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IJsjes en ijslollies
Twee zomerrecepten. Als we de weergoden mogen geloven wordt het de
komende dagen zeer mooi weer en kun
je het recept samen met de kinderen
maken.
Het recept.

AHN Zomerfestival 2022
De Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) organiseert weer een
Zomerfestival, speciaal voor de thuisblijvers. De zomerperiode is
voor sommige mensen een stille periode omdat juist dan familie en
buren op vakantie gaan. Voor hen en alle overige inwoners van
Nieuwegein organiseert de AHN dan een feest van gezelligheid,
muziek, ontmoetingen en plezier.
Wat in 2018 klein is begonnen is inmiddels uitgegroeid tot een gezellig
AHN Zomerfestival waar de hulpvragers, vrijwilligers en andere (vaak
oudere) inwoners van Nieuwegein dankbaar gebruik van maken tijdens
de soms stille zomerweken in juli en augustus. Voor sommige bezoekers
is dit Zomerfestival niet meer weg te denken in de zomer en ze zien er
ieder jaar weer naar uit. Ook dit jaar is het de AHN gelukt om een gezellig
programma samen te stellen en staan de AHN vrijwilligers voor u klaar
om u gastvrij te ontvangen.

Straat van de Week
Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat
dies meer zij, vastgelegd volgens een
vast stramien: ter hoogte van het pand
met huisnummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in gefotografeerd.
Deze week de Montageweg in de wijk
Vreeswijk.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein
Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl
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'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Programma
Zaterdag 9 juli: Een gezellige muziekbingo met Gouwe Ouden
Zaterdag 16 juli: Dick Hegger met zang en gitaar, meezingen mag!
Zaterdag 23 juli: Zoeba, zomaar een band met oude, vertrouwde liedjes
Zaterdag 30 juli: Band One Trick Pony, ieder jaar weer een succes
Zaterdag 6 augustus: Laagdrempelig bewegen en een hoop gezelligheid
Zaterdag 13 augustus: Petanque spelen met uitleg
Zaterdag 20 augustus: Zomerbingo met leuke prijsjes.
Iedere zaterdag in de zomervakantie van 13.30 tot 16.00 uur in het
Petanquecentrum aan de Galecopperzoom 1. Voor een hapje en een
drankje wordt gezorgd. De toegang is gratis. Wel is het fijn als je je van
tevoren aanmeldt. Dat kan telefonisch: 0306067409 (ieder werkdag van
10.00 uur tot 12.30 uur, ook voor uw individuele hulpvraag) of per mail
adm.medewerker@hulpdienstnieuwegein.nl.
Over de AHN
De Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) ondersteunt al 49 jaar
(kwetsbare) mensen in hun leefomgeving om zolang mogelijk zelfstandig
te kunnen blijven wonen en om de regie op hun eigen leven te behouden.
Tevens brengen ze gezelligheid bij de mensen thuis, een luisterend oor
of gewoon een praatje bij een kopje koffie. Even een frisse neus halen
met een kleine wandeling en weer genieten van de opbloeiende natuur.
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1 jul: Theatrale Finale: theaterklas **
2 jul: Creators FC Ladies - ProTalents
11 t/m 14 jul: musicalster in 4 dagen
2 jul: Repair Café
2 jul: Fokkesteeg zomerfeest
3 jul: Gluren bij de Buren
3 jul: KiKa Saté Sunday
3 jul: Fiets/rommelroute Batau Noord
5 jul: Ingeblikt Mars! Theater Totaal
6 jul: Ingeblikt Mars! Theater Totaal
7 jul: Theatrale Finale: toneel ELF **
8 en 9 jul: Duitse herdershondenshow
9 jul: Klimaatfietstocht
9 jul: Feestelijke ingebruikname tram
9 jul: AHN, Muziekbingo Gouwe Ouden
16 jul: AHN, Dick Hegger
23 jul: AHN, Zoeba
30 jul: AHN, Band One Trick Pony
6 aug: AHN, Laagdrempelig bewegen
13 aug: AHN, Petanque met uitleg
15 t/m 18 aug: Voetbal4daagse
20 aug: AHN, Zomerbingo
3 sep: Authentieke Dag Vreeswijk
3 sep: Pieremachocholtocht
3 sep: Bootjesdag Museumwerf
3 sep: Vreeswijks Kolkfeest
4 sep: KiKa Saté Sunday
11 sep: Sluizenloop
12 nov: Intocht Sinterklaas
14 dec: Kaarslicht in Vreeswijk

** Vraag bij DE KOM naar de juiste aanvangstijden.

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.
In de wijken vinden veel activiteiten
plaats. Kijk daarvoor op deze en deze
pagina.
Op de pagina 'Over uw buurt' op
Overheid.nl kun je je abonneren op de
e-mailservice, een app downloaden of
gemeentelijke bekendmakingen online
inzien.

Burgemeester Frans Backhuijs

Nieuw college
Nieuwegein
geïnstalleerd en
zomervakantie in zicht
Maandag 20 juni zijn de nieuwe
wethouders benoemd en beëdigd.
Marieke Schouten, Ellie
Eggengoor, Guido Bamberg en
John van Engelen vormen samen
met mij het nieuwe college van
Burgemeester en Wethouders.
Drie wethouders waren al
wethouder en Guideo Bamberg is
nieuw. Samen met de burgers in
Nieuwegein, de gemeenteraad en
de ambtenaren gaan we aan de
slag om goede besluiten te nemen.
Belangrijke vraagstukken moeten
worden aangepakt. Zoals de
woningnood, de energietransistie,
veiligheid en leefbaarheid.
Aandacht zal er ook zijn voor
inwoners die extra steun nodig
hebben en het onderhoud van
onze mooie stad.
Nieuwe wethouders betekent ook
het afscheid van vertrekkende
wethouders. Hans Adriani en Jan
Kuiper keren niet terug als
wethouder. Op woensdag 29 mei
hebben wij uitgebreid afscheid van
hen genomen. Hans is ruim 10 jaar
wethouder geweest en heeft zowel
op sociaal gebied maar zeker ook
op het terrein van huisvesting
belangrijke zaken gerealiseerd
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voor de inwoners van onze stad.
Jan was 4 jaar wethouder in
Nieuwegein en gaat nu als
wethouder in Wijk bij Duurstede
aan de slag. Op deze plaats past
dank voor hun inzet om
Nieuwegein mooier en beter te
maken.
De zomervakantie is in zicht. Voor
dat het zo ver is, vergadert de
gemeenteraad op 7 juli over de
Kadernota. Daarbij worden de
algemene beschouwingen
gehouden, waar de gemeenteraad
de hoofdlijnen van beleid voor de
komende jaren zal uitzetten. Ik
hoop dat daarna een mooie zomer
begint. De meeste van ons kijken
uit naar een welverdiende vakantie
in het buitenland of in eigen land.
Zee en strand of een actieve
vakantie in de bergen. Voor
diegene die niet weggaat is er ook
veel te genieten in Nieuwegein en
de directe omgeving. Wat uw
plannen ook zijn, ik wens u alvast
veel zomerplezier.
Burgemeester Frans Backhuijs
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Geslaagde
Grote Samenspeeldag
in Nieuwegein
Afgelopen zondag vond voor de eerste
keer de Grote Samenspeeldag plaats in
Nieuwegein. Ouders konden hun kinderen met een gerust hart onder professionele begeleiding laten spelen op het
terrein bij Fort de Batterijen aan de
Overeindseweg 25 in Nieuwegein.

