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MINERVABURG

DEZE WEEK

• Agenda
• Jeugdzorg Nieuwegeinse kinderen
• Duurzaam Wonen Batau-Noord
• De Doorslagsluis in Jutphaas
• Morgen: Repair Café
• Politie zoekt getuigen aanrijding kind

• Smokkeldrones bij gevangenis
• Meer dan 1000 avondvierdaags lopers
• Plantjesmarkt bij Fort Vreeswijk
• De Componist binnenkort open
• Van niet pluis tot... casemanager

dementie
• Veel aanmeldingen fiets-rommelroute
• Meedenken over A12-zone
• Drie nieuwe fietstochten
• Celstraf voor Nieuwegeiner (25)
• Puntjes op de i voor trambaan City

• Slachtoffers Market Garden in
Nieuwegein

• Avond voor de stad
• Open dag buurtkamer De Groote Hond
• Zomerfeest in Fokkesteeg
• 5 mei toespraak biurgemeester

Frans Backhuijs
• De droom van de Fietsersbond
• Informatie bijeenkomst dijkversterking
• Fietsen gezocht voor vluchtelingen
• Galecopperbrug deels gestremd

Kunst in Theatercafé DE KOM Maak kennis met Caroline

Schoonspringers Aquarijn in Noorwegen

• Bewoners vergroenen Bruninghove

• Het verhaal achter Villa Johanna

• Koningsdag-bakwedstrijd-winnaars: De Meesterbakkers van Vreeswijk

Flash Me Back in DE KOM
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https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein


Succesvolle Koningsdag in Vreeswijk

Een ouderwets drukke Koningsdag in een gezellige, sfeervol oranje
gekleurd Vreeswijk. Na twee jaar coronapauze hebben duizenden
bezoekers zich uitstekend kunnen vermaken. Met de medewerking
van de auto bezittende inwoners was het gehele vrijmarktterrein
autovrij.

De traditionele grote vrijmarkt en commerciële markt door het hele gebied
kwamen in de ochtenduren wat aarzelend op gang. In de loop van de
ochtend werd het al drukker. Na 12.00 uur waren alle straten vol
bezoekers, die niet alleen genoten van de gemoedelijke sfeer, maar ook
van het zonnetje dat zorgde voor een aangename temperatuur. De vele
kleedjesverkopers op de vrijmarkt deden goede zaken en herhaaldelijk
hoorden men de kreet: “ik ben los”. Soms werd er tussen koper en
verkoper stevig onderhandeld. Na het middaguur vormden zich bij de
vele foodkramen en overige attracties flinke rijen. Ook de commerciële
markt draaide goed. In veel tuinen en huiskamers in en rond Vreeswijk
zullen bij de plantenman gekochte planten een plekje hebben gekregen.

Heel Vreeswijk Bakt
Het nieuwe evenement op Koningsdag waarbij huis- tuin- en keuken-
bakkers streden om de titel ‘Meesterbakker van Vreeswijk’ had graag wat
meer deelnemers gezien. De jurering trok veel geïnteresseerde belang-
stellenden. De deskundige jury kon na zorgvuldig overleg en na het
proeven van de gemaakte producten de prijswinnaars bekend maken.
Bij de jeugd ging de eerste prijs naar Marle Bongers, met ‘I love Oranje.’
In de categorie Volwassenen ging Marijn Trommelen met de hoofdprijs
aan de haal met ‘Vorstelijk Heerlijk.’

Overige activiteiten
De vele bezoekers hebben daarnaast genoten van het dweilorkest, het
orgel bij de Wilhelminabrug, het varen op de Vaartse Rijn, de vele
straattheateracts, zoals de steltloper en de ganzenparade. De kinder-
kermis en kinderactiviteiten op de Prins Hendriklaan hadden niet te
klagen over belangstelling. Voor het haarvlechten was er een wachttijd
van ruim een uur. De oude brandweerauto op De Helling waar de jonge
jeugd als een echte spuitgast met een brandslang op een modelhuis
konden richten was continu in gebruik. Bij de informatiekraam bemand
door scouting Vreeswijk vlogen de puddingbroodjes over de toonbank.
Het publiek heeft verder kunnen genieten van de koren bij de Oranjebrug.
Bij Café Friends hebben duizenden genoten van de optredens van
diverse artiesten op de avond voor Koningsdag en ook op de dag zelf.
Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en de medewerking van de
inwoners van Vreeswijk kan de Oranjevereniging terugkijken op een
traditioneel en gezellig feest.

Curry van rode linzen
met sperziebonen

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 Minervaburg in de wijk
Batau Noord.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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https://www.pen.nl/artikel/de-minervaburg
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
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https://www.pen.nl/artikel/voortgang-formatie-advies-verkenner-na-eerste-gespreksronde
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Nu ik dit schrijf is Koningsdag
voorbij en kijken we vooruit naar
4 en 5 mei. Koningsdag was ook
in Nieuwegein een mooie dag van
verbroedering. Erg fijn dat dit na
twee jaar weer kon en iedereen
was daardoor ook veel
enthousiaster dan anders.
Traditioneel worden alle dragers
van een Koninklijke of
gemeentelijke onderscheiding op
het Stadshuis ontvangen. Nog
nooit was de opkomst zo hoog en
het enthousiasme zo groot.

De corona-pandemie lijkt voorbij
en we zitten midden in de
Oekraïne-crisis. Dat geeft mij een
dubbel gevoel. Iedereen kan weer
leuke dingen doen die lang niet
mogelijk waren. Ik zie veel vrolijke
mensen in Nieuwegein en ook
mensen die weer naar het
buitenland op vakantie gaan. Zelf
blijf ik in Nederland en gaan we op
bezoek naar vrienden die we al
lang niet meer hebben gezien of
we nodigen ze uit bij ons thuis.
Daardoor zijn de weekenden best
druk met 'inhaalbezoeken', zoals ik
ze noem.

De Oekraïne is net zo dichtbij als
Spanje. Miljoenen Oekraïnse
mensen zijn gevlucht. In Nederland
vangen we meer dan 50.000
mensen op. Afgelopen week heeft
de gemeente de Oekraïners in

Nieuwegein uitgenodigd voor een
kennismaking. Het zijn vooral
vrouwen en kinderen die gevlucht
zijn. Ze zijn ontzettend dankbaar
dat wij ze opvangen en helpen. Ze
willen als het kan een steentje
bijdragen aan de Nederlandse
samenleving. De kinderen gaan
naar school en de ouderen willen
onze taal leren en als het kan ook
werk zoeken. Als gevolg van de
oorlog zijn veel prijzen erg
gestegen en dat merken we
allemaal in onze portemonnee.

Het dubbele gevoel door
enerzijds het verdwijnen van
corona en anderzijds de oorlog in
de Oekraïne zal door velen
herkend worden. Ik hoop dat we
elkaar blijven steunen en ook
kunnen genieten van de mooie
dingen samen.

Burgemeester Frans Backhuijs

Lees hier
de 4-mei toespraak
van burgemeester
Frans Backhuijs
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AGENDA

• 7 mei: Repair Café
• 7 mei: plantjesmarkt Fort Vreeswijk
• Open dag buurtkamer De Groote Hond
• 10 mei: bijeenkomst Duurzaam Wonen
• 10 mei: avond voor de stad
• 11 mei: finale schoolvoetbaltoernooi
• 12 mei: informatieavond A12 zone
• 12 mei: informatiebijeenkomst

dijkverzwaring
• 13 mei: zorgen voor een naaste met

dementie maar ook...
• 16 t/m 19 mei: avondvierdaagse
• 17 mei: meedenken over A12-zone
• 19 mei: meedenken over A12-zone
• 21 en 22 mei: SamenLoop voor Hoop
• 3 jun: sport, spel, beweging voor elke

leeftijd
• 10 en 11 juni: 't groenste evenement
• 25 jun: Midzomerconcert Rijnhuizen
• 26 jun: de Grote Samenspeeldag
• 2 jul: Fokkesteeg zomerfeest
• 3 jul: Gluren bij de Buren
• 3 jul: fiets/rommelroute Batau Noord
• 9 jul: Hide Out festival

In de wijken vinden veel activiteiten
plaats. Kijk daarvoor op deze en deze
pagina.

Op de pagina 'Over uw buurt' op
Overheid.nl kun je je abonneren op de
e-mailservice, een app downloaden of
gemeentelijke bekendmakingen online
inzien.

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

Burgemeester Frans Backhuijs
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Drie nieuwe fietstochten
gelanceerd langs
de oude verdedigingslinies

De provincie Utrecht heeft drie nieuwe
fietstochten gelanceerd, de Waterlinies
Weekendtochten van 100 tot 125 kilo-
meter, die je natuurlijk ook doorde-
weeks mag fietsen. Je trapt heel wat
kilometers weg door vijf mooie oude
verdedigingslinies in de provincie die
het unieke verhaal vertellen van de
Romeinse Limes, de Oude Hollandse
Waterlinie, de Grebbelinie en de Hol-
landse Waterlinies (Nieuwe Hollandse
Waterlinie en de Stelling van Amster-
dam samen). Al trappend ontdek je de
spannende verhalen achter de water-
linieforten en geniet je van bloeiende
voorjaarsvelden.

Afgelopen zomer werd de UNESCO-
werelderfgoedstatus toegekend aan de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat werd
gevierd met een virtuele show op de
meest unieke sluis van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie, de Plofsluis in Nieuwe-
gein.

Plofsluis
De Plofsluis is het meest markante water-
werk van de Hollandse Waterlinies. De

betonnen bakken konden worden gevuld
met 40.000 ton zand en puin en waren be-
doeld om bij oorlogsdreiging te exploderen
waardoor het Amsterdam-Rijnkanaal kon
worden afgesloten. Zo kon het water niet
via het kanaal wegvloeien. Het is een
Nederlandse uitvinding die nergens an-
ders ter wereld voorkomt en die de vin-
dingrijkheid op het gebied van watermana-
gement laat zien.

Het verhaal
van 2000 jaar militaire geschiedenis
Je kunt overal in onze provincie starten
en fietst in no time het prachtige groene
waterliniegebied in. De routes vertellen
het verhaal van 2000 jaar militaire ge-
schiedenis en onze eeuwenlange strijd
tegen de vijand waarin water een hoofdrol
speelde. Nergens ter wereld zijn waterbe-
heerders namelijk zo creatief als in Neder-
land, waar een groot deel onder zee-
niveau ligt. Dijken, dammen en sluizen
houden de voeten droog, maar blijken ook
handig bij het onder water zetten van een
stuk land om een hindernis op te werpen
voor de vijand; te diep om doorheen te
waden, te ondiep om te bevaren. En zo

ontstonden in de loop der eeuwen onze
unieke militaire verdedigingslinies met
forten, sluizen, strategisch landschap en
bijzondere natuur.

Boost ondernemers
Rob van Muilekom, gedeputeerde cultuur
en erfgoed provincie Utrecht: 'De Hol-
landse Waterlinies en de Limes zijn niet
voor niets UNESCO Werelderfgoed, het is
iets om trots op te zijn. De verdedigingsli-
nies geven onze provincie karakter en een
uniek verhaal en het waterliniegebied
vormt een mooie groene oase waar in-
woners op adem kunnen komen. Deze
fietstochten brengen je op verrassende
plekken en maken dit bijzondere militaire
erfgoed in onze achtertuin beleefbaar.
Tegelijkertijd geven ze een boost aan
lokale ondernemers op de route. Die vind
je soms op bijzondere plekken, op stoere
forten of in oude vestingstadjes.'
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Eerste inschrijving levert al
ruim 1000 deelnemers op
voor de Avond4Daagse

Na twee jaar afwezigheid, wordt dit
jaar weer de Avond4Daagse in Nieu-
wegein gelopen. Wilt u nog meelopen,
dan kunt u zich nog inschrijven op za-
terdag 14 mei van 13.00 tot 15.00 uur,
dit kan bij het Sport- en Evenementen-
complex Merwestein.

Er kan gekozen worden uit drie afstanden,
5, 10 en 15 kilometer, de kosten voor deel-
name bedragen € 5,50. De eerste inschrij-
ving leverde al ruim 1,000 deelnemers op,
dus de animo om te lopen is nog groot in
Nieuwegein.

Slotavond
De slotavond vindt altijd plaats met bege-
leiding van een zestal muziekkorpsen. De
Coronapandemie heeft ook hier zijn im-
pact niet gemist, de organisatie is lang op

zoek geweest naar muziekkorpsen, maar
heeft er maar één kunnen contracteren.
De andere korpsen treden nog niet op of
zijn zelfs gestopt. Verzoek is dus aan de
deelnemers om de laatste avond zelf crea-
tief te zijn en voor hun eigen begelei-
dingsmuziek te zorgen.

Toekomst
Voor 2022 ging het nog net, maar om de
Avond4Daagse te behouden voor 2023 is
de organisatie dringend opzoek naar nieu-
we vrijwilligers. Het vergt op jaarbasis
slechts 5 avonden! Als je wilt komen
helpen, stuur dan een email naar de or-
ganisatie: a4dnieuwegein@hotmail.com.

Wat zijn CBDC’s
en zullen zij
ons leven echt veranderen?

De afgelopen tijd is er veel gezegd en
geschreven over de digitale euro, een
voorbeeld van een CBDC (Central Bank
Digital Currency). Deze digitale euro
zou het leven van ons allemaal kunnen
veranderen. Een Central Bank Digital
Currency is een digitale munt, verge-
lijkbaar met Bitcoin, die echter wordt
uitgegeven door een centrale bank. Het
is in tegenstelling tot Bitcoin dus niet
decentraal en het vormt geen alterna-
tief voor fiatgeld, maar het vormt er wel
een aanvulling op. De waarde is in prin-
cipe ook gekoppeld aan de waarde van
het fiatgeld. Een digitale euro is met
andere woorden evenveel waard als het
euromuntstuk in je portemonnee.

Ontwikkeling van CBDC’s
Er zijn veel landen bezig met het ontwik-
kelen van dergelijke digitale munten. Ook
Europa verricht onderzoek naar de ont-
wikkeling van een digitale euro. China is
hier al heel ver mee en heeft al verschil-
lende testprojecten uitgerold. Wellicht zal
het in de toekomst mogelijk zijn om de
digitale yuan te verhandelen via betrouw-
bare partijen als de Yuan Pay Group.
Daarnaast hebben ook onder meer
Grenada, Montserrat en Nigeria al
CBDC’s gelanceerd, terwijl er in maar
liefst tachtig verschillende landen CBDC-
initiatieven lopen.

Aanvulling op fiatgeld
Fiatgeld is het geld dat we, als het goed
is, allemaal in onze portemonnee zitten
hebben. Het is een betaalmiddel en een
manier om goederen en diensten uit te

(verder lezen)
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OMKIJKEN

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

Mei 2012

De laatste avond van de avondvierdaagse is elk jaar
weer een groot festijn. Scholen, sport- en
buurtverenigingen, kinderen, ouders, muziek, snoep,
vooral heel veel snoep, ijsjes, water, bloemen,
wandelaars op de weg, toeschouwers en supporters
langs de weg, vermoeidheid en vooral heel veel
plezier.
Dit jaar weer. Van 16 tot en met 19 mei. En die laatste
avond...

mailto:a4dnieuwegein@hotmail.com
https://www.dnb.nl/innovatie-in-betalen-en-bankieren/digitale-euro-wat-waarom-en-hoe/
https://yuanpaygroup.org/nl/
https://www.pen.nl/artikel/wat-zijn-cbdcs-en-zal-het-ons-leven-echt-veranderen
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
Caroline van der Helm,
buurtsportcoach Stadscentrum,
Merwestein en Doorslag.

'Hoi, ik ben Caroline van der Helm,
Buurtsportcoach bij SportID. Als Bu-
urtsportcoach ben ik vooral actief in
de wijken Stadscentrum, Merwestein
en Doorslag en daarbij organiseer en
coördineer ik projecten voor iedereen
vanaf 55 jaar.'

