
https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
0306034917
0615143648
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Doe mee
met de Voetbal4daagse

In de zomervakantie van 2022 is
het weer zover, het Voetbal4-
daagse toernooi gaat weer van
start! Houd jij van voetballen en
wil je meestrijden voor het kam-
pioenschap? Ga de uitdaging
aan en schijf je in.

De Voetbal4daagse is voor alle
kinderen van 6 tot en met 13 jaar
uit Nieuwegein. De teamindelingen
worden willekeurig gemaakt door
de organisatie op basis van het ge-
boortejaar van de deelnemers. Er
worden geen verzoeken aangeno-
men om met vriendjes/vriendinne-
tjes in hetzelfde team te spelen. De
inschrijving is geopend tot maan-
dag 4 juli 2022.

De voetbal4daagse vindt plaats
van maandag 15 augustus tot en
met donderdag 18 augustus zowel
in de ochtend als in de middag.
Woensdag 17 augustus zal alleen
in de ochtend worden gevoetbald.

Alle wedstrijden vinden plaats op
Sportpark Galecop bij voetbalver-
eniging JSV Nieuwegein. De kos-
ten voor deelname bedragen € 20,-
per persoon.

Informatie en inschrijven
Inschrijven voor de voetbal4-
daagse kan op de website van
MijnSportID of op deze website.
(Let op dat je de juiste leeftijdsca-
tegorie kiest!)
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Sportief Dagboek (31 )

Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op, op De Digi-
tale Stad Nieuwegein. Hans is een
getogen Vreeswijker en houdt van
voetballen, houdt van sport. Schreef
jaren lang voor het Utrechts Nieuws-
blad. Ieder weekend vindt u hem langs
de sportvelden in Nieuwegein, nu voor
De Digitale Stad Nieuwegein en De
Digitale Nieuwegeiner.

Han van Echtelt: ‘Het was te merken dat
Daniel Kops weer terug was na zijn schor-
sing van een wedstrijd. Vorige week bij
Nieuwland bleef Geinoord steken bij een
2-1-nederlaag maar nu in het thuisduel
tegen CDW was de spits weer schotvaardig
en maakte twee treffers.’

‘Uiteindelijk won zijn ploeg met 4-1 tegen
de Wijkse opponent waartegen destijds nog
met een 2-2-gelijkspel genoegen genomen
moest worden. Ook nu leek het een moei-
zaam karwei voor Geinoord te zullen wor-
den maar nadat de 1-1 op het scorebord
was gekomen, bracht Geinoord het tech-
nisch overwicht toch tot uitdrukking in een
overtuigende 4-1-zege. De score werd
overigens geopend door Sven Banfi die een
listig hakballetje van Kop feilloos benutte.
Gijs Klaassens van de bezoekers zette de
partijen weer op gelijke voet.’

‘Meteen na rust stelde Geinoord orde op
zaken, eerst via Daniel Kops waarna CDW-
verdediger Sem Eissens een inzet van Timo
Meerding in eigen doel werkte. Het slotak-
koord was weer voor Kops die met zijn 23-
ste competitiegoal de aanval op de eerste
plaats van het topscorersklassement kracht
bijzette.’

Volgende week dinsdag volgt de con-
frontatie met zijn concurrent Jostein
Ohm van BFC die tot nu toe evenveel
goals heeft gescoord. Maar eerst volgt
komende dinsdag om 20.30 uur het in-
haalduel tegen IJFC waarin Geinoord
goede zaken kan doen in het algemeen
klassement en ook in de derde periode-
stand is de ploeg nog kansrijk. Kortom:
het wordt een enerverend slot van het
seizoen.

Daniel Kops tekende tegen CDW voor zijn 23-ste
treffer in dit seizoen voor Geinoord
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BoekStartdag bij Bibliotheek De tweede verdieping

In juni start de bibliotheek met het landelijke leesbevorderings-
programma BoekStart. Daarom wordt op zaterdag 11 juni 2022 de
BoekStartdag gevierd. Een gratis dag vol leesplezier, bezoek van
Marjet Huiberts, voorleesmomenten én natuurlijk BoekStartkof-
fertjes bij bibliotheek De tweede verdieping. De opening zal om
10.00 uur worden verricht door Marieke Schouten, wethouder
laaggeletterdheid.