Het was de tweede keer dat de Speeltuinbende het jaarlijks terugkerend festijn organiseerde. Deze stoere club zet zich ervoor in dat álle kinderen samen kunnen
spelen. Want spelen is niet alleen leuk,
het is ook belangrijk voor je ontwikkeling.
Maar helaas zijn er al te vaak kinderen die
niet meespelen, bijvoorbeeld omdat ze
een beperking hebben.

Er waren weer heel veel leuke activiteiten
en gave optredens en voorstellingen waar
de kinderen ook zelf aan mee konden
doen. Natuurlijk was er heel veel lekker
eten. Maar het allerbelangrijkste op deze
dag is toch wel: lekker samen spelen!
Onze videograaf Jos van Vogelpoel trok
er op uit en maakte een videoverslag.

Nieuwe wedstrijdballen
en Jaey Daalhuisen
terug bij SV Geinoord
SV Geinoord heeft opnieuw een
speler kunnen toevoegen aan de
selectie voor het nieuwe seizoen.
Het gaat om de 26-jarige middenvelder Jaey Daalhuisen die vanaf
zijn jeugd al bij SV Geinoord
speelde maar even een tussenstap
maakte naar elders.

Jaey laat weten: ‘Wellicht dat sommigen mij nog kennen door mijn verleden
bij SV Geinoord. Ik heb de hele jeugd
van SV Geinoord doorlopen vanaf de F2
tot aan het eerste elftal. Heb vijf seizoenen voor het eerste team gespeeld maar
door mijn werk-zaamheden als eSporter van Feyenoord en later FC Utrecht,
heb ik moeten stoppen met het voet4

ballen in de selectie. Het afgelopen seizoen heb ik in het vriendenteam van FC
Hyena gevoetbald, daar had ik het erg
naar mijn zin maar het in een eerste
elftal spelen begon toch weer erg te
kriebelen en de keuze viel eigenlijk vrij
snel op SV Geinoord. Ik kijk ernaar uit
om weer in het rood wit te gaan spelen!’
Nieuwe wedstrijdballen
Ook mocht de jeugdafdeling van SV
Geinoord afgelopen dagen liefst 250
wedstrijdballen ontvangen van twee
auto-sponsoren Henri en Herman
van FC Utrecht die in aanwezigheid
van commercieel directeur Joost
Broerse werden overhandigd.

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

Juli 2007
Aan het eind van een warme zomerdag trekken wilde
wolken over Nieuwegein. In Galecop wordt het dan zo
donker dat men de in de huizen de verlichting aan
doet.
En dan begint het verkoelend te regenen...

Klimaatfietstocht
Nieuwegein
Op zaterdag 9 juli organiseren De
Groene Dorpskerk, Samen Duurzaam
Nieuwegein en Bloeiend Nieuwegein
gezamenlijk weer een fietstocht om te
laten zien wat er allemaal al gebeurt in
Nieuwegein om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Eind
oktober 2021 werd de eerste klimaatfietstocht gehouden in Nieuwegein. Dit
is alweer de derde fietstocht.

vaker voor. We moeten dus maatregelen
nemen tegen de gevolgen en daarmee
tegelijkertijd de natuur herstellen. In
Nieuwegein gebeurt al veel maar je
herkent het soms niet gemakkelijk.
Wil je medoen aan deze fietstocht, meld je
dan aan door een emailtje te sturen naar:
sdnvoort@gmail.com o.v.v. je naam en
het aantal personen. Deze fietstocht vindt
plaats op zaterdag 9 juli om 10.00 uur en
start bij de Dorpskerk aan de Nedereindseweg 1 in Jutphaas. Rond 12.00 uur zal de
tocht ook op deze lokatie worden afgesloten met een kop koffie of thee.
Bij slecht weer wordt de fietstocht uitgesteld. De deelnemers zullen hierover
uiterlijk vrijdagmiddag 8 juli per e-mail op
de hoogte worden gesteld. Bij een beetje
dreiging gaat het gewoon door. Het maximaal aantal deelnemers is ca. 20. Indien
er meer inschrijvingen zijn, zal er worden
bekeken of er nog een tocht kan worden
georganiseerd.
Klimaatverandering
Extreme hitte, droogte, maar ook overstromingen, komen in Nederland steeds
5

Verborgen parels zichtbaar maken
De Klimaatfietstocht leidt je in ongeveer
twee uren langs een aantal van de genomen maatregelen. Je zult zien dat veel
maatregelen niet alleen effect hebben op
het aanpassen aan de klimaatverandering,
maar ook positief zijn voor de biodiversiteit.
Erik van de Voort, één van de inititatiefnemers van de fietstocht: ‘Je hoort
tijdens de tocht dat veel Nieuwegeinse vrijwilligers(organisaties) actief zijn voor
duurzame ontwikkeling, een veelomvattend
thema, van onze stad. We willen iedereen
graag kennis laten maken met deze initiatieven. We zien tijdens de tocht bijvoorbeeld
bestrijding van hittestress, grote bloemenperken, duurzame buurttuin, klimaatplein
en Natuurkwartier. We starten met een
korte inleiding en onderweg stappen we
regelmatig af om een korte toelichting te
geven.’
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diabetes, depressie en zelfs
vroegtijdig overlijden.
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Nu zul je vast denken dat dit in
praktijk wel meevalt. En uiteraard is
het totaalplaatje natuurlijk niet zo
zwart-wit. Maar wat ik met deze
column duidelijk wil maken is dat
zoiets onschuldigs als veel zitten al
kan lijden tot erg grote problemen.
De oplossing, is eigenlijk heel simpel.
Ga meer bewegen!
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
Robin Poggenwisch,,
buurtsportcoach Speciallympics.

Europees kampioen zitten

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!

In mijn vorige column schreef ik dat
het voor mensen met een lichamelijke
beperking of chronische ziekte extra
belangrijk is om te bewegen. Ik gaf
aan dat het voor deze doelgroep vaak
een stuk minder vanzelfsprekend is
om aan de beweegnorm te voldoen.
Naast het bewegen is een goede
houding ook essentieel om gezond
en klachtenvrij te blijven.
Als rolstoelgebruiker weet ik als geen
ander hoe belangrijk het is om een
goede actieve zithouding te hebben.
De sleutel hierin is vooral afwisseling.
Het is niet gewenst om in dezelfde
houding gedurende een lange
periode zonder afwisseling te blijven
zitten. En juist hier zijn wij als
Nederlanders erg goed in. Zo goed
zelfs dat wij met z’n allen Europees
kampioen zijn!
Normaal gesproken zou je iemand
feliciteren met zo’n prachtige titel.
Maar in dit geval is het niet iets om
erg trots op te zijn. In tegendeel,
zitten is namelijk helemaal niet zo
goed voor je. Door de
coronapandemie zijn we met z’n allen
nog veel meer (stil) gaan zitten dan
voorheen. Een volwassene zit
doordeweeks gemiddeld zo’n 10 uur
per dag! En dat kan voor grote
problemen zorgen.
Lang zitten kan namelijk lijden tot een
reeks gezondheidsproblemen
denkende aan; lichamelijke
vermoeidheid, verhoogde bloeddruk,
gewichtstoename en op lange termijn
kan dit lijden tot hart- en vaatziektes,
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Een aantal tips om meer te bewegen
gedurende de dag;
• denk aan je 10.000 stappen per dag
• werk je zittend? probeer dan elke 30
minuten een korte beweegperiode in
te plannen
• voer staand of bewegend
telefoongesprekken
• neem de trap in plaats van de lift
• ook zittend zijn er een hoop
oefeningen te verzinnen om in
beweging te blijven
• maak een lunchwandeling.
Dit zijn maar een aantal voorbeelden
om op een laagdrempelige manier
meer in beweging te komen. Alles
draait om bewustwording en het
inzien van de negatieve gevolgen van
het vele stil zitten. Ik hoop dat ik jullie
wat heb kunnen uitdagen om meer in
beweging te komen! Ik ga in ieder
geval even een lekkere
lunchwandeling maken ;-)
Heb je fysieke klachten, en/of wil je
graag weten hoe je meer in beweging
kunt komen?
Wij van SportID helpen je graag!
Meer informatie over sporten en
bewegen met een beperking?
Neem contact met mij op via
r.poggenwisch@merwestein.nl
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Kabinet investeert 1,2 miljard
in infrastructuur
voor het sneller bouwen
van 135.000 nieuwe woningen
Het Rijk stelt 1,2 miljard euro ter beschikking om de
woningbouw te versnellen. Dat geld wordt verdeeld over het
land. In de provincie Utrecht krijgen Utrecht, Soest,
Nieuwegein en Veenendaal een deel van de pot. In
Nieuwegein gaat het om Nieuwegein City en Rijnhuizen.