'Net zoals mijn collega’s ben ook ik
van jongs af aan besmet geraakt met
het sportvirus. Als de jongste thuis
wilde ik altijd alle sporten doen die
mijn drie oudere zussen deden waar-
door ik al snel ben gaan paardrijden,
turnen en schaatsen. Toen ik ouder
werd kwam mijn oudste zus in aan-
raking met een sport waarvan veel
mensen nog steeds niet weten dat
het een serieuze sport is, touwtrek-
ken. Ze nam mij en nog een zus al
snel mee om het ook te proberen. We
zijn daar nooit meer weggegaan want
wat een gave sport is dit. Een team-

sport met een grote letter T. Wat
moet je nauw samenwerken om zo
sterk mogelijk te zijn en wat is het
gaaf om aan WK’s en de World
games te mogen deelnemen in lan-
den als Schotland, Colombia en Chi-
na. Dankzij deze sport ben ik veel
meer een teamplayer geworden en
heb ik mij zelfs doorontwikkeld tot
bondscoach van het Nederlands
dames indoor touwtrekteam. Voor mij
betekent sport dus heel veel. Dankzij
deze sport heb ik super lieve vrienden
in verschillende landen gemaakt, heb
ik mij doorontwikkeld en zit ik goed in
mijn vel.'

Waarom is het zo belangrijk om
een fit brein te hebben?

'Binnen mijn familie is dementie
helaas geen onbekende. Doordat ik
mijn opa, ooms en tantes achteruit
heb zien gaan door deze vervelende
ziekte ben ik mij gaan interesseren in
de hersenen en wat bewegen hier
voor effecten op heeft. Ik heb dan ook
veel geleerd van lezingen en boeken
van Erik Scherder (hoogleraar neuro-
psychologie en bewegingsweten-
schappen) en van informatie van de
hersenstichting. Ik wil dan ook graag
een stukje van deze kennis met jullie
delen omdat een fit brein erg belang-
rijk is.'

'Als we ouder worden, worden de
signalen tussen onze hersencellen
minder makkelijk doorgegeven. Dat
komt onder andere doordat de iso-
latielaag rondom de verbindingen van
onze hersencellen afzwakt. Je brein
kan dus minder makkelijk connecties
leggen tussen deze cellen. Ook
neemt je hersenvolume bij het ouder
worden af. Dit verouderingsproces
begint eigenlijk al rond je dertigste,
maar op die leeftijd merk je daar nog
weinig van. Pas vanaf je vijftigste ga
je meer merken van de veranderin-
gen in je brein. Je kan het veroude-
ringsproces van je hersenen afrem-
men door te bewegen, goede nacht-
rust en het leren van nieuwe dingen.
Wanneer je nieuwe dingen blijft pro-
beren, maken je hersenen nieuwe
verbindingen aan. Dit alles zorgt er-
voor dat je hersenaandoeningen zo-
als dementie, depressies en Parkin-
son kunt uitstellen of vertragen.'

Bewegen voor mensen
met een niet aangeboren
hersenaandoening in Nieuwegein

'In samenwerking met Zorgspec-
trum hebben we meerdere sport en
beweeg activiteiten georganiseerd
voor de bewoners die een niet aange-

boren hersenaandoening hebben.
Het is zo belangrijk dat iedereen maar
vooral ook mensen met een herse-
naandoening (blijven) bewegen.'

'Samen met tafeltennisvereniging
VTV en het Geinsche Hof hebben we
een tafeltennisgroep opgericht. Het is
zo mooi om te zien hoe deze mensen
opbloeien. Je ziet dat ze na een aan-
tal lessen al meer kunnen, fitter wor-
den en veel plezier hebben. Ik hoop
dan ook dat er meer aandacht voor
beweegstimulering komt in zorghui-
zen want bewegen is en blijft ont-
zettend belangrijk voor lichaam en
geest.'

Beweegmogelijkheden
in Nieuwegein

'Er zijn genoeg mogelijkheden om
jezelf uit te dagen om meer te bewe-
gen. Denk hierbij aan de auto verder
parkeren, de fiets pakken i.p.v. de au-
to, traplopen i.p.v. de roltrap/lift of
wandelend bellen i.p.v. zittend. Nu
zijn er in Nieuwegein ook genoeg mo-
gelijkheden om te sporten en bewe-
gen. Wil je graag weten wat er mo-
gelijk is kijk dan op de SportID web-
site www.mijnsportid.nl.'

'Ben je op zoek naar een sport/be-
weegactiviteit en weet je niet goed
wat bij je past of heb je andere vra-
gen? Mail dan naar info@sportid-
nieuwegein.nl.'

Om af te sluiten nog
een paar tips van Erik Scherder
Tip 1: blijf bewegen
Probeer de beweegnorm aan te
houden. Die ligt rond de 30 minuten
per dag aangesloten bewegen. En
daag jezelf uit door bijvoorbeeld meer
stappen te zetten.
Tip 2: daag jezelf fysiek
en mentaal uit
Loop, fiets of rij je elke keer dezelfde
route naar je werk? Pak dan eens
een andere route om je hersenen te
stimuleren.
Tip 3: eet de juiste producten
Je kan doormiddel van de juiste voe-
ding je hersenen ook een handje
helpen. In thee, koffie, knoflook,
chilipepers en groen groentes zitten
bijvoorbeeld vaatverwijdende stoffen
die er mede voor zorgen dat het
bloedvatenstelsel gezond blijft.
Tip 4: genoeg slapen en houd ritme
Voor de hersenen is slapen erg be-
langrijk. Tijdens de slaap krijgen de
hersenen de kans op afvalstoffen
goed op te ruimen, nieuwe eiwitten
aan te maken en nieuwe energie-
blokken te plaatsen.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.mijnsportid.nl
mailto:info@sportidnieuwegein.nl
mailto:info@sportidnieuwegein.nl
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Zwemvereniging Aquarijn
met schoonspringers
actief in Noorwegen en Eindhoven

Op dinsdag 26 april vertrokken zeven schoonspringers van
zwemvereniging Aquarijn uit Nieuwegein naar het Noorse
Bergen om daar deel te nemen aan de Bergen Open. Dit jaar
deden meer dan 200 deelnemers uit 14 landen, waaronder
een sterke ploeg uit Southampton, Engeland en goede
springers uit Zweden, Polen en Zwitserland, mee aan het
toernooi in Noorwegen.

Bij de A-jongens op de 3 meter plank was er een 13de plaats
voor Matthew Hibbert en een 16de plaats voor Daan Willemen.
Beide jongens sprongen voor het eerst in deze sterke groep van
16 tot en met 18 jaar. Beide schoonspringers lieten een stabiele
wedstrijd zien en behaalden een PR.

Op de 1 meter plank was er een goede 7de plaats voor Matthew
Hibbert. Hij liet een mooie en constante serie van 10 sprongen

zien. Daan Willemen werd wederom 16de. Kayra Asci werd 19de
en Samuel Quist 21ste.

Kayra en Samuel hadden al een mooie synchroonwedstrijd
gesprongen op de 3 meter plank en werden 7de. Van sommige
juryleden kregen ze zelfs een 8 voor de synchroniteit. Kayra Asci
sprong op de toren naar een mooie 9de plaats. Hij liet al een
aantal sprongen van de 10 meter zien.

Bij de A-meisjes op de 3 meter was er een 23ste plaats voor Iris
de Heer en een 26ste plaats voor Nica Rakke. ‘Op de 1 meter
plank duurde hun wedstrijd meer dan 3 uur en dat is best even
wennen na een lange periode van geen wedstrijden door Coro-
na’ aldus hun trainer. Iris werd 23ste op de 1 meter plank en Nica
32ste.

In de open klasse sprong Oona Abbema zich op de 3 meter naar
de 8ste plaats. Op de 1 meter was het verrassend spannend om
de medailles en werd ze net 4de . Samen met Matthew sprong
ze naar het brons bij het mixed synchroon. Iris en Daan werden
hier 4de.

Finale jeugdcircuit Eindhoven
Met acht springers werd er op zondag 1 mei deelgenomen aan
de finale van het jeugdcircuit in Eindhoven. Hiervoor konden de
springers zich plaatsen via de twee wedstrijden van het jeugdcir-
cuit.

In de A-finale was er in de E-groep een 5de plaats voor
Madeleine. In de D-groep was er brons voor Mike en Mischa
werd 4de. In de A-groep was er zilver voor Stanley en brons voor
Jae. In de B-finale was er zilver voor Lizzy en brons voor Yvie in
de E-groep en in de D-groep was er goud voor Minte.

Over vier weken zijn de kwalificatiewedstrijden voor de Neder-
landse Kampioenschappen. Zwemvereniging Aquarijn uit
Nieuwegein zal hier met een grote ploeg aan deelnemen.

Matthew Hibbert en Oona Abbema

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
mailto:anneke@bouwgein.nl
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Provincie Utrecht
treedt toe als partner
van Mobility Lab

De inschrijvingen voor de zesde
editie van Mobility Lab zijn
geopend. Ondernemers die hun
prototype voor een nieuw pro-
duct of idee voor een nieuwe
dienst willen testen in de prak-
tijk kunnen zich tot en met
31 mei aanmelden voor hét
startup-programma op het ge-
bied van mobiliteit. Dit jaar
treedt ook de provincie Utrecht
als partner toe tot het program-
ma.

Onder het motto ‘Niet lullen maar
testen!’ koppelt Mobility Lab on-
dernemers in een programma van
9 maanden aan een aansprekende
eerste klant, waar ze hun innovatie
kunnen bewijzen in de praktijk. De
eerste aanmeldingen zijn al bin-
nen.

Pilot bij een eerste klant
Er wonen steeds meer mensen in
de stad, er worden nieuwe woon-
wijken gebouwd en dus neemt de
druk op de openbare ruimte toe.
Ons mobiliteitssysteem verwerkt
steeds meer verplaatsingen, maar
om dat te kunnen blijven doen is
innovatie op mobiliteitsgebied
noodzakelijk. Mobility Lab helpt
startups daarbij. Startups krijgen
de kans om nieuwe mobiliteitscon-
cepten te testen in de praktijk,
waarmee men de aandacht van in-
vesteerders kan trekken. Pilots
hiertoe vinden plaats in de regio’s
Utrecht, Rotterdam, Noord-
Brabant en Limburg, bij organisa-
ties, gemeenten en bedrijven met
een mobiliteitsvraagstuk.

Startups
uit binnen- en buitenland
Mobility Lab is niet nieuw. In de

vijf voorgaande edities leidde het
startup-programma tot honderden
banen en hebben de startups ruim
34 miljoen euro aan funding opge-
haald om op te kunnen schalen. In
de afgelopen jaren deden 89 start-
ups uit binnen- en buitenland mee
aan Mobility Lab en werden 74
pilots uitgevoerd. Mobility Lab
bracht onder meer al pilots tot
stand bij diverse gemeenten, Ahoy,
de Efteling, Eindhoven Airport,
RET Rotterdam, en Dura Vermeer.

Bekende deelnemers uit eerdere
edities zijn onder meer Amber,
Felyx, Cargoroo, Tiler, SD Insights,
Citysteps, Juuve en Samotics.

Innovatieve
producten en diensten
Dit jaar verwelkomt het startup-
programma de provincie Utrecht
als partner. 'Als het gaat om duur-
zame bereikbaarheid hebben we in-
novatieve oplossingen nodig. Uit
voorgaande jaren blijkt dat startups
een waardevolle bijdrage kunnen le-
veren aan slimme, gezonde en veilige
mobiliteit. De kracht van startups is
dat zij in staat zijn om buiten de ge-
baande paden te ontwikkelen. Dit is
voor de provincie van toegevoegde
waarde als het gaat om de mobili-
teitstransitie waar we voor staan',
vertelt Janine Kloosterman, be-
leidsmedewerker Smart Mobility bij
de provincie Utrecht.

Aanmelden
Tot en met 31 mei 2022 kunnen
startups zich melden op mobility-
lab.nl. Uit de aanmeldingen wor-
den 25 startups geselecteerd voor
het programma van Mobility Lab.
Het programma koppelt hen aan
een eerste aansprekende klant. Ook
kunnen de deelnemers rekenen op
juridisch-, marketing- en commu-
nicatieadvies én hulp bij het vin-
den van funding.
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Nieuwegeiner (25)
krijgt celstraf na incident
waarbij doodsbange vriendin
uit rijdende auto sprong

Een 25-jarige Nieuwegeiner is veroor-
deeld tot een gevangenisstraf omdat
hij geprobeerd heeft zijn vriendin
zwaar te mishandelen. De vrouw werd
door hem met geweld gedwongen in
zijn auto te stappen en raakte ernstig
gewond toen zij onderweg probeerde
te ontsnappen door uit de auto te
springen.

De man werd vrijgesproken van zware
mishandeling, omdat er volgens de recht-
bank niet voldoende bewijs was voor op-
zet in het spel. Hij is wel schuldig bevon-
den aan poging tot zware mishandeling
en krijgt daarvoor een gevangenisstraf
van tien weken, waarvan vijf weken voor-
waardelijk met een proeftijd van twee
jaar. Ook moet de Nieuwegeiner een
schadevergoeding betalen.

De rechtbank benadrukt in uitspraak dat
wat er is gebeurd, heel ernstig is. 'De
fysieke en verbale agressiviteit van ver-
dachte waren dusdanig heftig dat het
voor het slachtoffer kennelijk beter was
om uit een rijdende auto te springen, dan
om bij de verdachte in de auto te blijven
zitten. Als gevolg van het handelen van
verdachte heeft het slachtoffer aanzienlijk
letsel opgelopen. De rechtbank neemt dat
de verdachte zeer kwalijk.' De straf is
daarom ook zwaarder dan de eis van het
openbaar ministerie.

Proceshouding
Tijdens de behandeling van de zaak is al-
tijd onduidelijk gebleven waarom het zo
uit de hand is gelopen. De advocaat van
de 25-jarige man uit Nieuwegein heeft
wel gezegd dat de twee een ingewikkelde
relatie hebben. Ondanks alles wat er is
gebeurd, zijn er over en weer nog gevoe-
lens voor elkaar.

Maar de man zelf heeft geen openheid
van zaken gegeven en dat vindt de recht-
bank jammer. De proceshouding van de
verdachte wordt hem niet in dank afge-
nomen. 'De rechtbank neemt het de ver-
dachte ook kwalijk dat hij geen verant-
woordelijkheid voor zijn handelen heeft
genomen. Verder betreft de rechtbank
dat dit soort feiten zorgen voor gevoelens
van onveiligheid in de eerste plaats bij
het slachtoffer, maar ook bij de getuigen
in deze zaak en in de maatschappij in het
algemeen.'

https://mobilitylab.nl/
https://mobilitylab.nl/aanmelden/
https://mobilitylab.nl/aanmelden/
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/vrouw-ernstig-gewond-na-sprong-uit-rijdende-auto-om-aan-meppende-vriend-uit-nieuwegein-te-ontsnappen
https://www.pen.nl/artikel/vrouw-ernstig-gewond-na-sprong-uit-rijdende-auto-om-aan-meppende-vriend-uit-nieuwegein-te-ontsnappen
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Avond voor de Stad

Op donderdag 12 mei vindt er
weer een Avond voor de Stad
plaats in de Raadzaal van het
Stadshuis. Publiek is welkom
om de bijeenkomst bij te wonen,
maar de avond is ook digitaal te
volgen via het vaste kanaal
NieuwegeinseRaad.live/Stream1.
Via deze link vind je ook de vol-
ledige agenda en bijbehorende
stukken.