Marjet Huiberts
Direct na de opening komt Marjet Huiberts, schrijfster van bekende
boeken als Aadje Piraatje, Ebbie en We hebben er een geitje bij!, langs in
de bieb. Kinderen kunnen lekker op schoot kruipen bij papa of mama en
luisteren naar de mooie, leuke en spannende verhalen.
Jeugdexpert Susanne Mol: 'We richten een speciaal chillhoekje in waar
ouders en kinderen samen onder meer ‘knisperboeken’ kunnen
ontdekken. Samen voorlezen is gezellig en leuk. Je kunt er niet vroeg
genoeg mee beginnen. Tijdens deze BoekStartdag willen we iedereen
laten kennismaken met leesplezier: vanaf de allerkleinste bezoekers!'

Over BoekStart
Kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal.
BoekStart is een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders
van boeken laat genieten. In het gratis BoekStartkoffertje zitten boeken,
leuke materialen en een gratis lidmaatschap voor kindjes. Aanmelden
voor deze dag kan op de website van bibliotheek De tweede verdieping.

https://www.jsv-nieuwegein.nl/doe-jij-mee-met-de-voetbal4daagse
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/sport/sportief-dagboek
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/boekstartdag/
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Politie zoekt getuigen

Jongen
door honden gebeten

De politie in Nieuwegein zoekt
getuigen die hebben gezien hoe
een jongen werd aangevallen door
twee honden. De jongen fietste
vorige week donderdag rond 13.30
uur op de Vuilcop toen het inci-
dent plaatsvond.

Het jonge slachtoffer liep bijtwonden
op. De politie meldt dat het baasje
van de honden bij hen bekend is.
Toch wordt naar getuigen gezocht
om zo precies mogelijk te kunnen
achterhalen wat er is gebeurd.

De politie komt dan ook graag in con-
tact met mensen die het voorval
gezien hebben of die er meer over
weten. Contact opnemen kan via
09008844.

Man met hond
op fietsendievenpad
aan de Ringwade

Een fietsendief is vastgelegd door
een bewakingscamera als hij twee
fietsen steelt uit een parkeergara-
ge van een bedrijf aan de Ring-
wade in Nieuwegein. Bij de tweede
diefstal heeft hij een hond bij zich.
Het is al een paar maanden gelden
maar de politie zoekt hulp bij het
oplossen van deze diefstal.

Donderdagmiddag 4 november komt
de dief aan op zijn eigen fiets. Hij
hangt een tijdje rond en wacht op een
moment om de afgesloten parkeerga-
rage binnen te komen. Hij weet bin-
nen te komen en steelt een fiets en
rijdt erop weg.

Hond
Een maand later slaat hij weer toe.
Maandagmiddag 6 december heeft hij
een hond bij zich. De donkere hond

heeft twee witte voorpoten (sokjes).
Hij weet weer de garage binnen te
komen en steelt een dure speedpe-
delec.

Signalement
• man
• lichte huid
• slank tot normaal postuur
• donkere jas met capuchon
• blauwe spijkerboek
• donkere sneakers met
• witte zoolrand
• zwarte rugzak met lichte opdruk
Hij rijdt zelf eerst op een herenfiets
met een grijs/zwart frame en zilver-
kleurige bagagedrager. Bij de tweede
diefstal rijdt hij op een zwarte fiets,
zonder achterbagagedrager maar met
pakjesdrager voorop.

Weet je wie deze fietsendief is die
zeker 2 keer toesloeg in een stalling
aan de Ringwade in Nieuwegein? Bel
dan 08006070 of anoniem 08007000.
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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: ‘Wat was het afgelopen week heerlijk weer. Vele Nieuwegeiners hebben het ervan genomen en ik zag ook best veel
hardlopers. Vooral in de avonduren was het lekker rennen… als je je tenminste herinnerde waar de avondvierdaagseroute liep!’

09008844
08006070
08007000
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.keep-in-mind.nl
https://boeketten.nl


De Digitale Nieuwegeiner

22

Leuke weetjes

Waterwegen als levenslijnen
voor Jutphaas en Vreeswijk

In de rubriek ‘De Oude PEN’ behan-
delen we al jaren de historie van de
gemeente Nieuwegein. Een samen-
voeging van de twee gemeenten
Jutphaas en Vreeswijk. Ook in de
rubriek ‘Toen & Nu’ blikken we terug
en kijken we naar vandaag. En dan
hebben we het nog geeneens gehad
over de rubriek ‘De oude ansicht-
kaarten.’

Waterwegen hebben altijd een belangrijke
en beeldbepalende rol gespeeld in de ont-
wikkeling van Jutphaas en Vreeswijk.
Hoewel hun rol binnen onze leefgemeen-
schap aanmerkelijk is verminderd, zijn ze
nog steeds nadrukkelijk aanwezig.