woningen in Papendorp, Groenewoud en Kanaleneiland. Met
dat geld wordt bijvoorbeeld een ‘parkeerhub’ met 2000 plekken
gebouwd in Papendorp, komen er fietsverbindingen om de
doorstroming te verbeteren en komen er 2000 extra fietsparkeerplekken bij het Centraal Station aan de Jaarbeurskant.

Het geld is bedoeld om nieuwe woningen zo snel mogelijk aan
te sluiten op de bestaande infrastructuur. In totaal zijn er door
gemeenten en provincies 70 voorstellen ingediend. Daarvan zijn
32 voorstellen uitgewerkt dat ze in aanmerking komen voor de
subsidie. In een Kamerbrief schrijft minister Hugo de Jonge dat
het streven is om voor de 38 overige plannen in het najaar
afspraken te maken. Ook is er nog 300 miljoen beschikbaar voor
oudere plannen dit op dit moment nog niet aan alle voorwaarden
voldoen.

De rest van het geld gaat naar Noordwest voor de 1544
nieuwbouwwoningen in Wisselspoor, Cartesius en Thomas
á Kempisplantsoen. De 15,75 miljoen gaat naar de aanleg van
de fietstunnel bij de Boorstraat die het centrum moet verbinden
met de nieuwe woonwijken.
Rest van de provincie
Ook in de rest van de provincie krijgen projecten financiële steun
van de overheid. Nieuwegein is zeker van een bijdrage voor de
infrastructurele ontsluiting van Nieuwegein City en Rijnhuizen.
Voor Soest en Veenendaal is ene potje gereserveerd, onder
voorbehoud dat er nog wordt voldaan aan een deel van de cofinanciering van de gemeente, provincie of de regio. Het gaat in
Soest om de ontsluiting en leefbaarheid van Soesterberg, in
Veenendaal om Groenpoort.

Utrecht
De gemeente Utrecht krijgt in totaal 87,5 miljoen euro van het
Rijk, dat geld draagt bij aan de bouw van 7750 woningen. De
gemeente legt zelf 105 miljoen euro bij. Voor het gebied in
Utrecht Zuidwest komt 71,7 miljoen beschikbaar voor 6200

Galecopperband
Galecopperband organiseert elke donderdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur in het buurtplein Galecop een activiteitenmiddag voor
senioren. Het gaat om de gezelligheid met elkaar. Op dit moment
is er weer plaats voor nieuwe deelnemers. Als je belangstelling
hebt, kun je op donderdagmiddag een kop koffie of thee komen
drinken tussen 14.00 en 16.00 uur of Wil Hack bellen voor een
afspraak: 0621843030.
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Tot tweemaal toe stonden de leerlingen van de verschillende musical-klassen van DE KOM dit weekend
voor een goedgevulde zaal. De musicalsterren brachten een verrassende combinatie van bekende sprookjes voor het 'voetlicht'.
Een enthousiaste zaal beloonde de musicalsterren met
een daverend en geheel verdiend applaus.

Weer naar kantoor
Miljoenen Nederlanders hebben de
meeste ochtendvergaderingen de
afgelopen twee jaar in joggingbroek
gedaan. Het Coronavirus laat het op
dit moment weer toe om naar kantoor
te gaan. De vraag is: willen we dat
nog?

Duidelijkheid
over toekomst
woningbouw
Deventerschans

Blij om weer naar kantoor te gaan
75% van de mensen blijkt toch weer blij
te zijn naar kantoor te mogen.
Thuiswerken is echter wél goed bevallen.
De grootste groep van deze mensen wil
minimaal de helft van de tijd thuis blijven
werken. Veel mensen ervaren thuis meer
productiviteit. 12% Wil weer volledig op
kantoor gaan werken.

Omwonenden van de Deventerschans weten nu welke kaders
de gemeente wil geven voor
woningbouw aan de Deventerschans. Afgelopen weekend
werd met omwonenden gepraat
over de laatste stand van zaken
van het bestemmingsplan, dat in
het najaar wordt aangepast. Het
was een vervolg op een bijeenkomst eerder dit voorjaar. Ook
staat er sinds eind vorige week
een informatiebord bij de bouwlocatie.

Kantoortuin
Er zijn een aantal redenen om thuis te
willen werken (of juist niet). Als je bijvoorbeeld in een kantoortuin werkt, dan is de
kans groot dat je jezelf thuis beter kunt
concentreren. Een kantoortuin is één
grote ruimte met werkplekken, die niet
afgeschermd zijn. Zo kunnen er meer
mensen een werkplek krijgen dan wanneer een pand in allemaal aparte kamers
ingedeeld wordt. Weinig mensen zijn
positief over het fenomeen kantoortuin,
en het blijkt dus vooral een reden om nog
thuis te blijven werken.

Na jarenlange onduidelijkheid weten omwonenden eindelijk waar ze
aan toe zijn. De gemeente heeft de
plannen voor de woningbouw aan
de Deventerschans in de afgelopen
jaren aangepast. De hoogte en de
aantallen zijn bijvoorbeeld naar
beneden bijgesteld. Verder mag
maximaal de helft van de bouwlocatie bebouwd worden met 16 woningen, de nieuwe bewoners moeten hun auto’s op het terrein kunnen parkeren en de rest blijft openbaar toegankelijk groen.

Vooral de nadelen van een kantoortuin
worden benadrukt. Werknemers die in
een kantoortuin werken bewegen op een
dag 32% meer dan mensen die werken in
een eigen kantoor. Meer bewegen zorgt
voor minder stress. Mensen die op hun
werk meer gestrest zijn, blijken zich thuis
ook gestrester te voelen. Werken in een
(verder lezen)

Speelplaats voor kinderen
De bouwlocatie was tot 2009 de
plek van een basisschool. Daarna
werd het (tijdelijk) een trapveld
voor kinderen uit de buurt. Op dit
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moment wordt het gebruikt als
bouwdepot van het Betere Buurten-project voor het verbeteren
van de straten. Op het naastgelegen stukje grasveld, op de hoek
met de Kootwijkerschans, komt
een speelplaats voor kinderen. Na
de zomer komt de gemeente met
een aantal voorstellen, zodat kinderen (en hun ouders) mee kunnen
denken en kunnen kiezen. De
speelplaats moet dan binnen een
half jaar gemaakt zijn.
Geen Knarrenhof
Op de bouwlocatie van de Deventerschans komt in elk geval geen
Knarrenhof, waar eerder nog
sprake van leek te zijn. De stichting
achter het concept Knarrenhof wilde meer bouwen dan mogelijk was
op de beschikbare bouwgrond.
Naar verwachting neemt het college van Burgemeester en Wethouders na de zomer een besluit over
het bestemmingsplan. Als in de 6
weken daarna geen bezwaar volgt,
is het bestemmingsplan definitief
en gaat de gemeente op zoek naar
een ontwikkelaar.