Onder andere de volgende onder-
werpen staan deze avond op de
agenda:

• Huisvesting
kindcentrum Doorslag
Het college stelt voor om het ge-
plande kindcentrum in de wijk
Doorslag tot stand te brengen door
middel van ‘vernieuwbouw’. Dat
betekent dat er een bestaand
gebouw gerenoveerd wordt, zó dat
de kwaliteit ervan niet onderdoet
voor nieuwbouw. De raad is nu aan
zet om over dit voorstel in debat te
gaan.

• Intermezzo
Ben of ken je iemand met een in-
teressant en actueel thema of een
bijzonder idee dat volop in ontwik-

keling is en waarover de gemeen-
teraad nodig moet worden bijge-
praat? Meld je uiterlijk dinsdag 10
mei aan via het e-mailadres:
griffe@nieuwegein.nl.

• Regionale ontwikkelingen
De regionale ontwikkelingen zijn
een terugkerend moment op de
agenda waarbij het college (de
burgemeester en de wethouders)
de gemeenteraad bijpraat over de
ontwikkelingen die op regionaal
niveau spelen. Het gaat dan vaak
om samenwerkingsverbanden en
gemeenschappelijke regelingen.
Voorbeelden hiervan zijn de Vei-
ligheidsregio Utrecht, de U-10,
Reinigingsbedrijf Midden-Neder-
land en Recreatieschap de Sticht-
se Groenlanden.

• Bomenbeleid
Om zuinig te zijn op het groen dat
er is, moet de gemeente de ko-
mende jaren veel groen verwijde-
ren. Dat klinkt tegenstrijdig, maar
uit onderzoek blijkt dat bomen ziek
zijn of een gevaar vormen voor de
veiligheid en daarom gekapt moe-
ten worden. Wethouder Schouten
zal de raad hierover informeren en
er is ook gelegenheid om vragen te
stellen en met elkaar in gesprek te
gaan.

Indrukwekkende
4 mei herdenking

Op twitter schreef Rija van der
Sluiszen - de Jong: ‘Indrukwekkende
4 mei herdenking in Nieuwegein. De ver-
halen kwamen echt binnen. Een joodse
man vertelde het verhaal van zijn vader
tijdens de oorlog en een veteraan over
zijn inzet tijdens vredesmissies. Ook
mooi om te zien dat witte anjerperkje is
ingeplant bij het monument.’
Meer info over het witte anjerperkje.

Het Monument Voor De Gevallenen
aan de Nedereindseweg
De maker van het Monument Voor De
Gevallenen is kunstenaar en Albert Dres-
mé (1915 - 2003) uit Utrecht. Dresmé
leerde de beginselen van het vak van zijn
vader, de beeldhouwer Adrianus Johan-
nes Dresmé. Hij kreeg zijn opleiding aan
de Kunstnijverheidsschool in Utrecht en
studeerde vervolgens bij Jan Bronner aan
de Rijksakademie van beeldende kunsten
in Amsterdam.
Het kunstwerk is gemaakt in 1949, is
geheel gemaakt van kalksteen en is twee
meter hoog en vier meter breed. In het
midden van het monument staat een
vrouwenbeeld met in haar linkerhand een
boek terwijl op haar rechterhand een duif
landt. Lees hier meer over het herdenk-
ingsmonument.

Lees hier
de 4-mei toespraak
van burgemeester
Frans Backhuijs

FIETSFOTO VAN DE WEEK

Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en
Clarion Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein
vertellen elke week met één Nieuwegeinse
fietsfoto met bijschrift wat hen bezighoudt of
treft.

Clarion: ‘Nu nog een zandweg langs de tram-
baan, straks een strak fietspad! En dat is niet
het enige. Waar nu links op de foto nog
bouwhekken staan komt straks een nieuwe
aansluiting op de Kolfstedetunnel en een be-
waakte fietsenstalling van 1000 m2. Die tot en
met de laatste bus en tram open is…. We blij-
ven als Fietsersbond nog een paar jaar dromen
tot ook dat klaar is.’

https://nieuwegein.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/e4b0214a-1653-4f0a-b813-34ec9a37db3a
https://nieuwegein.bestuurlijkeinformatie.nl/
https://nieuwegein.bestuurlijkeinformatie.nl/
mailto:griffe@nieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-krijgt-witte-anjer-perkje
https://www.pen.nl/artikel/monument-voor-de-gevallenen
https://www.pen.nl/artikel/monument-voor-de-gevallenen
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://youtu.be/d54Jg3Z8PR4
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Puntjes op de i
voor trambaan
City Nieuwegein

Met de zomer in het vooruit-
zicht rondt Dura Vermeer het
werk af aan de trambaan en
halte in City Nieuwegein. Wan-
neer de trams weer gaan rijden
met reizigers zul je merken dat
de trambaan een geheel ander
uiterlijk heeft gekregen. Daar-
voor laten we niet de bouw-
vakkers maar de natuur het
allerlaatste werk doen.

Bij de nieuwe halte is goed te zien
dat er in plaats van beton grond
tussen de rails ligt. Daarop komt
teelaarde, speciaal bedoeld om aan
de nieuwe trambaan een natuurlijk
karakter te geven. Want in de eind-
situatie rijden de trams hier over
gras. Het besluit van de provincie
om hier in Nieuwegein een gras-
baan aan te leggen sluit goed aan
op de plannen van de gemeente
voor het omliggende gebied. Want
City Nieuwegein krijgt veel ruimte
voor groen. Zodra het graszaad is
gezaaid, zal de tramlijn met hulp
van de natuur snel van kleur ver-
anderen.

Afrondende werkzaamheden
In lijn met dit ontwerp krijgen ook
de kruisingen van de trambaan bij
Weverstede en Schouwstede een

natuurlijk karakter. De bestrating
van deze overwegen voert de aan-
nemer uit met natuursteen. Langs
het spoor wordt gewerkt aan
nieuwe schouwpaden. Deze wor-
den door het trambedrijf van de
provincie gebruikt voor inspectie.

Dura Vermeer plaatst verder hec-
tometerbordjes langs de trambaan.
Bovendien voert de aannemer vol-
gende week overdag werkzaamhe-
den uit aan de bovenleiding met
het bijstellen van de hangdraden.

Zoals eerder aangekondigd, wordt
terwijl deze afrondende werk-
zaamheden plaatsvinden, de oude
tramhalte en overkapping ge-
sloopt.

De afrondende werkzaamheden
staan gepland voor de periode tot
16 mei. Het sloopwerk duurt vol-
gens planning tot 13 mei. Gewerkt
wordt overdag tussen 7.00 en 18.00
uur.

Dura Infra B.V. zal aansluitend het
nieuwe fiets- en voetpad aan-
leggen. Het bouwdepot op de nabi-
jgelegen parkeerplaats blijft
daarom voorlopig nog in gebruik.
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Repair Café
repareert fietsen en meer
op zaterdag 7 mei

Sinds 2013 heeft Nieuwegein een
Repair Café. En sinds afgelopen jaar
zelfs een tweede. De eerste zaterdag
van de maand in Buurtplein Doorslag,
de derde zaterdag van de maand in
Buurtplein Galecop. Nu is er morgen,
zaterdag 7 mei, weer een Repair Café
op Buurtplein Doorslag aan de Parel-
duiker 13 in Nieuwegein Zuid. Vrijwil-
ligers repareren er kapotte spullen van
Nieuwegeiners. Met gemiddeld 40 be-
zoekers per café is het evenement niet
meer weg te denken uit Nieuwegein.

Kleine defecten aan je fiets, kun je zater-
dag 7 mei laten repareren bij het Repair
Café in Buurtplein Doorslag. De reparatie
is gratis. Doel is om spullen een langer
leven te geven en daarmee de afvalberg
te verkleinen. Deskundige reparateurs
plakken lekke banden, repareren fiets-
lichten, spannen kettingen en stellen
handremmen af. E-bikes repareren ze
níet.

Verder zijn er technici, naaisters én een
klokkenmaker die je kapotte spullen
helpen repareren.

Het Repair Café is zaterdag 7 mei
geopend van 11.00 uur tot 14.00 uur in
Buurtplein Doorslag, op de Parelduiker
13 in Nieuwegein.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.gall.nl
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Kunstenares Yukiko:
‘De pilaar en zijn verhalen’
is nu af

Yukiko Spaan uit Nieuwegein was tij-
dens Corona iedere dag druk bezig met
het versieren van stenen. Deze zoge-
naamde ‘Happy Stones’ verspreidde ze
door heel Nieuwegein. De vinder mocht
de steen houden of verder verspreiden.
De afgelopen weken was ze druk met
het schilderen van een grote pilaar in
Theatercafé DE KOM.

Yukiko over haar 'Happy Stones'
‘Tijdens Corona merkte ik dat veel men-
sen om me heen down waren. Zoveel
Nieuwegeiners zaten thuis en konden wel
een vrolijke noot gebruiken’, zegt Spaan.
Ze hoopte dat wandelaars die haar stenen
vonden weer even konden glimlachen.
Bovendien wandelden mensen meer,
waardoor de kans groter was dat iemand
een steen van Spaan tegenkwam. ‘Een
boodschap op papier vergaat, maar op
een steen niet’, zegt Spaan. Ze gebruikt

watervaste acrylverf. Ze verstopt de ste-
nen in de natuur, maar ook in zoveel mo-
gelijk wijken in Nieuwegein.

‘De pilaar en zijn verhalen’
Afgelopen week legde Yukiko, na zo’n tien
weken gemiddeld 5 dagdelen per week te
hebben geschilderd, de laatste hand aan
‘De pilaar en zijn verhalen’ in Theatercafé
DE KOM. Hier begon het.

Eind vorig jaar werd de kunstenares uit
Nieuwegein geheel onverwacht benaderd
door Elise Stegeman van de afdeling mar-
keting, publiciteit en communicatie van
stadstheater en kunstencentrum DE KOM.
Het theatercafé was toe aan een opfris-
beurt en de prominent aanwezige steun-
pilaar kon wel een kunstzinnig en creatief
jasje gebruiken. Een uitdaging die Yukiko
graag aanging.

Yukiko Spaan: ‘Het betonnen lijdend voor-
werp van ruim 4 meter hoog kende ik tot
nu toe alleen van vrolijke affiches en
posters die er al jarenlang op geplakt
waren en zou tijdelijk een nieuwe rol gaan
spelen in mijn leven. Een bijzondere klus,
want het object is ruim 4 meter hoog!’

Het ontwerp van de pilaar
Vooraf schetsen maken doet de Nieuwe-

geinse eigenlijk zelden. Liever begint zij
gewoon en dan ziet ze wel wat er allemaal
gebeurt tijdens het creatieve werk- en
denkproces. Maar aldus Yukiko: ‘Hele-
maal zonder plan starten is echter niet
handig als je in opdracht werkt. Zodoende
maakte ik een voorstudie op doek van
twee portretten en een vlugge potlood-
schets van het globale plan.’

Ook werd vooraf besproken wie en wat er
op zou komen. Uiteraard een aantal ar-
tiesten die wat met DE KOM ‘hebben’.
Daarbij wat voorwerpen en losse items die
verwijzen naar wat er zoal gebeurt in een
theater, theatercafé en kunstencentrum.
‘Het kleurenpalet was ook meteen duide-
lijk, het zouden de prachtige kleuren uit de
huisstijl van DE KOM worden. Hoewel die
afspraken vaststonden, kreeg ik verder
het volle vertrouwen en vrijheid om er iets
moois van te maken. Kortom: een utopi-
sche opdracht voor iedere kunstenaar!’

Het hele kunstwerk is vanaf nu te bewon-
deren in het Theatercafé van DE KOM.

Donderdag 14 april 2022 is het kunstwerk
al officieel onthuld tijdens de businesspart-
ner-bijeenkomst en afgelopen dinsdag 26
april zette Yukiko de laatste penseelstreek
en haar handtekening.

Een deel van het werk van Yukiko op de pilaar in DE KOM

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegeinse-zet-positieve-berichten-op-happy-stones
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegeinse-zet-positieve-berichten-op-happy-stones
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegeinse-zet-positieve-berichten-op-happy-stones
https://www.pen.nl/artikel/kunst-in-het-theatercafe-met-yukiko-spaan
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Flash me back

In de foyer van DE KOM staat
sinds kort een gigantische
camera! De theatrale installatie
Flash me Back van theatermaker
en kunstenaar Judith Nab is
gratis te bezoeken.

Dit kunstproject gaat over de
eerste 4 jaar van het leven, vanaf
het moment dat je ter wereld komt
tot de dag dat je 4 jaar wordt: het
moment dat je blijvende herinne-
ringen krijgt. In een afgeschermde
ruimte voor 1 persoon per keer, in
de vorm van een grote camera,
wordt de bezoeker uitgenodigd om
10 minuten door te brengen.
De muziek in het kunstproject
Flash me Back is van Simone Gia-
comini.

Judith Nab en DE KOM werkten al
meerdere malen met veel plezier
samen. Zo bouwde haar team de
semi permanente installatie In het
bos, in de foyer op de derde ver-
dieping. Eerder stond het groot-
schalige Mijn huis de rest van de
wereld en daarbuiten in de kleine
zaal: een installatie voor volwasse-
nen en kinderen waarvoor ze inter-
nationaal vele lovende recensies
ontving. Ook parkeerde zij haar
bus voor het project De Grote Reis
op het Stadsplein. In 2018 ontving
Judith Nab de driejaarlijkse
Adriaan Roland Holst prijs voor
Kunst voor haar oeuvre.

De installatie is te bezichtigen van
maandag tot en met vrijdag van
12.00 tot 17.00 en alle avonden dat
er een voorstelling is.

13

PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad
Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het
verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk
eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en
de Prentbriefkaart van de week.

Deze week een overzichtsfoto vanaf de Emmabrug
(Hoge Brug) over de Koninginnensluis. De kaart komt
uit 1950 en is uitgegeven door H.C. van Dijk uit
Vreeswijk en gedrukt door Jos Pe in zwart/wit uit
Arnhem. Op de voorgrond weiland en volkstuintjes. In
het midden op de achtergrond de Barbarakerk. Deze
kerk is in 1910 in gebruik genomen.

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

Plantjesmarkt
bij Dorpshuis Fort Vreeswijk

‘Het voorjaar is aangebroken, buiten
lonkt. We willen liever vandaag dan
morgen kleur in onze borders van de
tuin en op de balkons. Ze komen weer
die mooie zomerbloeiers! Heb je er de
laatste keer ook zoveel en zo lang
plezier van gehad? Dan weet je dat je
bij Fort Vreeswijk aan het goede adres
bent’ aldus de vrijwilligers van het
Dorpshuis Fort Vreeswijk.

Op zaterdag 7 mei aanstaande van 09.00
tot 16.00 uur houden de vrijwilligers op
Dorpshuis Fort Vreeswijk weer een plant-
jesmarkt. Je hebt dan een ruime keuze uit
mooie kleurrijke zomerplantjes van een
goede kwaliteit. Tijdens de plantenmarkt
is het Dorpshuis open voor koffie en taart.

De plantenmarkt is onderdeel van de
crowdfunding voor Dorpshuis Fort Vrees-
wijk. Door bij het Fort je planten te kopen
doe je daarmee niet alleen jezelf een
plezier maar bouw je mee aan het Dorps-
huis.

https://www.dekom.nl/agenda/5517/Judith_Nab/Flash_me_back/?rt=397923c&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.simonegiacomini.com%2F&data=04%7C01%7C%7Ca54e7486ed25490425ad08d98e7d0b7a%7Ca8094f00c7754ac98622516572504080%7C0%7C0%7C637697490010971931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CpJ%2FbKgPB1%2FLE5ep%2B0wbmaofx%2BVsSFKB2wIvN%2FiHMxE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.simonegiacomini.com%2F&data=04%7C01%7C%7Ca54e7486ed25490425ad08d98e7d0b7a%7Ca8094f00c7754ac98622516572504080%7C0%7C0%7C637697490010971931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CpJ%2FbKgPB1%2FLE5ep%2B0wbmaofx%2BVsSFKB2wIvN%2FiHMxE%3D&reserved=0
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
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Jongetje (10) aangereden,
automobilist
gaat ervandoor,
politie zoekt getuigen

Woensdagmiddag 23 maart is een
10-jarige jongen aangereden door
een auto. Hij komt op de motorkap
terecht en valt daarna op straat.
De bestuurder rijdt door.
De politie wil graag weten wie de
man en de vrouw zijn in de don-
kerblauwe Toyota die de jongen
heeft aangereden.