De Lek
In de eerste plaats is er de rivier de Lek
en de aanleiding voor de latere kanalen
die onze stad doorkruisen. Tot, naar men
tegenwoordig algemeen aanneemt, 1122
liep de Neder-Rijn van Wijk bij Duurstede
(later de Kromme Rijn genoemd) langs
Utrecht en Zwammerdam naar de omge-
ving van Katwijk aan de Rijn, waar hij in
de Noordzee uitmondde. Delen van deze
rivier heten Leidsche Rijn en Oude Rijn.

De Lek was in die tijd slechts een zijrivier
van de Rijn. Verzanding en daarmee
gepaard gaande overstromingen waren
aanleiding voor de bisschop van Utrecht,
Godebald, om tot afdammen over te gaan.

De agrarische belangen prevaleerden
boven de handelsbelangen van de
scheepvaart. De Lek kreeg zo meer water
en werd de hoofdstroom.

De Vaartse Rijn
Het gevolg van de afdamming bij Wijk bij
Duurstede was een blokkade van de
scheepvaartroute van de stad Utrecht
naar het Duitse achterland. Utrecht zocht
en vond een nieuwe route. In die tijd stond
de Hollandsche IJssel bij het buurtschap
Hoppenesse (tegenwoordig Klaphek ge-
noemd) in open verbinding met de Lek.
Het was zelfs zo, dat het meeste water
van de Lek verder stroomde door de Hol-
landsche IJssel en dat het overgebleven
water richting Schoonhoven een on-
betekenend stroompje was.

Het is het deel dat wij tegenwoordig de
Enge of Kromme IJssel noemen. Nog in
hetzelfde jaar 1122 werd een kanaal van
Utrecht Tolsteeg naar ’t Gein gegraven.
Een dam scheidde dit kanaal, de Vaartse
Rijn, van de Hollandsche IJssel. Na het
doorslaan van deze dam en het verlengen
van het water tot aan de Hollandsche IJs-
sel, kreeg dit stuk de naam Doorslag.

Voor het oude Jutphaas betekende dit een
splitsing in zijn grondgebied: het Neder-
eind aan de westzijde van het nieuwe
kanaal en het Overeind aan de oostzijde.
Het is logisch, dat de kern van Jutphaas,
het Kerkveld, zich langzamerhand ver-
plaatste naar de omgeving van de Vaartse

Rijn. Scheepvaartverkeer brengt immers
allerlei activiteiten en neringdoenden,
(herbergiers, winkeliers) met zich.

De Nieuwe Vaart
Ruim anderhalve eeuw na de dam van
Wijk bij Duurstede bleek ook de open
verbinding van Hollandsche IJssel veel
problemen op te leveren. Vooral ’s winters
en bij storm liep het land in de wijde om-
trek onder water en braken de toenmalige
IJsseldijken. Bij zo een dijkbreuk is de
huidige Rietput in de wijk Hoog-Zandveld
ontstaan. Op aandringen van de Holland-
se Graaf Floris V (1254-1296) gaf de
Utrechtse bisschop Jan van Nassau
(+1230-1309) in 1285 toestemming tot het
afdammen van de IJssel ter hoogte van
Hoppenesse (Klaphek).

Opnieuw was Utrecht verstoken van een
verbinding met de rivier. De oplossing
werd gevonden door een nieuw kanaalvak
te graven van Jutphaas naar Vreeswijk,
de ‘Nyevaert’, die in 1288 gereed kwam.

Ook dit kanaalvak eindigde precies als die
naar ’t Gein bij een dam namelijk ter hoog-
te van de Wiersdijk. In 1373 werd de
Nieuwe Vaart verdiept en doorgetrokken
tot aan de Lek waar de eerste sluis in
Vreeswijk tot stand kwam. De Nieuwe
Vaart zou later de naam van het oude
kanaalvak naar ’t Gein overnemen: de
Vaartse Rijn. Bij de sluis ontstond het dorp
Vreeswijk.

(verder lezen)

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
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Zomeravonddrives
Bridgeclub Nieuwegein

Bridgeclub Nieuwegein organiseert
ook dit jaar weer op de maandag-
avonden de Zomeravonddrives.
Van 27 juni tot en met 22 augustus
worden drie drives gehouden in
het clubgebouw van de Petanque
aan de Galecopperzoom.

Het inschrijfgeld bedraagt € 6,– per
paar. Deelnemers dienen uiterlijk
19.15 uur aanwezig te zijn. Aanvang
drive om 19.45 uur. Het maximum
aantal deelnemers per avond is 48
paren. Per avond worden 24 spellen
gespeeld. Er zijn prijzen in iedere
speelgroep. Bij onvoldoende deel-
name op de 1e 3 avonden (minder dan
18 paren), worden de resterende dri-
ves gecanceld. Dit wordt gemeld op
de website van Bridgeclub Nieuwe-
gein. Meer informatie: 0653374398.