De Digitale Nieuwegeiner
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FIETSFOTO VAN DE WEEK
Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en Clarion
Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein vertellen elke
week met één Nieuwegeinse fietsfoto met bijschrift wat
hen bezighoudt of treft.
Clarion: ‘Op een zonnige donderdagochtend rij ik langs
het verlaten parkeerterreintje achter het
Nijpelsplantsoen. Hoewel, verlaten? Twee vrouwen
oefenen al ‘flappend en stappend’ om in evenwicht te
blijven op een vouwfiets zonder trappers. Onder leiding
van buurtsportcoach Frouke leren ze hier fietsen. De
Colombiaanse Liz zit nog wat onwennig op de fiets.
Haar dochter leerde eveneens hier fietsen en maakte
haar moeder enthousiast. Ook leren fietsen? Meld je
aan bij Frouke: f.kleijn@merwestein.nl.’

Nieuwegein heeft nu ook
een witte anjerperkje
om veteranen te eren
Vorige week zaterdag heeft burgemeester Frans Backhuijs het nieuwe
witte anjerperkje bij het oorlogsmonument aan de Nedereindseweg in
Jutphaas onthuld. Het Nationaal
Comité Veteranendag had eerder
Nederlandse gemeenten opgeroepen
hun veteranen te eren en te waarderen met een speciaal aangelegd witte
anjerperkje. Met dit witte anjer perkje
toont de gemeente Nieuwegein haar
waardering aan de veteranen woonachtig in Nieuwegein.
Op dit moment kent Nederland circa
110.000 veteranen. Vrouwen en mannen
die overal in de wereld in oorlogsgebieden actief zijn geweest. Van Joegoslavië
tot Nieuw-Guinea en van Afghanistan tot
Congo. In Nieuwegein wonen ongeveer
300 mensen die tot deze groep behoren.
Tijdens de raadsvergadering op 14 juli
2021 is de motie voor het realiseren van
dit Witte Anjerperkje in Nieuwegein
unaniem aangenomen. De motie was het
initiatief van CDA-raadslid Rija van der
Sluiszen. Rija: ‘Mooi om het resultaat te
zien wat bijna een jaar gelden begon met
een motie.’
Onze videograaf Jos van Vogelpoel was
ter plekke en maakte een videoverslag.

Doortraproutes
Heerlijk rustig fietsen
in en rond Nieuwegein
Doortraproutes? Dat zijn mooie
fietsroutes over redelijk brede
paden met onderweg veel groen.
Op deze routes van rond de 25
kilometer kunnen senioren, maar
natuurlijk ook andere fietsers,
genieten van een rustige fietstocht met weinig obstakels en
relatief veilige oversteekpunten.
Kies je
voor het rondje Nieuwegein
of de Lek en Linieroute?
In Friesland en Gelderland zijn al
meer dan vijftig Doortraproutes te
vinden en ook Nieuwegein telt er
sinds kort twee. De eerste is het
rondje Nieuwegein (startpunt TOP
Laagraven, 25km). Deze fietsroute
laat je de verschillende kanten van
onze stad ontdekken waarbij water
en groen, beschermde dorpsgezichten en moderne gebouwen
elkaar afwisselen.
De tweede Doortraproute is de Lek
en Linieroute (startpunt TOP Linielanding, 29km). Deze geeft je een
10

mooi beeld van het militair erfgoed
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Laat je verrassen door forten,
loopgraven, dijken, sluizen, kanalen, kazematten en groepsschuilplaatsen.
Getest door fietsclubs
De Friese fietsdocenten Karin
Broer en Jetty de Vries van de
Fietsersbond ontwikkelden de
Doortraproutes in het kader van
het landelijke programma Doortrappen. Nieuwegein is er trots op
een echte Doortrappen-gemeente
te zijn. Samen met lokale partners
ondersteunt en stimuleert de gemeente senioren om langer op een
veilige en plezierige manier te blijven doorfietsen. Bijvoorbeeld met
deze Doortraproutes die Veilig Verkeer Nederland uitwerkte in samenwerking met Nieuwegein fietst.
Beide routes zijn getest door leden
van de Nieuwegeinse seniorenfietsclubs.
Wil je ook heerlijk rustig doortrappen? De knooppuntroutes met
routebeschrijving zijn hier te downloaden als PDF- en als GPXbestand.
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Bouw
je eigen Pieremachochel
en vaar mee
tijdens de Authentieke Dag
Tijdens de 12e Authentieke Dag op zaterdag 3 september aanstaande vormen de Vaartse Rijn en de Oude Sluis
weer het decor voor een ludiek evenement: de Pieremachocheltocht in
Vreeswijk.
Het waterspektakel voor jong en oud,
waarbij de deelnemers door Vreeswijk
varen in hun zelfgemaakte bootje, vlot of
iets anders creatiefs dat blijft drijven. Dit
evenement bestaat al lange tijd in Vreeswijk, maar door verschillende redenen
was de laatste editie in 2018. Onder het
toeziend oog van het toegestroomde
publiek voeren destijds tientallen originele pieremachochels door Vreeswijk.
Een pieremachochel is niets meer dan
een zelfgemaakt bootje. De één bouwt er
één van hout, de ander versiert zijn rubberbootje, alles mag. Het gaat om het
plezier op het water! In de loop der jaren
zijn er heel wat pieremachochels voorbij
gevaren in Vreeswijk. Een drijvende hippiebus van hout, een gedekte tafel in een
restaurant-setting, een blikje cola en een
ware vikingboot. Je kan het zo gek niet
bedenken of het komt voorbij. Het waterspektakel vindt plaats tussen 11.00 en
13.30 uur.

De Beugelaer van juni
staat weer klaar
Deze week is het juni nummer
van de wijkkrant voor Vreeswijk
uitgekomen, en zoals altijd is
deze ook te downloaden via De
Digitale Stad Nieuwegein. In de
wijkkrant blikken de samenstellers terug en kijken wat er dit
jaar allemaal weer te gebeuren
staat. En dat is veel de komende
tijd.
De redactie van de Beugelaer: ‘Het
fantastische zomergevoel is terug
van weggeweest, want de Pieremachocheltocht kleurt het water op
zaterdag 3 september. Bouw je
eigen boot en vaar mee. Tijdens de
Authentieke Dag vormen de
Vaartse Rijn en de Oude Sluis het
decor voor dit ludieke evenement.’
‘Er is veel werk aan de winkel voor
de voetbalverenigingen Vreeswijk
en Geinoord. De fusie gaat door en
binnen een paar weken wordt de
nieuwe naam bekendgemaakt plus