De jongen fietst rond 16.00 uur over
de Groenling langs basisschool De
Krullevaar. Als hij ter hoogte van het
voetbalveldje is, wordt hij aangere-
den door een auto. De jongen valt en
komt op de straat terecht. In de auto
zitten een man, de bestuurder, en een
vrouw. De vrouw doet het raampje
omlaag en vraagt aan de jongen hoe
het gaat.

Voordat de jongen kan antwoorden
rijdt de auto door. De straat loopt
dood, waardoor de auto moet keren
en ze nog een keer langs de jongen
rijden. Als ze weg zijn krabbelt de
jongen overeind en strompelt hij naar
huis. Zijn ouders nemen hem mee
naar de huisarts en hier blijkt dat hij
een flink aantal kneuzingen heeft
opgelopen.

Signalement
De man en vrouw reden in een don-
kerblauwe Toyota, een hoog model
met een zilverkleurige imperiaal op
het dak. Het logo en de grill aan de
voorkant zijn ook zilverkleurig. De
bestuurder was een man met een ge-
tinte huid tussen de 30 en 35 jaar. Hij
had bruin haar. De vrouw heeft ook
een getinte huid en is tussen de 25 en
30 jaar. Weet u meer?
Vul dan dit tipformulier in.

Nieuwegein
vraagt bewoners
mee te denken
over A12-zone

De gemeente Nieuwegein betrekt
haar inwoners bij de gesprekken
over de toekomst van de A12-zone.
Het gebied aan weerszijden van de
snelweg A12 tussen knooppunt
Oudenrijn en Lunetten is aangewe-
zen als kansrijke locatie om nieu-
we woningen, bedrijven en natuur-
en recreatiegebied te realiseren.

De ring rondom Utrecht is een van de
meest geschikte gebieden om de ko-
mende decennia nieuwe woningen,
bedrijven en natuur- en recreatiege-
bied te realiseren. De A12 zone
maakt daarvan onderdeel uit. Delen
van de A12 zone liggen in Nieuwe-
gein, Houten en Utrecht. Voor Nieu-
wegein gaat het om de Galecopper-
zoom, de tramremise, de Liesbosch
en Laagraven-Oost.

Belangrijk
Nieuwegein wil van haar inwoners
weten waar zij in de onderhandelin-
gen met andere overheden op moet
inzetten. Wat vinden Nieuwegeiners
het belangrijkst? Hoe kan de toekom-
stige A12 zone de gemeente verbe-
teren? De gemeente heeft bureau
Tertium als onafhankelijke partij ge-
vraagd om deze gesprekken vorm te
geven. In de afgelopen weken heb-
ben er verschillende interviews en
gesprekken plaatsgevonden met indi-
viduele inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties in
Nieuwegein.

Bijeenkomsten
In mei organiseert de gemeente twee
bijeenkomsten waarin Nieuwegeiners

in gesprek kunnen over de onderwer-
pen die hen het meest aan het hart
gaan. Deze staan gepland op de vol-
gende data:
• Dinsdag 17 mei van 16.30 - 21.00
uur in het Stadshuis
• Donderdag 19 mei een online bij-
eenkomst van 19.30 - 21.00 uur.
Tijdens de bijeenkomsten geeft de
gemeente een toelichting op de ont-
wikkelingen. Ook is er een informa-
tieplein ingericht waar verschillende
medewerkers van de gemeente in
gesprek gaan met bezoekers over de
vraagstukken rondom de nieuwe wo-
ningen en bedrijven, mobiliteit, voor-
zieningen en behoud en versterking
van groen. Daarnaast wordt een do-
cumentaire vertoond waarin verschil-
lende bewoners en ondernemers hun
zorgen, wensen en ideeën delen over
de toekomst van de A12 zone delen.

Aanmelden
Om je aan te melden en voor meer
informatie ga je naar deze website.
Op die website staan ook korte filmp-
jes waarin wordt uitgelegd wat de
achtergronden zijn bij het project, en
hoe Nieuwegeiners kunnen mee-
denken.

https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/formulier/2022/april/03-mdn/03-jongetje-aangereden-automobilist-gaat-ervandoor.html?sid=7f4f211b-199b-40a4-809a-ee012a09a02d
https://www.ikbennieuwegein.nl/a12zone
https://filmscanning.nl
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Gezondheidshuis
de Componist
opent binnenkort de deuren

Als je van buiten het nieuwe gebouw
aan de Diepenbrocklaan 1 bekijkt, oogt
het zo goed als af. Binnen wordt nog
gewerkt aan de inrichting, maar vanaf
23 mei 2022 zijn zorgaanbieders én
welzijnsorganisaties hier samen onder
één dak te vinden.

In het nieuwe centrum zijn straks naast de
bekende zorgverleners zoals huisartsen,
apotheek, fysiotherapeuten, diëtisten,
logopedisten, psychologen, Saltro (bloed-
prikken) en Zorgspectrum zijn er ook
diensten op het gebied van welzijn onder-
gebracht. Je vindt er het Buurtplein, Geyn-
wijs en wijkcoördinatoren vanuit de ge-
meente Nieuwegein. Ook het Sociaal

Juridisch Servicepunt kun je hier vinden.
Evenals buurtverbinders, kinder- en jon-
gerenwerkers van MOvactor en een de-
pendance van bibliotheek De Tweede
Verdieping.

Wanneer je het nieuwe gebouw bin-
nenkomt, heb je vanuit de ruime hal direct
zicht op het Buurtplein. Hét ontmoetings-
punt in de buurt waar je terecht kunt voor
een praatje of een kop koffie. Een plein
ook waar voor en door bewoners activiteit-
en worden georganiseerd.

Apotheek de Componist (voorheen
Apotheek Nieuwegein) zal als eerste de
deuren openen. Zij verhuizen op 19 mei
en zijn vanaf 20 mei te bezoeken in het
nieuwe gebouw. Voor de andere ‘bewo-
ners’ geldt dat zij vanaf 23 mei vanuit
Gezondheidshuis de Componist werken.

Fiets-Rommelroute
in Batau-Noord
heeft al 100 deelnemers!

Dit jaar wordt er weer een Fiets-
Rommelroute georganiseerd in Batau-
Noord. De laatste twee edities van deze
rommelroute in de wijk, moesten van-
wege Corona worden afgeblazen. Nu er
weer veel mogelijk is en na de oproep
voor nieuwe organisatoren die zich
direct hadden aangemeld, is bekend
geworden dat nu al 100 deelnemers
meedoen aan deze leuke activiteit in
de wijk.

Tijdens de rommelroute kunnen bewoners
hun tweedehands of zelfgemaakte spullen
te koop aanbieden. Dat mag alleen vanaf
eigen terrein, zoals de tuin, oprit, garage,
schuur of eventueel vanuit huis. Deel-
name aan de rommelroute is gratis, maar
men moet zich vooraf wel aanmelden bij
de organisatie. Commerciële verkoop is
niet toegestaan.

De rommelroute is zondag 3 juli van 11.00
tot 16.00 uur. Wanneer bewoners van
Batau-Noord mee willen doen met de
rommelroute kunnen zij zich voor 1 juni
aanmelden door een mailtje te sturen naar
rommelroutebatau-noord@outlook.com.
Hier kunnen zij ook terecht met hun vra-
gen.

Bezoekers aan de rommelroute kunnen
fietsend of lopend de deelnemende adres-
sen langs gaan met behulp van een route-
kaartje. De verkooppunten zullen herken-
baar zijn aan door de organisatie te ver-
strekken posters en hopelijk aan de gezel-
lige versiering en sfeer. Het routekaartje
zal binnenkort te downloaden zijn vanaf
De Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl).

Info, deelname en locaties
Meer informatie over aanmelden, deel-
name, de locaties en spelregels van de
Fiets-Rommelroute is binnenkort te vin-
den op de facebookpagina: Fiets-Rommel-
route Batau-Noord. Bovendien is het
evenement te volgen op Instagram:
wijknetwerkbataunoord en op de nieuwe
website van het wijknetwerk
www.wijknetwerkbataunoord.nl.
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https://www.pen.nl/?s=fiets+rommel
https://www.pen.nl/?s=fiets+rommel
mailto:rommelroutebatau-noord@outlook.com
http://www.pen.nl
https://www.wijknetwerkbataunoord.nl/
https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
mailto:anneke@bouwgein.nl
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https://www.slagerijwimkastelein.nl
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein


De Digitale Nieuwegeiner
Iets meer
dan 1 op de 10
Nieuwegeinse kinderen
krijgt jeugdzorg

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

De gemeenten zijn per 2015 ver-
antwoordelijk geworden voor alle
vormen van jeugdhulp, jeugdbe-
scherming en jeugdreclassering.
Het grootste deel van de bijna
461.000 kinderen in Nederland met
jeugdzorg krijgt jeugdhulp. Het
gaat dan bijvoorbeeld om psychi-
sche problemen, een verstandelij-
ke beperking of opvoedproblemen.

De verschillen per gemeente ken-
nen volgens het CBS meerdere
oorzaken. Sociaaleconomische
omstandigheden spelen een rol,
maar ook beleidskeuzes die wet-
houders maken tellen mee.

Jeugdhulp
Heb je vragen over opvoeden of
opgroeien? Vaak kun je advies of
hulp vragen in je omgeving. Vrien-
den en familie kennen je en jouw
gezin goed en kunnen misschien
helpen vanuit hun eigen ervarin-
gen. Maar soms is het nodig om
Jeugdhulp in te zetten. Je krijgt
dan hulp van een professional die
je een steuntje in de rug geeft.

Denk hierbij aan specialistische on-
dersteuning, begeleiding of behan-
deling, individueel of in een
groep. Geynwijs in Nieuwegein
regelt de toegang tot de Jeugdhulp
voor de inwoners van Nieuwegein,
maar biedt het niet zelf.

Gesloten inrichtingen
Het CBS telde ook de jongeren die
jeugdzorg kregen in een gesloten
inrichting. Dat waren er vorig jaar
1815, 265 minder dan in het jaar
ervoor.
In de periode 2015-2019 zaten
jaarlijks circa 2500 jongeren in een
gesloten jeugdinrichting. In 2020
daalde dat aantal naar 2080 en in
2021, dus naar 1815 jongeren.

Kindermishandeling
De gezamenlijke vestigingen van
Veilig Thuis kregen vorig jaar bijna
120.000 meldingen over mogelijke
kindermishandeling of huiselijk
geweld. Dat waren er 8000 minder
dan in 2020. Ze gaven wel vaker
advies aan slachtoffers, omstan-
ders of professionals, namelijk
134.000 keer, 12.000 keer meer
dan een jaar eerder. Een verklaring
heeft het CBS daar niet voor.

Bij Veilig Thuis kan iedereen te-
recht die kindermishandeling of
huiselijk geweld vermoedt of ad-
vies wil bij een dergelijke kwestie.

Het aantal meldingen daalt al sinds
2019. Het aantal adviezen nam tot
en met de eerste helft van 2021
toe, maar is in het tweede halfjaar
weer licht gedaald.
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Wijkbijeenkomst
duurzaam wonen

Op dinsdag 10 mei aanstaande organi-
seert Stichting Wijknetwerk Batau-
Noord in samenwerking met vrijwilli-
gersorganisatie Energie-N een bijeen-
komst over duurzaam wonen. Deze
bijeenkomst is gratis toegankelijk
voor bewoners uit Batau-Noord en
vindt plaats in Buurtplein Batau aan
de Dukatenburg 1.

De avond is opgezet als een marktplein
met diverse tafels waar interessante in-
formatie zal worden gedeeld. Bewoners
van Batau-Noord zijn van harte welkom
op dinsdag 10 mei. De inloop begint om
19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30
uur.

In een korte presentatie zal Energie-N
aangeven welke maatregelen het meeste
effect hebben bij de woningen in Batau-
Noord. Daarna is er, onder het genot van
een drankje, ruimschoots de gelegenheid
om bij de verschillende thematafels door
te praten.

Enkele thema’s zijn:
• Isolatie kruipruimte en gevel
• Isolatie glas, kozijnen en dak
• Zonnepanelen
• Ventilatie, verwarming en warmte-
pompen

• Subsidieregelingen en financiering

Over Energie-N
Energie-N is een groep vrijwilligers die
medebewoners uit Nieuwegein willen
helpen stappen te zetten bij het verduur-
zamen van hun woning.

Nieuwegein is enorm uniform gebouwd.
Woningen zijn met 50 of soms wel 500
van hetzelfde type uit de grond gestampt.
Het is natuurlijk ondoenlijk en voor de
energieambassadeurs ook niet leuk om
vaak een energiegesprek aan te gaan voor
eenzelfde type woning. Daarom houden
zij graag grote informatieve buurt bijeen-
komsten, zoals deze, dinsdag 10 mei in
Buurtplein Batau aan de Dukatenburg.

https://www.nieuwegein.nl/hulp-en-ondersteuning/geynwijs
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
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Bewoners in de wijk Galecop
vergroenen Bruninghove

Deze week is het pleintje aan de
Bruninghove een stuk groener gewor-
den. Op initiatief van vier bewoners zijn
er plantvakken en geveltuintjes aan-
gelegd. De bewoners hebben subsidie
gekregen van de gemeente en het wijk-
overleg Galecop om hun wens te reali-
seren. De plantvakken gaan zij zelf on-
derhouden.

Gezelliger en klimaatbestendig
De bewoners bespraken eind vorig jaar
met de wijkcoordinator van de gemeente
hun wens om meer ruimte te maken voor
planten en bloemen op hun pleintje. Dit
om het pleintje gezelliger te maken en er
met buurtgenoten samen te zijn. Daarbij
helpt vergroenen om, bij een warmer wor-
dend klimaat, om water beter vast te
houden en de temperatuur lager te
houden.

Draagvlak in de buurt
De bewoners zijn alle deuren in hun buurt-
je langs geweest met een enquête, waar-
uit bleek dat het overgrote deel van de
buurt hun idee ondersteunde. Het heeft
even moeten duren, maar nu is het zover.
Binnenkort organiseren de bewoners een
officiële opening voor de buurt.

Meer informatie
Heeft u ook ideeën om uw buurtje te ver-
groenen en wilt u zich daarvoor inzetten?
neemt u dan contact op met de wijkcoör-
dinator Fransje van Beek, wijkcoördinator
namens de gemeente in de wijk Galecop.
Zij is bereikbaar via:
f.vanbeek@nieuwegein.nl
of telefonisch: 0625719887.

Gevangenis Nieuwegein
geteisterd
door smokkeldrones,
afdeling gestraft

De afgelopen weken vloog vrijwel
dagelijks een drone met smokkelwaar
als hasj en mobieltjes over de gevan-
genismuur in Nieuwegein. Dat meldt
het AD. Als gevolg van de aanhou-
dende dronedroppings is inmiddels
een hele afdeling gestraft. Volgens de
advocaat van meerdere gedetineerden
worden daarmee hun rechten geschon-
den.

'Wij hebben hier heel veel last van drones
die boodschappen afleveren aan gedetineer-
den, dat is echt een groot probleem', zegt
directeur Theo Venrooij in het AD. Bijna
elke dag vliegt er eentje over de muur om
pakketjes precies bij het celraam van de
besteller te droppen. Om het probleem te
tackelen heeft de gevangenis dronedetec-
tie-apparatuur geplaatst. Alleen werkt dat
zo goed dat veel smokkelwaar nu onder-
schept wordt en juist dat leidt weer tot
onrust binnen de gevangenismuren.