Waterwegen
als levenslijnen
voor Jutphaas
en Vreeswijk

(vervolg van vorige pagina)

Het Merwedekanaal
De Vaartse Rijn werd in de loop van
de tijd voortdurend aan de omstan-
digheden aangepast. Zo kwam via dit
kanaal omstreeks 1824 de Keulse
Vaart tot stand. Dit was de verbinding
van Amsterdam via de Weesper Trek-
vaart, de Vecht en de Vaartse Rijn
naar Vreeswijk vanwaar de scheep-
vaart over de Rijn naar Keulen en
verder ging. Na 1850 kwamen steeds
meer gebreken van deze scheep-
vaartroute aan het licht. De vaarweg
en de sluizen werden te klein voor de
steeds groter wordende schepen en
de toename er van. Na vele plannen
en mogelijke tracées werd in 1881 de

wet inzake de aanleg van een
kanaal van Amsterdam via
Vreeswijk en Vianen naar de
Merwede bij Gorinchem gepu-
bliceerd.

De Vaartse Rijn werd als on-
derdeel van dit nieuwe Mer-
wedekanaal aanzienlijk ver-
breed en verdiept en ten westen
van Vreeswijk kwam een nieuw
sluizencomplex onder naam
Koninginnensluis. Vanaf de
Wiers kwam er een nieuw
kanaalvak naar die sluizen. In
1892 was alles klaar. Voor
Vreeswijk betekende dit, dat de

scheepvaart buitenom het dorp ging
lopen hetgeen tot gevolg had dat de
handel zich verplaatste naar de
Koninginnenlaan en de latere Han-
delskade. Vreeswijk kreeg er een
nieuwe wijk bij.

Het Amsterdam-Rijnkanaal
en het Lekkanaal
De geschiedenis herhaalde zich al
spoedig. Het Merwedekanaal voldeed
na twintig jaar al niet meer en men
zon op plannen voor weer een nieuw
kanaal. In 1931 werd de aanleg van
het nieuwe kanaal in het Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlan-
den bevolen. De nieuwe scheep-
vaartroute zou van Amsterdam langs
Utrecht en Wijk bij Duurstede naar
Tiel aan de Waal moeten voeren (het
Amsterdam-Rijnkanaal).

Bij Jutphaas kreeg het nieuwe kanaal
een aftakking naar de Lek ten oosten
van Vreeswijk: het Lekkanaal. Daar
kwamen moderne schutsluizen; de
Prinses Beatrixsluizen die in 1938
werden geopend. Het was de doods-
steek voor de Vreeswijkse winkeliers.

De scheepvaart kwam niet langer
door Vreeswijk en hoewel er plannen
werden ontwikkeld in de nabijheid van
de nieuwe sluizen een soort winkel-
centrum te bouwen heeft men dit niet
kunnen realiseren. Wel hebben win-
keliers vele jaren op de sluis hun wa-
ren met transport- of bakfiets op de
sluis uitgevent doch in het verloop van
de tijd stierf dit initiatief een geruisloze
dood.

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: 'Bladwespen vallen op doordat zij geen wespentaille hebben en doordat
hun larven er uit zien als (meestal kleine) rupsen, die basterdrupsen worden
genoemd. Er zijn in Nederland meer dan 500 soorten te vinden en veel daarvan
hebben veel of weinig gekleurde vlekken op hun zwarte uiterlijk. Veel zijn iets
meer dan een cm lang, maar er is bijvoorbeeld ook een kleinste rozenbladwesp
van 1 x 6 mm, nog zwart ook, dus niet zo opvallend.'

'De basterdrupsen eten blad en als het er veel zijn… Maar dat worden er al
snel stukken minder, want de overal algemene zwarte wegmiertjes slepen ze
naar hun nesten om op te eten.'

'De volwassen bladwespen vangen op hun beurt weer allerlei kleinere
insecten maar eten ook nectar en stuifmeel. Je ziet ze dan ook zowel op

blaadjes als op bloemen, al dient het bladbezoek ook om piepkleine eitjes af te zetten. De daaruit komende rupsjes beginnen meteen
aan een blad te knagen, en groeien dan ook snel tot ze hun maximale grootte bereiken, tenzij…'

'Dus nu weer eens een bladwesp, pas gevonden in de achtertuin en zonder Nederlandse naam.'
'Macrophya punctualbum.'
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http://www.bridgeclubnieuwegein.nl/
0653374398
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
http://www.hetgrasvandeburen.org/


De Digitale Nieuwegeiner

Dames 1 MHCN
promoveren
naar de eerste klasse

Het eerste dames team van
Mixed Hockey Club Nieuwegein
(MHCN) is gepromoveerd naar
de eerste klasse. Afgelopen
zondag wisten de dames uit
Nieuwegein, door een hard be-
vochten gelijkspel tegen de
nummer twee, de winst veilig te
stellen. De stand tegen Castri-
cum werd in het laatste kwart
2-2 (na een 2-0 achterstand) en
aan dit gelijkspel had Nieuwe-
gein genoeg om hogerop te spe-
len.