Meedoen
Wil je meedoen met je zelfgemaakte
pieremachochel? Schrijf je dan in bij de
organisatie. Leuk om met een vriendenclub, voetbalvereniging, kaartclub of anderen een bootje te maken, geef je dan
op. Voor informatie over het bouwen van
de pieremachochel en verdere vragen ga
je naar de website van de organisatie.
Daar vind je ook een inschrijfformulier.
En als je liever niet meedoet, ga dan
lekker aan de kant staan en geniet van al
het moois en leuks wat langs vaart.
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de nieuwe clubkleuren. De nieuwe
vereniging gaat een goede toekomst tegemoet voor de komende
generaties. Er komt een accommodatie waar men nog minstens veertig jaar plezier aan beleeft.’
‘Je leest in deze Beugelaer dat het
maar eens afgelopen moet zijn met
het idee van Nieuwegein als een
saaie VINEX-locatie, een slaapstad. Om onze stad bekender te
maken is de Vaart van Nieuwegein
van start gegaan. Er is zo veel
moois te zien. Zo omschrijft de
Cánon van Nederland de Vaartse
Rijn als een middeleeuws wereldwonder.’
‘De voorbereidingen voor een
gezellige zomer in Vreeswijk zijn in
volle gang. Denk mee! Doe mee!
Geef je op als vrijwilliger en maak
Vreeswijk nog leuker! Schrijf een
mailtje naar de redactie van de
Beugelaer en wij sturen het door’

De Digitale Nieuwegeiner
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad
Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het
verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk
eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en
de Prentbriefkaart van de week.
Deze week een prentbriefkaart uit Jutfaas. Of
Jutphaas. De Nederlandse Hervormde Kerk aan de
Nedereindseweg vanuit het noord-oosten gezien.
De kaart komt uit ongeveer 1915 en is uitgegeven door
M.G. La Febre. De drukker is onbekend maar gemaakt
in zwart/wit.
Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

VRE-bacterie ontdekt
in St. Antonius
Nieuwegein

Schwung,
lekker snel door groen
Een verkeerslicht dat op groen springt
als je nét stilstaat. Of moeten stoppen
bij een verlaten kruispunt. Dat is nu
op veel punten in Nieuwegein verleden tijd. De Provincie Utrecht heeft
het initiatief genomen voor het gebruik van Schwung en dat wordt nu
provinciebreed toegepast.
De Schwungfaciliteit is vanaf vandaag
beschikbaar gekomen via de gebruiksvriendelijke en gratis te downloaden
Ik-fiets app op de smartphone. Schwung
weet wanneer iemand fietst en doordat
Schwung in verbinding staat met de verkeerslichten kan Schwung groen aanvragen op de gewenste richting. Dat maakt
de kans dat je groen licht krijgt en lekker
door kunt fietsen een stuk groter.
In Nieuwegein zijn zes verkeerslichten
aangesloten op Schwung, in de hele
provincie zijn dat er al meer dan honderdvijftig. Download de gratis Ik-fiets
app, waarmee je trouwens ook met elke
gefietste kilometer spaart voor leuke aanbiedingen en prijzen, en ga voor
groen. Meer informatie over de Ik-fiets
app en Schwung vind je op deze website.

Naar aanleiding van een reguliere afdelingsscreening, is in
het St. Antonius Ziekenhuis in
Nieuwegein de VRE-bacterie
aangetroffen. Het zou gaan om
in ieder geval acht patiënten die
ermee zijn besmet. Het is niet de
eerste keer dat het ziekenhuis in
Nieuwegein wordt getroffen door
deze bacterie. Ook in 2012 en
2017 had het ziekenhuis te kampen met het Vancomycine Resistente Enterokok Bacterie.
Op de afdelingen IC en cardiologie
treft het ziekenhuis in Nieuwegein
de nodige voorzorgsmaatregelen
zodat de VRE-bacterie zich niet
verder verspreidt. Eén van deze
maatregelen is het uitvoeren van
een contactonderzoek onder patiënten die risico hebben gelopen
op besmetting. Patiënten en overige bezoekers kunnen het ziekenhuis gewoon blijven bezoeken,
zowel voor een polikliniekbezoek
als voor een opname. Daar waar
nodig, wordt men gewezen op de
extra hygiënemaatregelen.
Wat is de VRE-bacterie?
De afkorting VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok.
Een enterokok is een bacterie die
van nature bij mensen in de darm
voorkomt. De VRE-bacterie is ongevoelig voor de meeste gangbare
antibiotica, maar wel gevoelig voor
zogenoemde reserve antibiotica.
Gezonde mensen die een dergelijke bacterie bij zich dragen, onder13

vinden hier geen last van en worden er ook niet ziek van. Alleen bij
verzwakte mensen kan de VRE
soms infecties veroorzaken. De
VRE-bacterie verdwijnt meestal
vanzelf weer.
Informeren patiënten
Patiënten die momenteel op de betreffende afdeling verblijven, zijn
geïnformeerd. Patiënten die in de
afgelopen periode opgenomen zijn
geweest op deze afdeling en dus
mogelijk de VRE-bacterie bij zich
dragen, zijn in kaart gebracht en
ontvangen binnenkort een brief om
hen hierover te informeren. Bij een
bezoek aan de polikliniek worden
deze patiënten ook geïnformeerd
en bij eventuele heropname zullen
zij in contactisolatie verpleegd worden.
Isolatie en schoonmaak
De opgenomen patiënten die (mogelijk) drager zijn van de VRE-bacterie, worden volgens protocol in
isolatie verpleegd. Daarbij gelden
extra maatregelen op het gebied
van hygiëne. Ook aan patiënten en
bezoekers wordt gevraagd actief
mee te helpen aan een schone en
veilige zorgomgeving door hun
handen voor en na hun bezoek te
desinfecteren met handalcohol.
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maaien we dan een strook van 1 meter breed. Meestal maaien we de
bermen 4 keer per jaar. De rest van
het ruwe gras maaien we 2 keer per
jaar. We houden hierbij rekening met
broedende vogels. In juni laten we
daarom een strook langs het water
staan. In september gaat al het ruwe
gras eraf. Het gemaaide gras ruimen
we binnen een aantal dagen op.’
In een aantal Nieuwegeinse wijken
wordt het ruwe gras ‘gemaaid’ door
een schaapskudde.

FOTO: AREND BLOEMINK

Heggen
‘We knippen de heggen als ze te
hoog worden. Het verschilt per soort
hoe vaak snoeien nodig is. De ene
soort snoeien we 1 keer per jaar, de
andere 2 of 3 keer per jaar.’

Het groenonderhoud
in Nieuwegein,
alles op een rijtje

Natuurlijk kappen we wel een boom
als het nodig is. Dat doen we het hele
jaar door.’

Samen met de aannemers is de
gemeente Nieuwegein dagelijks
bezig met het onderhoud van
groen in Nieuwegein. Het gras
wordt gemaaid en worden de
heesters, plantvakken, bomen en
sloten onderhouden. Daarbij wordt
tegelijkertijd ook het zwerfvuil
weggehaald. Zo wordt gezorgd
voor een mooie plek om te wonen.
De gemeente Nieuwegein: ‘Het kan
gebeuren dat we geen onderhoud
kunnen doen. We snoeien bijvoorbeeld niet als er broedende vogels
zijn. En als het regent maaien we
minder om het gras mooi te
houden.’

Eikenprocessierups
In de maand april komen de meeste
eitjes van de eikenprocessierups uit.
Die bestrijden we op een biologische
manier met aaltjes (kleine wormpjes
van 1 mm). ‘We doen dit ’s avonds en
’s nachts, omdat aaltjes niet tegen
licht kunnen. In juni en juli verwijderen we de nesten die er toch nog
zijn.’