Smartphones en hasj
Zo zijn afgelopen weken zeker tien smart-
phones en pakketjes met hasj gevonden.
Die spullen kunnen daardoor niet meer
door de gedetineerden uitgewisseld wor-
den. Omdat onderlinge afspraken zo wor-
den geschonden, ontstaat volgens de ge-
vangenisdirectie onrust op de afdeling.
Gevangenisdirecteur Venrooij spreekt in
de krant van een 'onveilige situatie' en
daarom is besloten vrijheden van gedeti-
neerden in te perken.

Volgens advocaat Wesley van Soest, die
zo’n tien cliënten op deze afdeling heeft
zitten, leidt dit tot schrijnende situaties.
Hij vertelt ook aan RTV Utrecht dat een
hele afdeling wordt gestraft voor de
overtredingen van enkelen. 'Een gehele
afdeling wordt daar continu tijdens Ra-

madan ingesloten zonder enige goede ge-
gronde reden.”

Opnieuw ingesloten
Van Soest stapte daarom naar het hoogste
rechtsorgaan binnen het gevangenis-
wezen, de Raad voor Strafrechtstoepas-
sing en Jeugdbescherming, en die stelde
hem gisteren in het gelijk. Toch zijn, be-
halve wat meer recreatietijd, de vrijheden
niet aangepast en is de hele afdeling van-
daag opnieuw ingesloten. De advocaat
vindt dat het strikte regime zo snel mo-
gelijk teruggedraaid moet worden 'zeker
vóór het Suikerfeest.'

Van Soest zet verder grote vraagtekens bij
de bewering van de gevangenisdirectie dat
er meer smokkelwaar wordt ontdekt. Er
wordt volgens hem 'altijd al smokkelwaar
ontdekt.' Ook gelooft hij niet dat een en
ander leidt tot meer onrust. Zijn cliënten
spreken dat in ieder geval tegen.

Gevangenisdirecteur Venrooij zegt de
maatregelen maandag opnieuw te bekij-
ken. Hij heeft nog wel goede hoop dat ze
in de gevangenis daarmee op tijd zijn voor
het Suikerfeest.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrercht
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Lezing dementie
Van niet pluis tot…
casemanager dementie

Het Ontmoetingscentrum Nieuwegein
van Santé Partners organiseert in sa-
menwerking met MoVactor op vrijdag
13 mei van 14:00 tot 15:30 uur een le-
zing met als onderwerp: ‘Zorgen voor
een naaste met dementie én uzelf.’ De
lezing wordt deze keer gegeven in het
Ontmoetingscentrum Nieuwegein Zuid
op Fort Vreeswijk 1.

De zorg voor een naaste met dementie
vergt vaak veel energie, zowel praktisch
als psychisch. Hoe geef je deze zorg een
plek in je leven? Dementie is een progres-
sieve ziekte. Je weet dat het erger wordt.
Misschien wil je daar helemaal niet aan
denken, maar je hierop voorbereiden,
helpt om het zo lang mogelijk vol te hou-
den. Daarbij hoort dat je jezelf niet ver-
geet. Zorg voor jezelf en geef ruimte aan
je eigen behoeften. Doe dingen waarvan
je geniet en energie van krijgt. Zorg dat je
uje verhaal bij iemand kwijt kunt. Vele
schouders verlichten het werk. Lianca
Benschop van Steunpunt Mantelzorg gaat
met je hierover in gesprek en geeft tips.
De bijeenkomst is gratis en aanmelding
niet nodig. Meer informatie.

mailto:f.vanbeek@nieuwegein.nl
0625719887
https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
https://www.santepartners.nl
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vrijdag 6 mei 2022 

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

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

Ook in mei gratis ophalen van 
uw snoeihout 
Heeft u snoeihout uit uw tuin? In mei baar via telefoonnummer 0900-6039222 • Totaal maximaal 2m! per huishouden; 
is de tweede gratis ophaalronde voor (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van • Bundels snoeihout vóór 7.30 uur aanbieden 
uw snoeihout. Als u deze ophaalronde 8.30 uur tot 16.30 uur). U kunt ook mailen op de gebruikelijke aanbiedplek van de 
snoeihout wilt aanbieden, maak dan een naar info@rmn.nl. container. 
afspraak via het Klantcontactcentrum 
van Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Aanbieden snoeihout Snoeihout kunt u buiten deze ophaalrondes 
Dit kan tot en met 20 mei en zolang de • Snoeihout samenbinden in handzame thuis laten ophalen tegen betaling van € 30,-
route nog niet vol is. Bij het maken van bundels; of gratis inleveren bij het recyclingstation van 
de afspraak krijgt u de exacte ophaal- • Maximale dikte van de takken: polsdikte Nieuwegein, Utrechthaven 3. De aanbied-
datum door. (géén stronken); regels en overige aanvullende informatie 

• Géén dozen of zakken met snoeihout of vindt u op www.rmn.nl of in de RMN app. O 

Het Klantcontactcentrum van RMN is bereik- ander tuinafval; 

Werkzaamheden Het Klooster 

In het weekend van 13 t/m 16 mei Het bedrijventerrein het Klooster is 
vinden werkzaamheden plaats aan bereikbaar via de afrit aan de A27 
het asfalt van het Waterliniedok, vanuit Breda en vrijdagavond ook 
Inundatiedok en Bolwerkdok. vanuit Nieuwegein. 
De toerit richting Breda en de afrit 
vanuit de richting Utrecht van de Contact 
A27 zijn dan afgesloten. Voor vragen, klachten of 
Vanaf zaterdag 6.00 uur is ook het meldingen: klooster@mourik.com 
Waterliniedok vanuit de richting of via Whatsapp of telefoon: 
Nieuwegein afgesloten. 06-57834833 O 

Blijf op de hoogte van wat 
er in uw buurt speelt 
Een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een 
evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. 
De gemeente Nieuwegein neemt jaarlijks veel besluiten over 
zaken die betrekking hebben op uw buurt. Wilt u op de hoogte 
blijven van wat er in uw omgeving speelt? Neem dan een kijkje 
op: www.nieuwegein.nl/actueel/bekendmakingen 

U leest daar onder andere hoe u eenvoudig via e-mail of app 
informatie over ontwikkelingen in uw buurt kunt ontvangen. O 

Avond voor de Stad 
12 mei 2022 

De Avond voor de Stad van donderdag 
12 mei vindt plaats in de Raadzaal van ons 
mooie Stadshuis. Publiek is welkom om de 
bijeenkomst bij te wonen, maar de avond 
is ook digitaal te volgen via ons vaste ka-
naal NieuwegeinseRaad.live/Stream1. Via 
deze link vindt u ook de volledige agenda 
en bijbehorende stukken. 
Onder andere de volgende onderwerpen 
staan deze avond op de agenda: 

• Huisvesting kindcentrum Doorslag 
Het college stelt voor om het geplande 
kindcentrum in de wijk Doorslag tot 
stand te brengen door middel van ‘ver-
nieuwbouw’. Dat betekent dat er een 
bestaand gebouw gerenoveerd wordt, 
zó dat de kwaliteit ervan niet onderdoet 
voor nieuwbouw. De raad is nu aan zet 
om over dit voorstel in debat te gaan. 

• Intermezzo 
Bent of kent u iemand met een interes-
sant en actueel thema of een bijzonder 
idee dat volop in ontwikkeling is en 
waarover de gemeenteraad nodig 
moet worden bijgepraat? Meld u 
uiterlijk dinsdag 10 mei aan via 
griffie@nieuwegein.nl. 

• Regionale ontwikkelingen 
De regionale ontwikkelingen zijn een 
terugkerend moment op de agenda 
waarbij het college (de burgemeester 
en de wethouders) de gemeenteraad 
bijpraat over de ontwikkelingen die op 
regionaal niveau spelen. Het gaat dan 
vaak om samenwerkingsverbanden 
en gemeenschappelijke regelingen. 
Voorbeelden hiervan zijn de Veiligheids-
regio Utrecht, de U-10, Reinigingsbedrijf 
Midden-Nederland en Recreatieschap de 
Stichtse Groenlanden. 

• Bomenbeleid 
Om zuinig te zijn op het groen dat er is, 
moet de gemeente de komende jaren 
veel groen verwijderen. Dat klinkt tegen-
strijdig, maar uit onderzoek blijkt dat 
bomen ziek zijn of een gevaar vormen 
voor de veiligheid en daarom gekapt 
moeten worden. Wethouder Schouten 
zal de raad hierover informeren en er is 
ook gelegenheid om vragen te stellen en 
met elkaar in gesprek te gaan. O 

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

Voor het laatste nieuws van onze 
gemeenteraad: 
Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad) 
Twitter (@raadngein) 

Of neem contact op met de griffie: 
telefoonnummer 14 030 
emailadres: griffie@nieuwegein.nl 
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Sushi Class

Hou jij ook zo van sushi en zou je
dit zelf willen leren maken? Kom
dan naar deze leuke Sushi Class

op het Buurtplein Batau.
Iedere eerste maandag van de
maand kun je deelnemen aan

Sushi Class.
Geef je snel op voor de volgende
Sushi Class op maandag 2 mei.

Locatie: Buurtplein Batau
Dag: maandag

Tijd: 10:00 – 12:00 uur
Kosten: €5- per keer

Aanmelden op het buurtplein
of via 0306008834.
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Slachtoffers van Market
Garden in Nieuwegein

Market Garden, de operatie die
tot doel had Nederland versneld
van de Duitse bezetters te bevrij-
den door een aanval met para-
chutisten achter de Duitse linies,
mislukte in september 1944, zes-
tig jaar geleden, jammerlijk. De
geallieerden moesten zich na de
slag om Arnhem terugtrekken.
Een van de vliegtuigen die aan
de slag deelnam, werd op 20
september 1944 neergeschoten
nabij Jutphaas.

Het neergeschoten vliegtuig, dat
neerkwam in het gebied dat nu
bekend staat als Plettenburg-De
Wiers, was een Mustang III, een
eenpersoons jager die tot doel had
bommenwerpers te escorteren.
Ook werd het toestel gebruikt om
verrassingsaanvallen uit te voeren.
De bewapening van het vliegtuig
bestond uit vier 0.30 inch- en twee
0.50 inch-machinegeweren in de
neus van het toestel. Deze stan-
daardbewapening is vele malen
aangepast aan veranderde om-
standigheden.

Bij Vreeswijk werd op 13 november
1944 in de Lek het lichaam gevon-
den van de Britse corporal Freder-
ick H. Hooper, legernummer
5125343. Hij werd 22 jaar oud.
Hooper behoorde tot de B-Com-
pagnie van 1st Airlanding Brigade
2nd Airborne Battalion, een on-
derdeel van de 1st Airborne Divi-
sion. Van oorsprong behoorde
Hooper tot The South Staffordshire
Regiment. Hij werd op 26 septem-
ber als parachutist bij Arnhem
gedood. Zijn lichaam belandde in
de Rijn en werd op 12 november
bij Vreeswijk in de Lek gevonden.

Frederick Hooper ligt begraven op
het Protestantse Kerhof in
Vreeswijk, grafnummer 4.

De Mustang die in Plettenburg
neerkwam, werd in de tweede helft
van 1940 in 120 dagen ontworpen
door de vliegtuigfabriek North
American in Dallas. Het toestel
moest een volwaardige tegenstan-
der worden voor de Duitse jacht-
vliegtuigen die de geallieerden
enorme verliezen toebrachten met
hun aanvallen op formaties bom-
menwerpers. Tot dan konden de
geallieerde jagers de formaties
bommenwerpers slechts begelei-
den tot over een afstand van 420
km. Her bereik van de Mustang
was veel groter. De Mustang III
werd niet alleen ingezet door de
Amerikanen, maar ook door de En-
gelsen.

De Engelse Royal Air Force ge-
bruikte het toestel bij vele squa-
drons, onder meer ook bij het 315e
squadron Poolse vliegers. Een van
de Polen die vanaf juli 1941 van dit
squadron deel uitmaakte was de
25-jarige sergeant Tadeusz
Jankowski (foto). In juni, juli, au-
gustus en september 1944 werd
het 315e squadron ingezet bij vele
operaties die vanuit Engeland naar
het vaste land van Europa werden
uitgevoerd.

Het overzicht van de raids waaraan
Tadeusz Jankowski heeft
deelgenomen vermeldt geen
vluchten rond D-day (6juni 1944),
hoewel de Mustang MK-III daarbij
wèl is ingezet om de geallieerde
bruggenhoofden in het zojuist

(verder lezen)
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Sportief dagboek (26)

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

Van Echtelt: ‘Het is Geinoord niet gelukt
om tegen Victoria de reeks overwinnin-
gen een vervolg te geven. Acht minuten
voor tijd kon de thuisclub via Mouad Tis-
soudali de gelijkmaker aantekenen zodat
de openingstreffer van Timo Meerding
geen volle winst opleverde. Gelet op de
andere uitslagen blijven de perspectieven
op een periodetitel gehandhaafd maar
toch zou een driepunter enorm gunstig
geweest zijn voor de brigade van Gerrit
Plomp.’
‘Komende zaterdag kan Geinoord goede
zaken doen wanneer nummer voorlaatst
Nita op bezoek komt. Maar de ploeg uit
Nieuwer ter Aar is met een imposante op-
mars bezig en heeft zelfs de leiding
genomen in de derde periode. Het kan
dus een ‘dubbelslag’ worden op Parkhout
en een duidelijk signaal hoe ver de mo-
gelijkheden voor Geinoord reiken in dit
seizoen. In de uitwedstrijd werd nog van
Nita gewonnen maar momenteel verk-
eren de groenwitten in een beduidend
betere vorm.’
‘Overigens was stadgenoot JSV
afgelopen zaterdag heel dicht bij het
allereerste punt van dit seizoen. In de
uitwedstrijd tegen Benschop moest pas
een minuut voor het eindsignaal van
scheidsrechter Martin Wateler de winst
aan de thuisclub worden gelaten via een
late winnende treffer: 2-1. Volgens corre-
spondent Leo Oudshoorn van Benschop
zou een gelijkspel meer dan verdiend ge-
weest zijn voor JSV, waarvan acte.
Komende zaterdag kan thuis op Galecop
mogelijk dit feit eindelijk lukken om van
die hatelijke nul af te komen.’

Timo Meerding in actie tegen Victoria, hij zou de enige
erg fraaie treffer voor Geinoord scoren maar het was
dit keer niet genoeg voor de volle winst
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Tadeusz Jankowski

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
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Slachtoffers Market Garden
in Nieuwegein
(vervolg van pagina 21)

bevrijde deel van Frankrijk te beschermen.
Tijdens de raids waaraan Tadeusz
Jankowski deelnam in 1944 heeft hij zich
onderscheiden door dapperheid en wist hij
met succes enkele Duitse jachtvliegtuigen
aan te vallen en neer te halen. Daarvoor
werd hij onderscheiden met het Cross of
Merit (= het Erekruis van verdienste voor
Poolse vliegers in dienst van de Royal Air
Force (RAF)). De onderscheiding werd
hem toegekend ‘in silver with swords’.

Op 20 september 1944 keerde hij terug
van een missie naar het slagveld van Mar-
ket Garden. Nabij Jutphaas werd zijn toe-
stel geraakt door luchtafweer vanaf de
grond. De piloot kon zijn vliegtuig niet
meer in de lucht houden en met een lange
glijvlucht dook de Mustang in de moeras-
sige grond in het gebied nabij de Bonge-
naer. Tijdens die vlucht werd door een
vleugel van het neerstortende toestel de
13-jarige Jopie Hoveling, die bij zijn vader
op het bouwland was, dodelijk aan het
hoofd geraakt. Vlieger Tadeusz Jankows-
ki, die ook zijn toestel de Mustang III met
het registratienummer FB367 niet meer
had kunnen verlaten, kwam om.