Na het verliezen van de halve fi-
nale van de Silvercup afgelopen
vrijdag in Venlo, moesten de
dames van MHCN zich zondag
weer opladen om tegen de num-
mer twee Castricum te gaan spe-
len met als doel het kampioen-
schap binnen te halen om te pro-
moveren. Twee weken eerder
wonnen de dames uit Nieuwegein

al van de nummer drie terwijl Cas-
tricum punten liet liggen. Hierdoor
had MHCN genoeg aan het gelijk-
spel afgelopen zondag.

Over de wedstrijd
Nieuwegein begon sterker was
veel in de aanval maar toch wist
Castricum voor de rust na 1 kans
de 1-0 te pakken. Na een goed
praatje in de rust van de coaches
Alex Meijer en Ben Heilen begon-
nen de dames positief de tweede
helft. Maar Castricum kreeg weer
een kans in het derde kwart en
scoorde de 2-0. Koppen bij elkaar
voor het laatste kwart en vol gas
gingen ze beginnen. Met een cor-
ner scoorde Iris van Dijk de 2-1 en
net voor tijd Femke van Doorn de
2-2. Kampioenschap binnen!

De dames uit Nieuwegein hebben
nog twee wedstrijden te gaan en
spelen 12 juni om 12.45 uur hun
laatste wedstrijd thuis. De plekken
twee, drie en vier zijn nog span-
nend in de poule.

Een week eerder haalden ze tegen
Spanderbosch de promotie naar
de eerste klasse al binnen. Net als
Heren 1 dat promotie naar de
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Sportief Dagboek (32)

Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op, op De Digi-
tale Stad Nieuwegein. Hans is een
getogen Vreeswijker en houdt van
voetballen, houdt van sport. Schreef
jaren lang voor het Utrechts Nieuws-
blad. Ieder weekend vindt u hem langs
de sportvelden in Nieuwegein, nu voor
De Digitale Stad Nieuwegein en De
Digitale Nieuwegeiner.

Han van Echtelt: ‘Geinoord heeft
dinsdagavond op sportpark Groenvliet
goede zakengedaan door de reglementaire
inhaalwedstrijd tegen IJFC met 0-1 te
winnen. Al in de zevende minuut scoorde
Jardel Adamson de enige en naar later zou
blijken winnende treffer.’

‘In tegenstelling tot de in november
gespeelde eerdere confrontatie tussen beide
ploegen was het dit keer een uiterst
sportieve partij. Destijds trok
scheidsrechter Van de Broek liefst acht keer
geel en moest IJFC’er Davy van der Snoek
met een rode kaart zelfs voortijdig
vertrekken.’

‘Dit keer kon arbiter Van den Hazel het
beduidend rustiger afhandelen. Overigens
had Geinoord op deze avonds veel te
danken aan doelman Mitchell Temming die
een aantal serieuze mogelijkheden voor de
bedreigde thuisclub onschadelijk wist te
maken. In tegenstelling tot het vertoonde
spel van afgelopen zaterdag tegen CDW
kwamen de bezoekers aanvallend pover
voor de dag en verdiende IJFC meer dan de
0-1 die uiteindelijk op het scorebord bleef
staan.’

‘Het volgende duel voor Geinoord is
eveneens op dinsdagavond, namelijk
volgende weel uit tegen nummer twee BFC
in Bussum. Door de twee bonuspunten is de
Nieuwegeinse formatie kansrijker geworden
in de algemene rangschikking, deze uitslag
telde niet mee voor de derde periodetitel.’

Beeld uit de eerder dit seizoen in november gespeelde
streekderby tussen IJFC en Geinoord die toen in 0-0
eindigde. Dinsdagavond gingen beide ploegen op
herhaling: nu werd het 0-1 voor de bezoekers uit
Nieuwegein
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https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/adverteren
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Kindcentrum Doorslag
wordt vernieuwd

Op de locatie van basisschool De
Krullevaar in Doorslag komt een
brede school, die aan alle eisen
van deze tijd voldoet. In dat
gebouw komen alle groepen van
de basisscholen De Trompetvogel
en De Krullevaar. Ook zal er
ruimte zijn voor kinderopvang en
een nieuwe gymzaal.