Bomen
Het hele jaar door zijn specialisten
bezig met het onderhoud van de
bomen in Nieuwegein. Daarnaast
worden alle bomen eens in de 3 jaar
gecontroleerd. ‘Een boom kappen
doen we niet zomaar. We zijn een
groene gemeente en willen dat graag
zo houden. Groen in de stad zorgt
voor verkoeling in de zomer. Hierdoor
blijft de stad fijn om in te wonen.

Gras
‘We maaien de gazons als het gras
te hoog wordt. We beginnen in maart
of april, afhankelijk van het weer. In
oktober/november stoppen we met
grasmaaien. Daarna steken we de
graskanten af langs stoepen, fietspaden en wegen. Zo ziet het gras er
het grootste deel van het jaar strak
uit. Als het veel regent kan het zijn
dat we minder maaien. Er is dan kans
op sporen rijden, waardoor het gras
beschadigd.’
Ruw gras
‘Het hoge gras (ruw beemdgras)
maaien we minder vaak, omdat we
biodiversiteit belangrijk vinden. We
willen verschillende kruiden de kans
geven om te groeien. Die trekken
weer bijen en andere insecten aan.’
‘We maaien eerst de bermen, vanaf
half mei. Voor de verkeersveiligheid
14

Onkruid
‘Onkruid verwijderen wordt het hele
jaar door gedaan in Nieuwegein. Zodra er te veel onkruid staat in bijvoorbeeld een plantvak of tussen stoeptegels, wordt het verwijderd. Er mag
een beetje onkruid blijven staan.’
Sloten, singels en vijvers
De meeste sloten en singels zullen
oktober uitgemaaid worden, sommige
in juli. Dan worden de water- en
oeverplanten verwijderd, worden op
de kant gelegd om uit te lekken en
geven de beestjes de mogelijkheid
om terug te kruipen naar de sloot. Na
een aantal dagen wordt het plantafval
weggehaald.
Snoeien van heesters
Heesters worden eens per drie jaar
gesnoeid. Dit gebeurt tussen oktober
en april. In deze periode is er de minste kans op het verstoren van broedende vogels. Zit er toch een nestje,
dan wordt de snoei uitgesteld. ‘Hinderlijk overhangende takken snoeien
we het hele jaar door (randsnoei).’
Bosschage wordt in de winter bijgehouden. Deze heesters worden gesnoeid waar nodig. In de zomer worden overhangende takken weggehaald.
Vaste planten
In het voorjaar worden de vaste planten gesnoeid of laag bij de grond afgemaaid. Ook krijgen de plantvakken
bemesting. 'Tot aan november onderhouden we de plantvakken waar
nodig.'
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Links op de voorgrond gedeputeerde Arne Schaddelee tijdens de opening van de nieuwe tramremise in Nieuwegein

Provincie zet stappen
naar toekomstbestendige
tramorganisatie
Over dertig jaar wonen er ongeveer een
kwart meer mensen in de provincie
Utrecht dan nu. En tot 2040 zijn er meer
dan honderdduizend nieuwe woningen
nodig om die groei van de regio
Utrecht op te vangen. Het openbaar
vervoer (OV) hebben we hard nodig om
onze dorpen en steden gezond, bereikbaar en veilig te houden. Voor de tram
is daarin een grote rol weggelegd.

Het gekozen moment om een dergelijke
provinciale beheerorganisatie op te richten
heeft te maken meteen aantal grote projecten dat bijna klaar is, waaronder de
Uithoflijn en de Vernieuwde Regionale
Tramlijn, en met de aanbesteding van de
nieuwe OV-concessies. Ook hebben
Provinciale Staten in een motie opgeroepen om na te denken over de toekomst
van de tramorganisatie.

De tramorganisatie is tot nu toe een verzameling van teams en delen daarvan binnen de provincie Utrecht. Met het oog op
de toekomst, waarin we fors groeien in OV
en met mogelijk nieuwe tramlijnen, wil de
provincie dit anders organiseren. Gedeputeerde Staten stellen daarom voor om het
beheer en onderhoud van de trams en de
infrastructuur te beleggen bij een publieke
onderneming. Hiervoor richt de provincie
een besloten vennootschap op met de
provincie als 100 procent aandeelhouder.

Arne Schaddelee, gedeputeerde provincie
Utrecht: 'Met deze nieuwe provinciale organisatie kunnen we de tramreizigers zo
goed mogelijk bedienen. Door het materieel- en infrastructuurbeheer in één
hand te houden en door de focus op operationele taken, krijgen we een robuust
tramsysteem met minder kans op grote
storingen. Het gaat hier vooralsnog om
een principebesluit, de details worden nog
verder uitgewerkt. Uitgangspunt is dat de
reiziger het meeste baat heeft bij deze
voorgestelde inrichting.'

Het voorstel volgt op een periode van onderzoeken. Er is onder andere gekeken
naar voorbeelden van OV-organisaties uit
binnen- en buitenland. Daaruit zijn diverse
lessen getrokken. Onder meer dat er veel
organisatievormen mogelijk zijn, maar dat
het ideale model niet bestaat.
Concessieverlening en -ontwikkeling van
het OV-netwerk zijn in ieder geval altijd
belegd bij een publieke organisatie en niet
bij de markt. Vervoer is belegd bij een
aparte vervoerder, en dit kan zowel een
publieke als private onderneming zijn.
Vervoerders voeren soms zelf het onderhoud uit aan materieel, mits het netwerk
niet te klein is. Het beheer en onderhoud
van de infrastructuur kan zowel bij de vervoerder als bij een aparte beheerorganisatie zijn belegd.
Aan Provinciale Staten wordt gevraagd
hierin een besluit te nemen. Dit staat op
de agenda van september. Hierna volgt
uitwerking in een ‘implementatieplan.’

Workshops Urban Sports & Arts en Dance Battles tijdens RUDE
Op vrijdag 17 juni stond DE KOM volledig in het teken van hiphop, breakdance, rap, popping & locking
en streetdance tijdens het Raw Urban Dance Event.
De gehele dag waren er gratis workshops dans, maar ook graffiti, drum, skateboarden, spoken word en nog veel meer!
’s Avonds veranderde DE KOM in een heuse dance battle arena en streden verschillende dansers om de winst.
Volgens de jury hadden Keshaw, Joel, Hamiro de beste moves in de ‘all style battle’ en Senna en Duco (UC crew) in de
categorie breakdance. Beide teams gingen met een geldprijs naar huis. Op 16 juni 2023 is er weer een nieuwe editie.
15
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JSV gaat ook zaalvoetballen,
eerste team
inmiddels geformeerd

Nieuwegein stopt met
omstreden algoritme
tegen fraude-opsporing

JSV-Nieuwegein staat bekend om het
voetballen op het veld, maar zal met
ingang van het komende seizoen ook
in de zaal te zien zijn. Vrijdag 17 juni
was het officiele moment om de teamfoto van het JSV zaalelftal te maken.
Deze mannen schrijven geschiedenis
door als eerste team voor JSV in de
zaal te gaan uitkomen.

Samen met Houten, IJsselstein
en Lopik stopt Nieuwegein (WILLekstroom) met het gebruik van
de ‘fraudescorekaart’, dit is een
omstreden methode om fraude
met bijstandsuitkeringen op te
sporen. Een Excelsheet die door
158 gemeenten gebruikt werd
voor het bestrijden van bijstandsfraude.