Enkele dagen later was de uitvaart van de
beide slachtoffers vanuit de H. Nicolaas-
kerk van Jutphaas. Op het kerkhof naast
de kerk werden Jopie Hoveling en
Tadeusz Jankowski naast elkaar begra-
ven. Het stoffelijk overschot van de Poolse
vlieger is in de jaren zestig overgebracht
naar het Poolse Oorlogskerkhof in Breda;
grafnummer E-4-7.

Open dag Buurtkamer
De Groote Hond

Op zaterdag 7 mei organiseert buurt-
kamer ‘De Groote Hond’ aan de Die-
penbrocklaan 145 een opendag. Deze
duurt van 10.00 tot 17.00 uur. De vrij-
willigers geven op deze dag informatie
over hun activiteiten en ontvangen je
graag met een gratis kopje koffie of
thee. Verder is er de gehele dag koffie,
thee, frisdrank en licht alcoholische
consumptie te verkrijgen.

Diverse activiteiten
Geïnteresseerden kunnen zich inschrij-
ven voor ‘De Groote Hond’-wandelclub.
Het wijkplatvorm zal zich presenteren. Er
is er een informatiepunt van de Algemene
Hulpdienst Nieuwegein. Er kan op een
wensenlijst worden ingevuld of er inte-
resse is voor b.v. bloemschikken, tekenen,
of aquarel-schilderen.

Eén keer in de maand wordt er al een Bin-
go avond georganiseerd. Hierover kun je
op deze dag alle informatie krijgen. Op dit
moment zijn er voorbereidingen voor een
Jeu de Boulesbaan bij ‘De Groote Hond’.
Ook hiervoor kun je je op deze dag opge-
ven.

Bierbrouw demonstratie
De Zevenstar Bierbrouwers Gilde is tijdens
de open dag ook aanwezig. De amateur-
brouwers zullen een bierbrouw demon-
stratie geven met twee brouwinstallaties.
Een volledig geautomatiseerde elektrische
installatie en een op de oude manier
werkende gasbrander en grote pan. Deze
demonstratie zal de hele dag duren en in
verschillende facetten te zien zijn. De
brouwers willen je graag te woord staan
en kunnen je alles over het brouwproces
vertellen. Ook word je in de gelegenheid
gesteld op kennis te maken met de Zeven-
star Bieren.

De gewone openingstijden van ‘De Groote
Hond’ zijn:
• maandag van 13.30 tot 16.00 uur
• dinsdag, woensdag en donderdag van
10.00 tot 17.00 uur.

22

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: ‘Soms lijkt het alsof het oude normaal weer helemaal terug is. Toch zijn er bepaalde zaken die wel handig bleken en die
blijven nog wel even. Daarom verbaasde het mij dat ik de vraag kreeg waarom een veiligheidsscherm er nog was. De persoon in
kwestie hing er helemaal omheen om mij dat te vragen…’

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
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De Doorslagsluis in Jutphaas

Nieuwegein heeft op dit moment
25 Gemeentelijke monumenten,
53 Rijksmonumenten en enkele jonge
monumenten. Welk verhaal zit er achter
en wat speelde er in die tijd. De
Doorslagsluis aan de Herenstraat uit
1671 in Jutphaas. Als we spreken over
een sluis dan gaan we het over water
hebben. En Nieuwegein? Nieuwegein
heeft heel veel water, Toen én Nu.

Vandaag de dag spreken we o.a. over
‘Ruimte geven aan de Lek’ en wil de
gemeente, Nieuwegein op de kaart zetten
met haar nieuwe waterbeleid. Je herkent
het vast wel als je door Nieuwegein rijdt.
Het wachten voor één van de vele
bruggen die Nieuwegein rijk is, vooral in
de zomer.

Eeuwenlang waren wij Nieuwegeiners
bekend met beroepen als scheepmakers,
zeilmakers, touwslagers, mastenmakers,
zand- en grintboeren, ketelmakers, dijk-
werkers, dijkmeesters, bakenmeesters,
tolheffers op een brug en schippers. Dit
zien we nog steeds terug in de liefde die
Nieuwegeiners koesteren voor het water.
Maar, deze liefde had ook zijn keerzijde.
Het gebied stroomde regelmatig onder.

Na vele jaren van wateroverlast werd de
schutsluis aan de Herenstraat in 1671
aangelegd. Dit op het punt waar de
Vaartse Rijn Doorslag gaat heten. Het ge-
bied tussen IJsselstein en Jutphaas stond
een jaar na de bouw, tijdens de Franse
bezetting van 1672-1674 onder water.
De Franse bevelhebber Condé liet bij de
Doorslagsluis een schans van forse
afmetingen aanleggen. Deze schans
moest Utrecht tegen een overval vanuit
het zuiden beschermen. De Doorslagsluis
had als functie om door sluiting, te voor-
komen dat het water van geïnundeerde
gebieden zou wegvloeien via de Holland-
se IJssel. Bij militaire inundaties wordt het
waterpeil zo gekozen dat het gebied noch
begaanbaar, noch bevaarbaar is. Inun-
datie kan zowel defensief als offensief
worden gebruikt. In het eerste geval wordt
inundatie ingezet om de vijandelijke op-

mars te verhinderen, en in het tweede
geval wordt inundatie toegepast om de
vijand uit een bepaald gebied te verdrij-
ven.

De sluis was dus onderdeel van de Oude
Hollandse Waterlinie om Holland te
verdedigen in de 17e en 18e eeuw. Na de
restauratie in 1978 is deze sluis buiten ge-
bruik gesteld. Sinds de 17de eeuw had de
Doorslag overigens ook een belangrijke
economische functie in het scheepvaart-
verkeer van de stad Utrecht van en naar
de Hollandse IJssel.

Aan de westzijde van deze sluis staat
sinds de tweede helft van de zeventiende
eeuw ‘Huis de Doorslag.’ In de achttiende
eeuw was het een logement, vanwaar de
tolbrug werd bediend. Vanaf 1603 lag hier
een vaste brugverbinding, die in 1883
door een draaibrug werd vervangen. De
huidige brug, de Doorslagbrug uit 1978,
ligt enkele honderden meters zuidelijker.

Hoe komt men
aan de naam de Doorslag
Hiervoor moeten we verder terug dan de
bouw van deze sluis aan de Herenstraat.
Nadat de Rijn tussen Wijk bij Duurstede
en Utrecht slecht bevaarbaar was gewor-
den, was het nodig een nieuwe verbinding
met de Lek te maken. Na 1122 werd in
een aantal stappen de verbinding naar de
IJssel bij het Gein gegraven. De naam
Nova Renus (Nieuwe Rijn) werd aan deze
waterloop gegeven. Deze verbinding werd
algemeen Nye Vaart en later Vaartse Rijn
genoemd. De dijk langs dit water was de
Rijndijk. In Jutphaas was de naam Rijn
veel voorkomend. Zo ontstonden ook
namen als Rijnhuizen, Rijnenburg en
Rijnestein.

Ook werd het gebied ten zui-den van de
stad Utrecht ontgonnen. Dit gebeurt vanaf
het jaar 1000. Hiertoe werden nieuwe wa-
tergangen gegraven, zoals de Schalk-
wijkse Wetering. De Houtense Wetering
werd verbeterd. Deze weteringen zijn
gegraven voordat de Vaartse Rijn als
scheepvaartverbinding gegraven werd.

Toch is het aannemelijk dat er afwatering
was richting IJssel. Als de verbinding naar
het Gein is gegraven, ligt er ter hoogte
van het kasteel Oudegein een dam,
samenvallend met de Randijk (= verbas-
tering van de Rijndijk). Kennelijk was men
te beducht voor het water om via de IJssel
af te wateren. De dam zelf werd voor het
goederenvervoer niet als een te groot
bezwaar gezien. Op deze plek werd de
lading van het ene schip naar het andere
schip overgeslagen. Later werd de
Vaartse Rijn verlengd. Er werd bij het
Gein een nieuwe dam gelegd. Het Gein
vaarde wel bij deze dam. Ook hier werden
goederen overgeslagen van het ene schip
naar het andere en eventueel werden de
goederen hier op de kant opgeslagen tot
een ander schip de goederen verder kon
vervoeren.

Deze dam vormde een deel van de bedij-
king langs de noordkant van de Lek en de
IJssel die steeds meer werd uitgebreid.
Het rechte verloop van de Vaartse Rijn is
ook een aanwijzing dat dit water gegraven
is. In dezelfde periode (rond 1127) is ook
de Oude Gracht in Utrecht gegraven.
Deze ligt vrijwel in het verlengde van de
Vaartse Rijn.

Als in 1285 de IJssel bij Hoppenesse (het
Klaphek) wordt afgedamd heeft de stad
Utrecht weer problemen met de verbin-
ding naar het achterland. Deze IJsseldam
is een deel van de verbetering en voltooi-
ing van de Lekdijk. De afdamming gebeurt
op initiatief van de Hollandse Graaf Floris
V. Maar de dam had ongetwijfeld ook tot
doel overstromingen te weren. Om de
scheepvaart weer een goede verbinding
te geven wordt een kanaal richting de
Wiers/Vreeswijk gegraven. Het eerste
deel volgt de al bestaande Schalkwijkse
Wetering. Daarna buigt de nieuwe loop
van de Vaartse Rijn af naar het zuiden. Bij
de Wiers ligt een dam.

In 1373 wordt de sluis bij Vreeswijk ge-
bouwd en wordt de Vaartse Rijn door-
getrokken tot de Lek. In die tijd was de be-
hoefte aan een betere verbinding gegroeid
en was de kennis voor het aanleggen van
een sluis voldoende ontwikkeld. Het deel
van de Vaartse Rijn langs Oudegein en
het Gein werd met de IJssel verbonden
door de dam bij het Gein weg te halen.

Deze werd ‘doorgeslagen.’ Hierdoor is
waarschijnlijk de naam ‘de Doorslag’
ontstaan. Er is dan nog wel sprake van
een sluis (een schuif) om de waterstand te
reguleren. Dit deel van de Vaartse Rijn
heet dan voortaan 'de Doorslag'. De func-
tie van dit water is zowel voor plaatselijk
vervoer als voor de waterhuishouding van
onder andere Utrecht.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/uitslag-bekend-voorkeur-jonge-monumenten
https://www.pen.nl/artikel/uitslag-bekend-voorkeur-jonge-monumenten
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Bedrijf in Nieuwegein?
Start
met het inzetten van SEO!

Als jij je eigen bedrijf runt ben je waar-
schijnlijk al op de hoogte van de term
SEO. Met SEO zorg jij ervoor dat je or-
ganisatie hoger in zoekmachine rang-
lijst komt te staan, waardoor je vind-
baarheid aanzienlijk toeneemt. Kan
jouw bedrijf een grotere reikwijdte wel
gebruiken? Start dan met SEO. Je kunt
hiermee zelf aan de slag of SEO uit-
besteden en de optimalisatie laten ver-
richten door een derde partij. Benieuwd
hoe SEO precies in zijn werking treedt?
Hieronder vind je alle informatie die je
zoekt!

Waar staat SEO voor
Mocht je nog niet begrijpen waar SEO
voor staat, dan leggen we dat graag voor
je uit. SEO staat voor Search Engine Opti-

mization, oftewel zoekmachine optimali-
satie. Door je website SEO-proof te ma-
ken zorg je dat je beter vindbaar bent voor
potentiële klanten. Je haakt in op de wer-
king van zoekmachines, door in te spelen
op zoektermen die je klanten zouden in-
typen als ze op zoek zijn naar jouw dienst
of product. Ga op zoek naar termen die
veelzijdig worden gebruikt en relevant zijn
voor jouw business. Vervolgens stem je
de content van jouw website af op deze
zoektermen, zodat jouw organisatie ver-
schijnt bij een gerelateerde zoekterm.

Door SEO in te zetten creëer je niet alleen
een hogere vindbaarheid, maar zorg je er
ook voor dat je meer relevante web-be-
zoekers ontvangt. Wil je je bijvoorbeeld
specifiek richten op inwoners van Nieuwe-
gein? Neem dan Nieuwegein mee in je
zoektermen en verwerk het in de content
van je webpagina. Op het moment dat ie-
mand op zoek gaat naar jouw product of

dienst in de buurt van Nieuwegein, zullen
ze bij jouw organisatie terechtkomen.

Dit levert SEO op voor je bedrijf
SEO kan veel betekenen voor je bedrijf.
We hebben de grootste voordelen voor je
op een rijtje gezet.

Allereerst wordt door SEO de vindbaar-
heid van je organisatie verhoogd, waar-
naar je meer relevante bezoekers op je
website ontvangt, wat uiteindelijk zal lei-
den tot meer klanten en een hogere om-
zet. Het grote voordeel aan SEO is dat je
hier geen geld voor hoeft uit te geven:
door de juiste zoekwoorden te verwerken
in je web content kun je al flink stijgen in
de zoekmachine ranglijst.

Een ander voordeel aan SEO is dat de
betrouwbaarheid van je organisatie toe-
neemt. Als jouw bedrijf op de eerste pagi-
na van Google of Bing te vinden is, dan
straalt dat professionaliteit en vertrouwen
uit naar de klant.

Het kan knap lastig zijn om in de wereld
van SEO te duiken, vooral als het een
compleet nieuw onderwerp voor je is.

Mocht je er niet uitkomen en toch gebruik
willen maken van de voordelen van SEO,
dan kun je ook een Marketing Bureau in-
schakelen. Er zijn genoeg marketingbu-
reaus (ook in en in de buurt van Nieuwe-
gein) die expert zijn op het gebied van
SEO en precies weten hoe ze je organi-
satie kunnen optimaliseren voor zoekma-
chines. Ze maken een plan dat is afge-
stemd op jouw bedrijf om je zo te laten
stijgen in de ranglijst.
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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: 'Bernagie is een meestal als keukenkruid beschouwde plant die geheel
behaard is en vol zit met prachtige, helder blauwe bloemen. Het is van ouds her
een medicinale plant, maar die zonder stengels ook rauw in salades kan
worden verwerkt en een komkommerachtige smaak heeft. Oorspronkelijk komt
de plant uit het zuiden maar hier siert zij als eenjarige tuinen en moestuintjes en
wordt daarbuiten doorgaans alleen gevonden als zij zich daar met de wind
heeft uitgezaaid. Dus als u zo’n opvallende plant in de berm aantreft is het geen
echt wilde plant, ook niet als u de veel minder voorkomende witte variant
aantreft.'

'In Nieuwegein worden af en toe één of meer bernagieplanten gevonden op een plek waar de gemeente doorgaans jaarlijks
meermalig kaalslag laat plegen, omdat “netjes” belangrijker is dan wild en bloemrijk. Voor de bloembezoekers zoals vlinders, bijen en
zweefvliegen is die kaalslag een ramp die vrijwel even erg is als bespuiting met een insecticide, voor mensen is de schade vooral
visueel want een afgeschraapte berm oogt echt niet als een “keurig” gemaaid gazonnetje.'

https://gmu.online/nl/search-engine-optimization
https://gmu.online/nl/search-engine-optimization
https://gmu.online/nl
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
http://www.hetgrasvandeburen.org/
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Fietsen gezocht
voor vluchtelingen
uit Oekraïne

Het is het hartverwarmend dat veel
inwoners en organisaties in Nieu-
wegein zich inzetten voor vluchte-
lingen. De gemeente Nieuwegein
spreekt de waardering uit voor
iedereen die zich inzet om te hel-
pen. ‘Dank je wel!’ Vandaag lichten
we één van de initiatieven uit.