Keuze voor vernieuwbouw
Afgelopen najaar is de gemeenteraad
geïnformeerd over het onderzoek
naar vernieuwbouw of nieuwbouw
van schoolgebouwen in Nieuwegein.
Bij vernieuwbouw blijft de buitenkant
(het casco) staan en wordt de binnen-
kant volledig vernieuwd. Uit het on-
derzoek bleek dat vernieuwbouw in
de wijk Doorslag goede resultaten
oplevert tegen lagere kosten. De
gemeenteraad heeft op 19 mei 2022
besloten dat er een definitief ontwerp
komt voor de vernieuwbouw van
Kindcentrum Doorslag.

Bijzondere bouwstijl
Het bestaande gebouw van basis-
school de Krullevaar is onderdeel van
een buurt met veel houtskeletbouw
uit dezelfde bouwperiode. De wijk
heeft een bijzonder karakter, zo vin-
den ook inwoners. Met vernieuw-
bouw blijft de erfgoedwaarde van
deze bouwstijl behouden. Deze aan-
pak kan daarom rekenen op brede
steun onder omwonenden, ook omdat
de huidige indeling in één bouwlaag
behouden blijft.

De gebruikers van het kindcentrum
geven eveneens de voorkeur aan
vernieuwbouw. De uitstraling en toe-
gankelijkheid van het ontwerp spre-
ken hen aan en heeft als voordeel dat
alle gebruikers goed bereikbaar zijn.

Avond voor de Stad op
donderdag 2 juni 2022

Op donderdag 2 juni kun je vanaf
20 uur weer de Avond voor de Stad
bijwonen. Je bent van harte wel-
kom op de publieke tribune van de
Raadzaal. De bijeenkomst is ook
digitaal te volgen via Nieuwegein-
seRaad.live/Stream1.

Op 2 juni worden onder meer de vol-
gende onderwerpen door onze raad-
sleden onder de loep genomen:

• Uitvoeringskrediet zonnepanelen
theaterparkeergarage (raadsvoor-
bereidend)
De gemeenteraad wordt gevraagd
geld beschikbaar te stellen voor de
aanleg van zonnepanelen op het dak
van de parkeergarage van theater De
Kom. De zonnepanelen dragen bij
aan de doelen die in City zijn gesteld
op het gebied van duurzaamheid. Het
plan is dat er in het voorjaar van 2023
wordt gestart met de aanleg van de
zonnepanelen en dat deze in septem-
ber in gebruik worden genomen.
De gemeenteraad gaat deze avond in
gesprek over de kosten en baten en
over mogelijke kansen en risico’s ter
voorbereiding op de Raadsvergade-
ring van 23 juni, als er een besluit
genomen zal moeten worden.

• Verbonden partijen (informatief)
Tijdens dit onderdeel stellen verschil-

lende instanties zich voor waar de
gemeente Nieuwegein veel mee sa-
menwerkt. Ook is er tijd voor raadsle-
den om vragen te stellen en in ge-
sprek te gaan. De volgende partijen
komen aan het woord:
• BghU: De Belastingsamenwerking
gemeenten en hoogheemraadschap
Utrecht is een organisatie die verant-
woordelijk is voor lokale en regionale
belastingen, zoals afvalstoffenheffing
en rioolheffing.
• AVU/RMN: Afvalverwijdering
Utrecht en Reinigingsbedrijf Midden
Nederland stellen zich gezamenlijk
voor.
• RUD: De Regionale Uitvoerings-
dienst werkt aan een schoon milieu,
natuurbehoud en een veilige leef-
omgeving.
• SGL: Het recreatieschap Stichtse
Groenlanden zorgt voor beheer en
onderhoud van recreatiegebieden in
de regio.
• WIL: Werk & Inkomen Lekstroom
biedt financiële ondersteuning aan
mensen die het nodig hebben. Nieu-
wegein werkt hierin samen met IJs-
selstein, Houten en Lopik.
• GGD: De gemeentelijke gezond-
heidsdienst, die natuurlijk ook een re-
gionale tak heeft.

Tot slot
De gemeenteraad dankt je voor je in-
teresse in haar activiteiten en hoopt
je te mogen ontmoeten in het Stads-
huis van Nieuwegein.
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Nep bankmedewerker
steelt pas van 80-jarige
Nieuwegeinse

De politie in Nieuwegein is op zoek
naar een zogenaamde medewerker
van een bank die aan de telefoon
vertelt dat de huidige bankpas niet
meer gebruikt wordt en dat er een an-
dere medewerker van de bank langs-
komt om deze pas op te halen. Op
maandag 7 maart jl. werdt een vrouw
van begin 80 het slachtoffer van deze
bankfraude. De politie zoekt de dader.