Het team bestaat uit: Thijs de Groot,
Aaron van Doorn, Sven Mol, Thijs
Schaftenaar, Nicky Huijden, Aquil
Michel, Robin Kool, Dean Korver, Liam
Posthouwer en Lars van den Akker.
De thuiswedstrijden van het eerste zaalvoetbalteam zullen worden gespeeld in
sporthal Merwestein. Wie het team gaat
trainen wordt binnenkort bekend gemaakt. Medio september zullen de eerste
wedstrijden worden gespeeld.
Het is nog niet bekend is in welke klasse
de zaalvoetballers van JSV gaan uitkomen. Waarschijnlijk zal dat de vierde of
derde klasse zijn. De KNVB geeft eerdaags meer duidelijkheid.

Ben je alleenstaand, laag opgeleid
en woon je in een mindere buurt?
En werk je als kapper, bouwvakker
of heb je een schoonmaakbedrijf
gehad? Dan is er een gemeentesysteem dat berekent dat bij jou de
kans groot is dat je bijstandsfraude
pleegt.
Gemeenten trokken in 2020 de
stekker uit het systeem, maar uit
onderzoek van Argos, een samenwerkingsverband tussen HUMAN
en de VPRO, blijkt dat minstens
vier gemeenten er tot en met deze
week mee zijn doorgaan. Het gaat
om de gemeenten Nieuwegein,
IJsselstein, Houten en Lopik. Deze
gemeenten gebruikten een afgeleide versie van de fraudescorekaart:
de ‘DPS-Matrix’. Na aanleiding van
vragen van het Argos besloten zij
deze week alsnog met het systeem
te stoppen.

Reactie WIL-Lekstroom
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
heeft onlangs vragen van journalisten ontvangen over het gebruik van
de DPS-matrix bij het aanvragen
van een bijstandsuitkering. Na het
nodige uitzoekwerk is besloten te
stoppen met het gebruik van de
DPS matrix:
De DPS-matrix hielp ons tijdens
het eerste klantgesprek over het
aanvragen van een uitkering. Hadden we voldoende informatie om
snel een uitkering voor een klant te
regelen? Of was er nog meer informatie nodig? Door gebruik van de
matrix werd ruim 80 procent van de
aanvragers niet onnodig belast met
het overleggen van een grote hoeveelheid documenten. De matrix
heeft bij WIL nooit bepaald of iemand wel of geen uitkering kreeg.
Bij het in gebruik nemen van de
DPS-matrix vertrouwden wij op de
betrouwbaarheid van het rekenmodel erachter. Duidelijk is nu dat
de matrix in de loop der tijd niet
meer is bijgewerkt (gevalideerd).
Dat wisten we niet. We zijn inmiddels gestopt met het gebruik van
de DPS-matrix.
Reactie
Minister Carola Schouten (SZW)
Het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid schrijft namens de minister dat hoewel de
fraudescorekaart voortvloeide uit
een stimuleringsmaatregel van
haar eigen ministerie tussen 2002
en 2005, dat de fraudescorekaart
‘een aantal indicatoren bevatten
die als stigmatiserend bestempeld
kunnen worden.’ Dat vindt de minister onwenselijk. Zij roept de gemeenten die dit systeem of een
soortgelijk systeem nog steeds gebruiken op dat stop te zetten.

PvdA Nieuwegein:
‘Toch profilering bij Werk en Inkomen Lekstroom!’
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) maakte bij het inschrijven van inwoners voor een bijstandsuitkering gebruik van een fraudescorekaart. De methode wordt sinds 2012 niet meer ondersteund en is in
2020 uit de handel genomen. Deze methode is in strijd met de AVG.
Marianne Spalburg van de PvdA in Nieuwegein: ‘Onze partij heeft in januari dit jaar nog vragen gesteld over het systeem. Werkt WIL met algoritmes of met kenmerken van inwoners die bij wet verboden zijn te registreren? Antwoord: WIL werkt niet met algoritmes. In februari 2022 is deze
methode opgenomen in een nieuwe handleiding handhaving van WIL’
WIL heeft nu aangegeven te zullen stoppen met deze methode. De PvdA
in Nieuwegein heeft nu vragen gesteld aan het college.
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De Digitale Nieuwegeiner

Bij de les potions bereiden de leerlingen toverdranken, met Mare helemaal links en Danijela rechts op de foto

Harry Potter
op Montessorischool
De Vleugel
'Eigenlijk was het een 1-april-grap',
vertelt Mare. Samen met groep-8-klasgenoot Danijela organiseerde zij op
23 juni een Harry Potter Dag op
Montessorischool De Vleugel aan het
Mozartplantsoen in de wijk Zuilenstein
in Nieuwegein. Allebei zijn ze een grote
Harry Potter fan. 'Het idee was dat we
de rest van de school voor de gek
zouden houden door net te doen alsof
J.K Rowling, de auteur van de Harry
Potter boeken, op school zou komen
op de Harry Potter Dag. Maar 1 april
viel bij ons op een studiedag, dus we
waren helemaal niet op school', lacht
Mare.
Hoewel de grap in het water viel, bleef de
Harry Potter Dag in hun hoofd rondzingen.
Dus trokken ze de stoute schoenen aan
en klopten aan bij Doreen Rambags,
schoolleider bij De Vleugel. Rambags zag
wel iets in hun idee en op 23 juni namen
beide dames de leerlingen van groep 3-8
mee op avontuur door de magische
wereld van Harry Potter.

Natuurlijke nieuwsgierigheid
aanwakkeren
Rambags: 'Als Montessorischool vinden
wij het belangrijk dat kinderen de ruimte
krijgen om dat waar ze enorm enthousiast
over zijn verder te ontwikkelen. Als een
onderwerp je raakt wil je er meer over
weten en dan kom je vanzelf tot leren. Wij
wakkeren de natuurlijke nieuwsgierigheid
van kinderen graag aan.' De meiden zijn
in het project door Rambags zelf begeleid.
'We gooien kinderen niet zomaar in het
diepe. Als we kiezen om een idee uit te
voeren, dan hebben we er meteen ook
een beeld bij wat ze ervan kunnen leren.
We werken heel doelgericht en nemen
onze leerlingen daarin mee.' Dus leerden
Mare en Danijela de beginselen van projectmanagement. Dat namen ze heel serieus. Ze verdeelden taken en verantwoordelijkheden en zorgden ervoor dat ze
klasgenootjes bij hun project betrokken.
Op 23 juni was het zover. In de school
hingen de vlaggen van de verschillende
huizen van Zweinstein, toverstokken wapperden aan een lijn in de gang en zelfs de
ingelijste verboden van het quasi-vriendelijke hoofd van de school uit boek vijf
van de Harry Potter reeks, Dorothea
Omber, waren terug te zien. Als je goed
keek zag je Hedwig, de uil van Harry Potter, de sorteerhoed en de brillen van Harry
Potter en Luna Leeflang als decoratie aan
de muur hangen.
Tovervoetbal
Als leerling-tovenaars worden de kinderen
in groepjes verdeeld. Ze krijgen verschil18