WIJ3.0, een allround organisatie voor
activering en reintegratie, helpt in sa-
menwerking met Steunpunt Vluchte-
lingen Nieuwegein en Vrijwilligershuis
Nieuwegein vluchtelingen aan een
fiets. Op de werkplaats bij WIJ 3.0 re-
pareren mensen met een kwetsbaar-
heid oude fietsen voor vluchtelingen.
WIJ 3.0 is actief in Utrecht, Bilthoven,
Nieuwegein en Zeist.

Peter: 'Het is de bedoeling dat de
vluchtelingen uit Oekraine zelf de
fiets ophalen bij ons. Zo zien de deel-
nemers voor wie ze de fietsen ma-
ken, het is mooi om te zien hoe trots
de deelnemers dan zijn. Door het per-
soonlijke contact zien ze namelijk
voor wie ze het doen. Trots leggen
ze dan uit hoe de fietsen werken.'

Er zijn niet genoeg fietsen
om iedereen
van een fiets te voorzien
Heb jij een fiets over? Lever deze dan
in aan de Nijverheidsweg 9E in
Nieuwegein (telefoon: 0303039987).
Dit kan van maandag tot en met don-
derdag tussen 09.00 en 15.00 uur.

Vandaag en morgen
minder rijstroken beschikbaar
Galecopperbrug richting Arnhem

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei zijn er tussen 21.00
en 08.00 uur minder rijstroken beschikbaar op de A12
Galecopperbrug richting Arnhem. Reden is dat er
technische metingen en inspecties zijn, ter voorbe-
reiding op de werkzaamheden aan de Galecopperbrug
die op 13 juni starten.

Bij onvoorziene omstandigheden worden de werkzaam-
heden in de nacht van zondag op maandag 9 mei afge-
rond.

Het verkeer richting Arnhem kan tijdens de werkzaam-
heden gebruikmaken van de parallelrijbaan. Omrijden is
niet nodig. Zowel het verkeer richting Den Haag als de
scheepvaart ondervinden geen hinder van de werkzaam-
heden.
Om de Galecopperbrug ook in de toekomst veilig te hou-
den, voert Rijkswaterstaat vanaf 13 juni 2022 tot begin
2024 onderhoud uit aan de brug richting Arnhem. De
stalen kabels van de brug (tuien) richting Arnhem worden
vervangen. De brug blijft tijdens de werkzaamheden gro-
tendeels in gebruik, maar de rijstroken van de hoofdrij-
baan en parallelbaan zijn tijdens de werkzaamheden de
gehele periode versmald en er geldt een maximumsnel-
heid van 70 km per uur.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://wij30.nl/over-wij-3-0/
0303039987
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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
Deze keer deel 13 van het vervolg-
verhaal over Reinhuizen CS, waarin
een bruidspaar een rol speelt.
Voorgaande aflevering over
Reinhuizen CS kun je hier lezen.

In de vorige aflevering kopieert Jan een
tekening. Deze week:

‘de niet te kopiëren
vreemdeling.’

Ik blijf kijken van de tekening naar de
kopie. Alles staat erop, het theehuis, de
brug, de jonge vrouw met de Victoriaanse
japon, haar parasol. Maar geen man, dat
deel van de tekening is vaag, alsof ik de
lijnen met mijn vinger heb uitgeveegd. Ik
blader terug naar een andere tekening,
waar de twee zichtbaar zijn achter de
ramen van het theehuis.
Samen luisteren Jan en ik naar het
zoemen van het kopieerapparaat. Weer
zoeft een kopie in de uitvoerlade. Het
theehuis staat er geweldig op. De vrouw
ook, ze glimlacht naar een vage grijze
vlek op het papier.
Jan de Vries is gefascineerd door de
tekeningen. Hij maakt er een foto van
met zijn mobiel, met hetzelfde vage
resultaat. Hij haalt er de andere
professoren bij en Lena van Tuijl. Zelfs
de tuinman mag er een blik op werpen.
De kopie zegt hem niet veel, maar als hij
de originele tekening ziet, zegt hij: ‘Dat
lijkt mijn neef wel.’
Zijn opmerking doet iedereen nog wat
beter naar mijn schetsen kijken.
‘Nee, het zou mijn tandarts kunnen zijn,’
zegt Lena.
‘Mijn buurman,’ zegt professor Kers.
‘Mijn broer,’ zegt professor Wiro.
Verbaasd kijken we de Surinaamse
professor aan. ‘Nou, echt,’ zegt hij.
‘Hetzelfde kroeshaar, die grote donkere
ogen.’
‘De man is wit,’ zegt de tuinman.
Wiro schudt zijn hoofd. ‘Net zo zwart als
ik.’
Lena pakt een stapel papier uit het

kopieerapparaat. ‘Tekenen jullie hem
eens na.’
Ondanks de diverse uitroepen van ‘ik kan
niet tekenen’ gaan ze aan de slag met
mijn kleurenpotloden. Zelf pak ik ook een
vel papier.
Tien minuten later liggen er tien A4tjes op
tafel. Ik hoef mijn portret er niet bij te
leggen om te zien dat er ze alle tien
totaal verschillend zijn. Blond, bruin,
zwart. Er is er zelfs een met rood haar.
De een heeft een rechte, de ander een
kromme neus. Alle wenkbrauwen zijn
anders, rond, recht, glad of borstelig. De
heren zijn afwisselend blank, lichtbruin en
eenmaal donkerbruin, en de rossige man
heeft sproeten.
Op mijn portret staat het rechteroog wat
lager dan het linker, zoals ze op meer
tekeningen niet recht naast elkaar staan.
Bij mij is dat opzettelijk, zo heb ik het
gezien, bij de professoren komt het
doordat ze niet zo geoefend zijn. Mijn
jongeman is een stuk groter dan zijn
metgezel, en hij staat enigszins gebogen.
Als ik de andere tekenaars naar de
gestalte van hun personage vraag,
variëren hun antwoorden van ‘net zoiets
als ik’ tot ‘beetje gezet type, niet zo lang.’
Het is een raadsel. Jan de Vries stelt
voor om alle tekeningen te kopiëren, en
dat doen we. Ditmaal kopieert mijn
portret niet perfect.
‘Misschien omdat je nu tekende wat je je
herinnerde, niet wat je zag,’ zegt Jan.
Dan pakt Cornelis Kers mijn tekening. ‘Is
die van jou?’
Verwonderd staart hij naar de goudbruine

krullen met de rode glans ervoer. Ze zijn
best goed gelukt, vind ik zelf.
Hij geeft de tekening aan Lena, die haar
wenkbrauwen fronst. ‘Die lijkt absoluut
niet op mijn tandarts. Is dat de kerel die jij
met Anna van Rijn zag?’
Ik knik. ‘Van top tot teen. Ken je hem?’
‘Niet persoonlijk,’ zegt ze. ‘Maar ik zie
hem elke dag.’
Professor Kers knikt. ‘Precies wat ik ook
dacht.’
‘Wie is het dan?’
‘Alexander,’ zegt hij.
‘Alexander wie?’
‘De Grote.’ Hij wijst met zijn hoofd naar
het kasteel. ‘De hoofdpersoon van het
doek in de Alexanderzaal.’
Ik weet dat daar een wanddoek hangt, al
heb ik er nooit goed naar gekeken, omdat
ik nog maar een paar keer in het kasteel
zelf ben geweest.
Sinds ik hier werk kan niet veel me nog
verbazen. Daarom is de verbijstering op
de gezichten van de professoren nogal
verontrustend.
‘Wie is hij?’ vraagt een van hen.
‘Wat is hij?’ vraagt een ander.
‘Wat moet hij met Anna?’ vraagt de
tuinman.
‘En waarom is hij zo moeilijk te
kopiëren?’ vraagt Jan zich af.

Wordt vervolgd

https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/winkel/
https://www.pen.nl/?s=schrijverspen
https://www.pen.nl/?s=Reinhuizen+CS
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Zomerfeest in Fokkesteeg!

Na een afwezigheid van twee jaar, van-
wege het Coronavirus, komt het wijk-
netwerk Fokkesteeg dit jaar terug met
een spetterend Zomerfeest! Een
Zomerfeest waar de verbinding met alle
Fokkestegers centraal zal staan. ‘Ein-
delijk weer een feest voor iedereen
samen!’ aldus de organisatie. Het
Zomerfeest zal worden gehouden op
zaterdag 2 juli met een grootse brade-
rie, een rommelmarkt voor de bewo-
ners en een kleedjesmarkt voor de
kinderen. ‘Uiteraard is er muziek, zang
& dans, food & drinks, sport & play,
and much more… ‘ Het thema van het
Zomerfeest: Weer samen zijn!

Het wijknetwerk: ‘Na alle Coronaperikelen
willen we weer volop inzetten op verbin-
ding! Verbinding van bewoners; van jong
en oud. Verbinding met alle actieve orga-
nisaties in de wijk, zoals Enik, Stichting
Balans, wijktuin Cirkeltje Rond enz. en
verbinding met de ondernemers. Omdat
samen toch echt veel leuker is dan alleen!
Het belooft een geweldig gezellige dag te
worden.’

Start van het Zomerfeest
De dag begint om 11.00 uur op het Kids-
plein met een gezamenlijke brunch voor
alle kinderen in de wijk. De Kidsclub vrij-
willigers ontvangen de kinderen met het-
zelfde enthousiasme als tijdens de maan-
delijkse Kidsclub. Natuurlijk zorgen zij
voor lekkere hapjes en wat te drinken.
‘Heel fijn is dat we hierbij weer mogen
rekenen op de samenwerking met Sticht-
ing Balans en Enik. Bij beide organisaties
weten ze wel wat lekker en gezond eten
is. Enik heeft het trefpunt waar iedere do-
ordeweekse dag van dinsdag tot en met
vrijdag een smakelijke lunch genoten kan
worden.’

Stichting Balans kent diverse kook- en
eetactiviteiten waar de verbinding tussen
de verschillende mensen het uitgangspunt
is. Dat samen eten echt verbindend werkt,
weten ze bij Stichting Balans als geen an-
der! Alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s
etc. met keukentalent worden opgeroepen
om de Kidsbrunch te ondersteunen met
lekkere hapjes. Aansluitend aan de Kids-
brunch zal het startsein voor het wijkfeest
gegeven worden door een van de wet-
houders. De kleedjesmarkt gaat van start,
net als alle andere activiteiten in en rond-
om het centrum van de wijk Fokkesteeg.

DJ Tim zorgt voor de eerste muzieknum-
mers op het DJ-plein, waar het gedurende
de hele dag een afwisseling zal zijn van
de muziek van Tim en diverse optredens.

Sinds maart 2022 wordt het wijknetwerk
Fokkesteeg iedere maand gastvrij ontvan-
gen in de soos van Van Baarenhove voor
de maandelijkse Bingo. Deze samenwerk-
ing gaat geweldig goed waardoor er plan-
nen zijn om die samenwerking uit te brei-
den. De nieuwe samenwerking met de be-
wonerscommissie van Van Baarenhove
vieren we deze dag uitbundig, met een
spetterend programma. Te beginnen met
het Zomerfeest.

Er komt een terras waar een drankje en
lekkere (kleine) gerechten genuttigd kun-
nen worden. Ook hier voor iedereen wat
wils. Oer-Hollandse gezelligheid kent
geen tijd! Er zal een muzikaal programma
geboden worden waarbij zelfs zanger
Dorus een optreden zal verzorgen.

Er staat nog veel meer op het programma,
te veel om op te noemen, maar beloofd:
een bezoekje aan het feestplein Van
Baarenhove brengt een lach op ieders
gezicht!

Het gouden schoffeltje is terug!
Een prettige wijk om te wonen wordt al
voor een groot deel bepaald door het
aangezicht. En we weten dat er in de
Fokkesteeg echte pareltjes te vinden zijn;
tuintjes die een lach op je gezicht toveren
terwijl je langsloopt. Waar een mooi aan-
gelegde oase voor de insecten is of juist
een getemde wilde voortuin. Bewoners
kunnen elkaars tuintje weer nomineren
voor het Gouden Schoffeltje door voor
15 juni een mailtje, met foto van de betref-
fende tuin, naar het wijknetwerk te sturen:
• De buren die altijd in de tuin in de weer
zijn
• De tuin waar je op je avondwandeling blij
van wordt
• De tuin die echt een aanwinst is in jouw
straat.
Tijdens de zomermarkt op 2 juli zal het
gouden schoffeltje worden uitgereikt. En
dit jaar ook het zilveren schoffeltje! ‘Als
aanmoedigingsprijs introduceren we nu
ook het bronzen schoffeltje. Natuurlijk ont-
vangen de prijswinnaars een gepaste prijs

bij hun gewonnen schoffeltje. En waar
beter kunnen we de prijsuitreiking doen
dan in de wijktuin Cirkeltje Rond. Frans
van Erven, die met zijn vrijwilligers iedere
week druk in de weer is om de tuin goed
te onderhouden, is ook jurylid voor het
Gouden Schoffeltje’, aldus de organisatie.
'De samenwerking met Cirkeltje Rond is al
tijden een vaste waarde. Groen doet Fok-
kesteeg goed! Een programma waarbij we
samen een mooi programma aanbieden
gericht op de kinderen van de wijk, de
brievenbus van het wijknetwerk aan het
begin van de tuin en natuurlijk tijdens de
Halloween als griezel-tuin.'

Braderie
Op de Rapenburgerschans/Hoornse-
schans zal de braderie zijn. Kramen en
kids-kleedjes-plekjes voor verkoop zijn te
reserveren bij het wijknetwerk. Onderne-
mers betalen € 30,- voor de hele dag om
een kraam te huren. Bewoners betalen de
huurprijs van € 15,-. De kleedjesmarkt is
voor de kinderen uiteraard gratis. Onder-
nemers uit de hele regio zullen aanwezig
zijn. Voor het scoren van leuke cadeau-
tjes, lekkere snoeperijen, leuke items voor
je interieur, etc. Je vindt het allemaal op
de braderie.

Ook het wijknetwerk zelf zal aanwezig zijn
met een goedgevulde verkoopkraam: 'We
verzorgen een enveloppen loterij waar
mooie prijzen te winnen zijn. De opbrengst
van de verkoop en de loterij zal geheel ten
goede komen aan de wijk; hiermee kun-
nen we al onze activiteiten (deels) finan-
cieren en zo betaalbaar houden. ‘Wij vin-
den het belangrijk dat iedereen mee kan
doen aan al onze activiteiten! Onze nieu-
we penningmeester, Bianca Bolleurs van
The administrative Ladies zorgt voor een
goede bewaking van de portefeuille. We
zijn bijzonder blij dat The administrative
Ladies het wijknetwerk Fokkesteeg wil on-
dersteunen als maatschappelijk betrokken
project. Ook dat is samenwerking!’

‘We sponsoren met een deel van de op-
brengst een stukje voor de nieuwe keuken
van Van Baarenhove. De keuken is aan
vernieuwing toe en dat komt ook weer ten
goede aan de gezamenlijke activiteiten die
we organiseren met de bewonerscommis-
sie van Van Baarenhove, zoals o.a. de
maandelijkse Bingo.’

Meld je aan met je talent
of voor de huur van een kraam op de
braderie
Wil jij een kraam op de braderie of vind je
het leuk om een optreden te verzorgen?
Heb jij muzikaal talent? Creatief talent?
Verkoop talent?
Geef je op door een e-mail te sturen aan:
wnwfokkesteeg@gmail.com.
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De uitreiking van het Gouden Schoffeltje
in 2015
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Drie redenen
om extra aandacht
te besteden
aan bedrijfsverlichting

Licht is van essentieel belang in
iedere situatie. We gebruiken het
dagelijks. Om onze weg te vinden
in huis, om iets beter te kunnen
lezen en om sfeer te creëren. Ook
in het bedrijfsleven speelt de juiste
verlichting een belangrijke rol.
Maar hoe belangrijk is licht nu
eigenlijk écht binnen het bedrijf-
sleven? En waarom zouden we hier
eigenlijk meer aandacht aan
moeten besteden?