Aan de Bakenmonde in Nieuwegein Zuid
worden haar bankpas en pincode gesto-
len door deze zogenaamde bankmede-
werker. Hij neemt daarnaast ook voor
vele duizenden euro’s aan sierraden mee.
Meer dan duizend euro wordt van haar
rekening gepind. Herken jij deze brutale
oplichter? Bel 09008844 of anoniem via
08007000.

De politie waarschuwt voor oplichters die
mensen bellen met de boodschap dat hun
bankpas ongeldig is. De zogenaamde me-
dewerkers proberen op deze manier
bankpassen en bankgegevens in handen
te krijgen.

‘Medewerker komt langs’
Aan de telefoon wordt verteld dat de
huidige bankpas niet meer gebruikt kan
worden en dat er een andere medewerker
van de bank langskomt om deze pas op te
halen. De politie adviseert om niet in te
gaan op dit telefoontje en melding te
maken bij de politie en de desbetreffende
bank.

Ga hier niet op in
Ga nooit in op dit soort verzoeken. De
bank zal nooit telefonisch of via de mail
vragen om bankgegevens en zal ook nooit
aanbieden om uw ‘ongeldige’ pinpas op
te halen. Waarschuw ouderen in je omge-
ving, die zijn vaak slachtoffer van dit
soort praktijken.

Alle deelnemende adressen
van de Fiets-Rommelmarkt in Batau Noord
vind je op een handige digitale kaart (klik op de kaart)

Hervormd Vreeswijk
College over

Kerkmuziek
door de eeuwen heen

Op donderdagavond 2 juni aan-
staande organiseert de Hervorm-
de Gemeente van Vreeswijk op-
nieuw een Hervormd Vreeswijk
College. Deze keer over het on-
derwerp Kerkmuziek door de
eeuwen heen. De avond in de
Dorpskerk van Vreeswijk, start
om 20.00 uur. Inloop met koffie
vanaf 19.45 uur. De toegang is
vrij, al wordt tijdens de avond
wel een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd om de kosten te drukken.

Een avond die muziekliefhebbers

niet mogen missen, zeker niet als
ze iets met kerk en muziek heb-
ben. Of die kerk nu protestants is
of rooms-katholiek. In de kerk
wordt namelijk muziek gemaakt en
gezongen. In de rooms-katholieke
traditie gebeurt dat anders dan in
de protestantse traditie, maar feit is
dat er in de kerk gezongen wordt.
In de protestantse traditie wordt
niet door een koor, maar door de
hele gemeente gezongen, waarbij
vooral gebruik gemaakt wordt van
Psalmen, de liederen van Israël.

Zingen is belangrijk. Het maakt een
kerkganger actief, schakelt hem in.
Zingen doet ook iets met de emo-
ties. Daarbij verbroedert samen
zingen. Wat dat betreft hoef je
maar een keer naar 'You never
walk alone' op Anfield te kijken en
te luisteren. Maar goed, een kerk is
geen stadion. In de kerk gaat het
om het zingen tot God.

Musicus Gerben Budding zal ons
op deze avond meenemen door
21 eeuwen kerkmuziek. Gerben
(1987) is o.a. is hoofdorganist van
de St. Janskerk te Gouda, stadsor-
ganist van Gouda en Vesperorga-
nist van de Utrechtse Domkerk.
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Lezersmail

Wil je reageren op een artikel in De
Digitale Nieuwegeiner? Heb je een
tip voor de redactie? Wil je Nieu-
wegein ergens op attenderen? Of
vind je iets van De Digitale Nieuwe-
geiner?
E-mail dan naar redactie@pen.nl
met vermelding Lezersmail-DDN.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties in te
korten of niet te publiceren.

Met plezier lees ik De Digitale Nieuwe-
geiner. Maar ik stoor mij erg veel aan
de op elke pagina terugkerende kop
'De Digitale Nieuwegeiner'.
Ik weet echt wel wat ik aan het lezen
ben. Weet ook niet waarom dat nodig
is. Het is storend en trekt onnodig de
aandacht. Gelukkig doen ze dat niet in
boeken en tijdschriften. Het weglaten
levert ook meer tekstruimte over.

J. Verleun

Elke week vind ik in De Digitale
Nieuwegeiner een verwijzing naar de
pagina's van de gemeente. Maar dan
moet ik daarop klikken om die pagina's
te kunnen zien. Kan dat niet anders?
Kunnen de gemeente pagina's niet
gewoon helemaal in in deze handige
nieuwsbrief?

Ger Wijngaarde, Zandveld

Jullie waren wel heel snel met de foto's
van de avondvierdaagse van donder-
dag. Al meteen de volgende dag in deze
krant!

Jan vd Panne, Blokhoeve

Netwerkbijeenkomst
Werkgeluk & Inclusie
in Merwestein

Op donderdagmiddag 23 juni
aanstaande organiseert ‘Samen
voor Nieuwegein’ de bijeenkomst
Werkgeluk & Inclusie. Gastspreker
Maurits Bruel neemt de deelne-
mers mee in dit onderwerp dat na
Corona actueler is dan ooit. ‘Wat is
werkgeluk, hoe creëer je het, hoe
bereik je meer werkgeluk en hoe
behoud je het’ zijn onderwerpen
die aan de orde komen.

De locatie van de bijeenkomst is
Sport- en Evenementencomplex Mer-
westein en de deuren gaan vanaf
15.30 uur open. Na aanmelding via
paula@samenvoornieuwegein.nl is
deelname gratis.

Nadenken over werkgeluk
Iedere werknemer en iedere organ-
isatie wil werkgeluk. Zeker nu we
weer naar kantoor mogen. Maar hoe
bereik je dat? Daarom organiseert
Samen voor Nieuwegein voor haar
partners de bijeenkomst Werkgeluk &
Inclusie. ‘Als je mensen gelukkig wilt
maken, moet je dat niet voor ze be-
denken’, stelt Maurits Bruel, auteur
van het boek ‘De Geluksfabriek’.
‘Mensen moeten zelf bedenken waar
voor hen geluk in zit.’ Tijdens zijn pre-
sentatie op 23 juni zal Bruel hier na-
der op ingaan.

Over Maurits Bruel
Maurits Bruel is bekend als auteur
van de bestseller De Geluksfabriek.
Hij gaat tegenwoordig door het leven
als Happiness Economics Expert en
is als onderzoeker aan Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam nog steeds volop
betrokken bij de economie van het
geluk.

Over Samen voor Nieuwegein
‘Samen voor Nieuwegein’ werkt sinds
2010 aan een hechtere Nieuwe-
geinse samenleving door verbindin-
gen te leggen tussen bedrijven en
maatschappelijke organisaties. Bij-
voorbeeld door de Beursvloer, door
NLdoet in Nieuwegein te coördineren
en door bijeenkomsten rondom maat-
schappelijke thema’s te organiseren.
Samen voor Nieuwegein verbindt par-
tijen, inspireert, organiseert en advi-
seert.

‘Levende boeken’ gezocht

Op zaterdagmiddag 10 september vind in de bibliotheek een Living
Library plaats. Bij een Living Library lenen bezoekers een levend
boek. Dat wil zeggen een mens met een bepaalde achtergrond waar
vaak een vooroordeel aan kleeft.

Dat kan onder andere te maken hebben met het beroep, geaardheid of
levenswijze. Tijdens de Living Library gaan bezoekers met het levende
boek in gesprek om hier meer over te weten te komen. Vaak is het resul-
taat dat er begrip ontstaat en vooroordelen worden weggenomen.

Voor de Living Library worden nog ‘lokale boeken’ gezocht. Herken je je
in het profiel van ‘iemand met een stigma’ en wil je op 10 september je
verhaal vertellen tijdens de Living Library? Neem dan voor 10 juni con-
tact op met de bibliotheek via redactie@detweedeverdieping.nu.

Je ontvangt dan een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Op
dinsdagavond 6 september is er een voorbereidingsbijeenkomst voor de
‘lokale boeken’ zodat je goed beslagen ten ijs komt.
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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

Drie aanstormend
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 betre-
den drie nieuwe talenten het podi-
um, elk met een geheel eigen stijl.
Vaak gaat het om winnaars van...

Absurd
en muzikaal cabaret
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 jaren-
lang 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...

De 3JS spelen U2
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 legen-
darische 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...

Back to the Country
do 2 juni, 20.30 uur, € 21,00
Back to the Country viert zijn
tweede lustrum en is daarmee de
langstlopende countrymuziekpro-
ductie in Nederland. Met klassie-
kers 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 ingre-
diënten voor een onvervalst...

Dolkomisch duo
Buurman en Buurman
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 heb-
ben het afgelopen jaar hard ge-
klust. Een nieuw dak op het huis
en de hele schuur is grondig...

De Speld Theater
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 werve-
lende theatershow, op 7 juni in DE
KOM. Verwacht een confettikanon
aan satirische scenes, dilemma’s
waarvan je nooit dacht dat ze be-
stonden en hilarische nieuwsflit-
sen. De ontdekking van de zwaar-
tekracht is slechts een incident
vergeleken met de onthullingen...
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