Retail verlichting draagt bij
aan hogere verkoopcijfers
Met name in de retail kan verlichting
enorm bijdragen aan de verkoopcij-
fers. Fysieke winkels moeten enorm
concurreren met webwinkels. Om die
ongelijke strijd aan te gaan, is het van
belang dat de fysieke winkel er heel
aantrekkelijk uitziet. Hierbij speelt
flexibele verlichting zoals een span-
ningsrail een belangrijke rol. Hierbij
kun je de verlichting geheel naar
wens afstellen. Op die manier is het
bijvoorbeeld mogelijk om spullen in
de vitrines uit te lichten of de kleed-
hokjes extra licht te geven. Met be-
hulp van de juiste retail verlichting
trek je meer klanten.

Kosten besparen
De afgelopen jaren zijn niet makke-
lijk geweest voor het bedrijfsleven.
Het ene bedrijf is harder geraakt dan
het andere, maar we hebben het alle-
maal gevoeld. Nu de pandemie net
een beetje achter ons ligt, hebben we
echter te dealen met het volgende
probleem in Europa: de torenhoge in-
flatie. Nederland behoort tot één van
de landen met de hoogste inflatiecij-
fers binnen Europa. Met name wo-
ningprijzen, benzineprijzen en prij-
zen voor gas en elektriciteit rijzen de
pan uit.

Als bedrijf is het natuurlijk heel be-
langrijk om kosten te drukken. Hoe

hoger de kosten, hoe lager de winst.
Bovendien betekent hogere kosten
ook dat de prijzen van je producten of
diensten uiteindelijk omhoog zullen
moeten om nog voldoende winst te
kunnen maken. Hierdoor neemt
wellicht ook je goede concurren-
tiepositie af. Voor de groei van het
bedrijf is het dan ook erg belangrijk
dat er zo zuinig mogelijk wordt ge-

werkt. Kosten besparen kan op ver-
schillende manieren. De juiste bedri-
jfsverlichting kan hier zeker bij
helpen. Met led panelen bespaar je
meer energie dan met conventionele
verlichting. Bovendien beschik je ook
nog eens over een veel langere le-
vensduur. Door de overstap naar led
te maken, kun je eenvoudig tientallen

(verder lezen)
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Informatiebijeenkomst
over
dijkversterkingstraject
Culemborgse Veer -
Beatrixsluis

Hoogheemraadschap De Sticht-
se Rijnlanden houdt op donder-
dag 12 mei een informatiebij-
eenkomst voor bewoners en
geïnteresseerden over de ver-
sterking van de Lekdijk tussen
het Culemborgse Veer en de
Beatrixsluis. Ook komt aan bod
hoe de verschillende projecten
van de gebiedspartners worden
gekoppeld aan de dijkverster-
king voor het verbeteren van de
natuur, recreatie en verkeersvei-
ligheid: de zogenaamde ‘mee-
koppelprojecten’. Het gaat hier-
bij om de samenwerking van
Hoogheemraadschap De Sticht-
se Rijnlanden met de provincie
Utrecht, Rijkswaterstaat, Staats-
bosbeheer en de gemeenten
Houten en Nieuwegein.

De avond begint met een presen-
tatie over de dijkversterking en an-
dere onderwerpen die hiermee te
maken hebben. Ook krijgen de
aanwezigen een terugblik op de
(keukentafel)gesprekken die het
waterschap met grondeigenaren

heeft gevoerd en hoe deze inbreng
wordt meegenomen in de plannen.

Daarna heeft een ieder de gele-
genheid om in gesprek te gaan met
de medewerkers van het water-
schap, provincie Utrecht, Rijkswa-
terstaat en de gemeenten Houten
en Nieuwegein.

Het dijkversterkingstraject
Het dijkversterkingstraject loopt
vanaf het Culemborgse Veer tot
aan de Prinses Beatrixsluis in
Nieuwegein en heeft een lengte
van 11 kilometer. Het project loopt
van 2019 tot ongeveer 2026 en
maakt deel uit van het dijkverster-
kingsproject Sterke Lekdijk.

De dijkversterking wordt uitgevoerd
met de gebiedspartners. Om die
reden wordt deze informatiebijeen-
komst samen met hen georgani-
seerd. ‘We combineren de dijkver-
sterking zoveel mogelijk met
meekoppelprojecten. Op deze
manier maken we de dijk sterker
én mooier’ aldus het Hoogheem-
raadschap.
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Toespraak burgemeester
Frans Backhuijs
tijdens Dodenherdenking
4 mei 2022

Na twee jaren waarin bijeenkom-
sten niet mogelijk waren vanwege
het Coronavirus, organiseerde het
Comité 4 en 5 mei een indrukwek-
kende herdenkingsplechtigheid in
de Bazuinkerk aan de Nedereind-
seweg. Een bijzondere herdenking,
want twee jaar geleden zou immers
75 jaar vrijheid worden gevierd.
Aansluitend werd stilgestaan bij
het monument ‘Voor de Geval-
lenen’ aan de Nedereindseweg en
hield burgemeester Frans Back-
huijs zijn toespraak, hebben wij
voor iedereen die niet aanwezig
kon zijn on-line gezet.

Burgemeester Frans Backhuijs:
‘Het is goed om u te zien en dat wij

vandaag bij het monument weer
samen kunnen herdenken. Vandaag
herdenken, om morgen de vrijheid te
kunnen vieren.’

‘Het is 77 jaar geleden dat Neder-
land werd bevrijd en er in ons land
een einde kwam aan de Tweede
Wereldoorlog. Wij zijn hier bij elkaar
om de Nederlandse oorlogsslachtof-
fers te herdenken. En alle slachtof-
fers, burgers en militairen, die in het
Koninkrijk der Nederlanden of waar
ook ter wereld zijn omgekomen of
vermoord, tijdens de Tweede Wereld-
oorlog en daarna, in oorlogssituaties
en bij vredesoperaties.’

‘Wij herdenken de slachtoffers die
hun leven kwijt raakten, zij betaalden
de hoogste prijs waardoor wij nu in
ons land in vrijheid kunnen leven. Dat
we weer samen hier zijn is het sym-
bool voor “Vrijheid in Verbondenheid”.
Dit jaar het landelijke thema van 4 en
5 mei.’

‘In de voorbije corona-tijd stond de
onderlinge verbondenheid onder
druk. Elkaar ontmoeten was regel-
matig veel minder mogelijk, maar de
verbondenheid was er wel op een an-
dere manier. De moderne communi-
catiemiddelen hebben ons daarbij
geholpen. Maar nu het weer kan,
merken we ook hoe belangrijk het is
om elkaar live te zien. Zoals hier bij
deze herdenking.’

‘In corona-tijd is de discussie over
vrijheid aangewakkerd. Er zijn men-
sen die vonden dat hun vrijheid te
veel werd beperkt. Anderen konden
zich in de maatregelen vinden, het
gaf hen een veilig gevoel en die vei-
ligheid gaf vrijheid om dingen te kun-
nen blijven doen. Zo zie je dat we op
twee manieren naar vrijheid kunnen
kijken.’

‘Het roept ook de vraag op hoe ver
we gaan met collectieve maatregelen
die de vrijheid raken. Vrijheid waar
mensen verschillend over denken.
Hoeveel vrijheid wordt er gegeven of
waar wordt die begrensd? Mensen
geven een verschillende invulling aan
vrijheid. Dat heeft verhoudingen on-
der druk gezet. Ik spreek de wens uit
dat we in verbondenheid met elkaar
invulling blijven geven aan onze vrij-
heid, met respect voor alle nuances
die daarbij horen.’

‘Verbondenheid voelen wij ook met
Oekraïne, een land waar de vrijheid
sterk onder druk staat. Door de oorlog
die daar gevoerd wordt. Inmiddels zijn
miljoenen mensen Oekraïne ontvlucht
en vangen wij in Nieuwegein inmid-
dels zo’n 200 vluchtelingen op. De
oorlog in Oekraïne raakt ons alle-

maal. We krijgen te maken met om-
standigheden die nieuw en onver-
wacht zijn. De oorlog grijpt heftig in
op het leven van de mensen in
Oekraïne, en heeft ook invloed op
ons leven hier.’

‘U en ik merken dat dit invloed heeft
op ons doen en laten, denken over
vrijheid en de bedreiging daarvan. Nu
zijn we nog redelijk eensgezind, maar
blijft dat ook als het langer gaat
duren? Waar het helaas wel naar
uitziet. Het verschil van mening kan
dan tot spanningen tussen burgers hi-
er leiden. Ik spreek de wens uit om in
verbondenheid onze vrijheid te blijven
koesteren.’

‘Daarvoor is nodig dat we rekening
met elkaar houden, elkaar respecte-
ren en ruimte geven aan elkaar. Dat
iedereen zich verantwoordelijk weet,
dat we verdraagzaam zijn en ons met
elkaar verbonden voelen. Dit gaat niet
vanzelf, daar zullen we samen hard
aan moeten werken en figuurlijk voor
moeten knokken. Laten we beginnen
in onze eigen directe omgeving, daar
is dit nog het minst moeilijk.’

‘Ik hoop dat in deze drukke wereld
mensen rekening houden met de vrij-
heid van een ander. Laat jouw vrij-
heid niet zo ver reiken dat een ander
zich onvrij voelt. Dat je zo nodig een
klein stapje terug doet en er ruimte
ontstaat voor anderen. Daarmee doet
niemand zich tekort en is er ruimte
voor de vrijheid van denken en doen
voor iedereen. Niemand voelt zich
meer weggedrukt en geldt niet het
recht van de sterkste, maar het recht
voor iedereen.’

‘Het is een beeld van een samen-
leving waar ik blij van word, maar dat
niet vanzelf werkelijkheid wordt. Een
samenleving waar mensen zich veilig
en vrij voelen. Een samenleving waar
de vrijheid van meningsuiting belang-
rijk is; waar voorkomen wordt dat ra-
dicale opvattingen en gedrag leiden
tot maatschappelijke onrust. Want
daardoor voelen mensen zich niet
langer vrij en veilig.’

‘Mijn gedachten gaan uit naar alle
slachtoffers die ik noemde aan het
begin van mijn toespraak. Het is hun
slachtofferschap dat mij geïnspireerd
heeft tot mijn verhaal vanavond.
Daarmee krijgt hun dood ook vele
jaren later betekenis in deze verwar-
rende tijd. Waar bedreigingen vaak
dichterbij komen dan ons lief is.’

Burgemeester Frans Backhuijs
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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

Het gaat goed met
Nederland
Maaike Widdershoven
en Tony Neef
di 10 mei, 15.00 uur, € 24,50
In de voorstelling ‘Het gaat goed
met Nederland’ op 10 mei in DE
KOM laten Maaike Widdershoven,
Tony Neef en Ruud Bos hun licht
schijnen op de (on)hebbelijkheden
van de ‘Medelanders’. Verpakt in
teksten van onder anderen Ivo...

Theaterconcert
Frank Boeijen
wo 11 mei, 20.15 uur, vanaf
€ 25,50
Frank Boeijen was één van de
eerste Nederlandse popartiesten
die koos voor het theater. Het
bleek de beste ambiance voor zijn
liedjes met hun meeslepende
melodieën en poëtische teksten.
Ruim dertig jaar later geldt dat nog
steeds. Naast nieuwe...

Uit het hoofd
Loes Luca
d0 12 mei, 20.15 uur, vanaf
€ 20,50
Een kind woont met haar 22-jarige
vader ‘waar iets mee is’ en haar
19-jarige moeder ‘die er ook niks
aan kan doen’ op de achterkamer
bij opoe in het naoorlogse Rotter-
dam. Toen het kind zes weken
was, tekende haar vader een snor
op haar gezicht, waar de familie
erg om moest lachen. De baby
dacht: oh, ze lachen. Dan is het...

De kampvuursessies
Yentl en De Boer
di 17 mei, 20.15 uur, € 25,00
Yentl en de Boer steken een fikkie
aan en gaan muziek maken. Na
een jaar van schrijven tijdens kan-
tooruren, te uitgebreide lunches en
lange avonden op de bank is het
duo meer dan ooit toe aan optre-
den. Tussen de lockdowns door
speelden ze al een paar keer ‘De
Kampvuursessies’, met lovende...

The roaring twenties
Släpstick
wo 18 mei, 20.15 uur, vanaf
€ 24,50
Na het enorme internationale
succes van de vorige show
‘Släpstick’ (“Variété op
lachwekkend hoog niveau”, schreef
NRC) besloot de groep, die we
voorheen kenden als Wëreldbänd,
onder die naam verder te gaan.
Het gezelschap bestaat...

Filmische muziek
à la Einaudi en Tiersen
Guido
wo 18 mei, 20.30 uur, € 21,00
De muziek van componist en
pianist GUIDO doet denken aan
die van Ludovico Einaudi, Yann
Tiersen, Ólafur Arnalds en Joep
Beving. Met zijn filmische,
neoklassieke composities creëert
hij momenten van innerlijke rust in
de drukte van het dagelijks leven.
GUIDO (Guido Heeneman)
componeert al jarenlang voor...
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De foto van Toen is nog
niet zo oud, gemaakt er-
gens in april 1988. Het is
het gezicht op de achter-
en linkergevel, volgens het
Utrechts Archief dan. Het is
maar hoe je het bekijkt van-
af de Utrechtsestraatweg 9
in Nieuwegein. We zijn er
allemaal wel eens langs
gefietst. Wat stond de villa
ooit toch mooi vrij zonder
die appartementencomple-
xen Nu in de achtertuin, of
moet dat dan de voortuin
zijn?

Onze fotograaf Jordi Jupijn
ging naar deze plek en maak-
te aan de hand van de foto
van Toen de foto van Nu,
voor de rubriek: ‘Toen & Nu.’

Eigenlijk is er niet veel gewij-
zigd aan het pand zelf dat in
1929 werd gebouwd in op-
dracht van het echtpaar van
Benthum en gerealiseerd
naar een ontwerp van archi-
tect W.A. Maas. Wel is er
enig verval te zien op de foto
van Nu. Ik doel op de donkere
vermoedelijke restauratie
plekken.

Nieuwsgierig
naar de naam van de villa?
Naar zeggen van de op-
drachtgeefster en naamgeef-
ster van de villa, Johanna van
Benthum-van de Anker, was
het ontwerp in samenwerking
met Gerrit Rietveld tot stand
gekomen. Maas was zowel
met Rietveld als met
Mondriaan bevriend, maar
direct bewijs ter ondersteu-
ning van het aandeel van
Rietveld kan volgens de mo-
numenten-inventarisatie van
de provincie Utrecht niet wor-
den aangevoerd.

De persoonlijke herinnering
van een inwoner van Jut-
phaas die van dichtbij lijkt te
spreken, besvestigt de gang
van zaken en geeft enkele
aanvullingen: ‘Ot van Ben-
thum had zich gespeciali-
seerd in stalen ramen en
kreeg de opdracht voor het
contructiewerk voor de bouw
van de KRO-studio in Hilver-
sum. Daar ontmoette hij Maas

en Rietveld, samen met zijn
Toen nog verloofde Joanna
van den Anker. Zij vroegen
Maas om een ontwerp voor
een villa om na hun trouwen
te gaan bewonen. Rietveld
zou het interieur verzorgen.

Tijdens de bouw kwam Mon-
driaan kijken, die aanbood
een ontwerp te maken voor
het glas-in-lood. Joahanna

nam dit aanbod graag aan.’
Tussen de twee vensters is
de naam ‘Johanna’ aange-
bracht.

Weten we nu weer wat meer
over de villa als we er langs
fietsen. Maar kijken mag ook
hier op de foto van Toen & Nu
deze week.

Stadsdichter Ton de Gruijter

schreef er zelfs in Coronatijd
een mooi gedicht over in
Ton’s beeldverslag.

Villa Johanna aan de Utrechtsestraatweg
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