lende lessen van een heuse professor uit
groep 7 of 8. Een van de lessen is ‘potions’ waar ze de ingrediënten van een
toverdrank bij elkaar zoeken. Ze leren ook
spreuken, verweer tegen de zwarte kunsten, waarzeggen en spelen een potje
tovervoetbal. Ook Voldemort en Dorothea
Omber zijn van de partij. In de groepjes
zitten kinderen uit verschillende leeftijden
bij elkaar. Ook dat is typisch Montessorisch. 'In het Montessori-onderwijs is het
gebruikelijk dat kinderen van drie verschillende leeftijden bij elkaar in de klas zitten.
Zo ben je eenmaal de jongste, eenmaal
de middelste en eenmaal de oudste. In al
die rollen leer je weer iets anders' aldus
Rambags.
Kinderen die dat leuk vinden mogen
verkleed komen. Toverspreuken als ‘expecto patronum’ en ‘avada kedavra’ slingeren je om de oren. Je merkt meteen dat
veel kinderen de boeken (voor)gelezen of
de films gekeken hebben. Een piepkleine
Harry Potter zwaait driftig met haar toverstokje. Wat vinden de leerlingen het leukste van de dag? Potions wordt veel genoemd. Een van de meisjes voelt zich na
het drinken van de toverdrank al een beetje een kat worden. Het ziet er ook heel
spannend uit met al die glazen flessen en
potjes met benamingen als ‘oogappelsap’
of ‘goblin bloed’. Zelf gewone blaadjes
laurier en tijm zien er ineens heel magisch
uit.
Als echte fan is Juf Danielle niet weg te
slaan bij de Harry Potter Kahoot. Aan de
blije gezichten te zien is dit een geslaagde
dag.
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5.000 tankbeurten
voor waterstofstation in Nieuwegein
Het waterstoftankstation van Greenpoint en Hysolar in Nieuwegein heeft binnen een jaar tijd de
mijlpaal van 5.000 tankbeurten behaald. Dat is ten
opzichte van het aantal tankbeurten bij een benzinestation niet veel, geven de partijen toe. 'Maar
voor een waterstoftankstation is het dat wel; een
mooie mijlpaal die perspectief biedt voor de toekomst.'
Volgens Van Kessel, waar Greenpoint onderdeel van is,
toont de mijlpaal aan dat de waterstofmobiliteit groeit
en dat steeds meer weggebruikers de brandstof zien als
alternatief voor elektrisch rijden. Steeds meer waterstofrijders vinden dan ook hun weg naar het waterstoftankstation op de hoek bij Aannemingsbedrijf Jos
Scholman.
60 procent andere klanten
Het tankstation is een samenwerking tussen Jos Scholman, Allied Waters, Van Kessel/Greenpoint en Scholt
Energy. De eerste tankende voertuigen waren voornamelijk van deze bedrijven, maar wat opvalt, is dat
steeds meer andere gebruikers nu ook tanken bij het
station in Nieuwegein, aldus Van Kessel.
Volgens de accountmanager energietransitie van
Greenpoint/Van Kessel komt inmiddels 60 procent van
de tankbeurten door andere klanten. 'Dat zien we ook
aan de betaalmiddelen die gebruikt worden, zoals de Multitankcard en Travelcard. Steeds meer andere bedrijven
stappen dus mee in de transitie naar emissieloos rijden en
vinden de weg naar ons tankstation. Dat is veelbelovend',
zegt Perry Wens.
Tankstation verder ontwikkelen
De opening van het station vond in juli 2021 plaats. In
de toekomst willen de partijen achter het station verder
gaan met de ontwikkeling ervan. De volgende stap
wordt de lokale productie van groene waterstof. Momenteel wordt de waterstof nog aangevoerd met een
tankwagen, maar het plan is om de brandstof ter plaatse te gaan produceren.
'In 2023 wordt een elektrolyzer gebouwd die groene waterstof produceert met elektriciteit van het nabijgelegen zonnepark, dat een vermogen van 9 megawattpiek heeft. Een
elektrolyzer heeft een vermogen van 2MW en kan jaarlijks
250 ton waterstof produceren; voldoende voor duizend
personenauto’s of vijftig OV-bussen. Met tubetrailers kan
de groene waterstof ook vervoerd worden naar andere
tankstations', aldus Wens. 'Hoe mooi zou dat zijn: van
zon tot in de tank?'

Veertiende
Sport- en Speldag
een groot succes
Zaterdag 25 juni was het weer
zover, vele vaste deelnemers
hebben er wel twee jaar naar uitgekeken: de door Rotaryclub
Nieuwegein georganiseerde
14e Sport- en Speldag die vorige
jaren door de Pandemie niet
door kon gaan, was er dit jaar
weer wel en hoe!
Onder de stralende zon, met de
openingsspeech van Wethouder
Marieke Schouten, maar ook
Burgemeester Frans Backhuijs die
alle deelnemers weer een prachtige medaille heeft omgehangen
hebben de vele deelnemers zich
van hun meest sportieve kant laten
zien. Deze dag, die speciaal bedoeld is voor jongeren met een
verstandelijke beperking uit
Nieuwegein en omgeving is al vele
jaren een begrip.
Jeroen Graafland: ‘Het mooie van
deze dag is dat de kinderen,
samen met hun broertjes, zusjes,
maar ook de ouders en verzorgers
sportief en gezellig met elkaar bezig kunnen zijn. Naderhand wordt
er ook nog een lekkere BBQ aangeboden en onder de muzikale
klanken van deelnemer van het
eerste uur Mark, heeft iedereen het
gezellig. Wat we merken is dat er
vele vriendschappen zijn ontstaan
tijdens de sport-en speldag en dat
ouders/verzorgers veel informele
informatie uitwisselen met elkaar
tijdens deze dag.’

Met dank aan Nico Schinkelshoek van TankPro
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‘Vele vrijwilligers maken deze dag
mogelijk, in eerste plaats de Rotary
die alles organiseert, maar daarnaast zou het nergens zijn zonder
de kinderen en vrienden van Rotary leden, de Algemene Hulpdienst
Nieuwegein, Fort Vreeswijk en de
vele sponsoren, we zijn iedereen
enorm dankbaar hiervoor! De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag, gelukkig kinderen die
ook dit jaar weer naar huis gingen
met een goodie bag met daarin
veel verassingen’ aldus Graafland.
Rotaryclub Nieuwegein wil met
haar activiteiten een bijdrage leveren aan een betrokken samenleving, contacten tot stand brengen
en steun geven aan elkaar. Deze
Sport- en Speldag past daar prima
bij.
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Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven, een wereld vol
verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het dagelijks
leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen
uit haar leven en andere Nieuwegeiners.

Kim: ‘Als het niet regent, is het prachtig zomers weer. Dan wil je toch niets liever dan verkoeling aan of in het water zoeken? Bouw
daarom je eigen pieremachochel. Een pieremachochel? Ja, een pieremachochel. En laten we ook maar hopen op een mooie
nazomer, zodat je na veel testvaren je creatie kan laten zien op de 12e Authentieke dag in Vreeswijk.’

Om het wonen in Nieuwegein leefbaar,
gezond en betaalbaar te houden, heeft
het college van B&W eind december
2021 besloten de woningen die nu nog
niet in procedure zijn ‘on-hold’ te zetten (‘Pas op de plaats’). Aanvankelijk
zou dat zijn tot 1 juli 2022.
Voormalig wethouder Hans Adriani liet
toen weten: ‘Meer woningen dan voorzien
levert ook nieuwe vraagstukken op. Wat
betekent dat voor bijvoorbeeld de leefbaarheid, de mobiliteit en de gezondheid in Nieuwegein? Vragen waar de gemeenteraad nu
eerst bij stil wil staan.’

FOTO: AREND BLOEMINK

‘Pas op de plaats’
verlengd tot begin 2023

Begin deze maand heeft verantwoordelijk
wethouder Marieke Schouten besloten om
deze zogenaamde ‘pas op de plaats’ te
verlengen tot 1 januari 2023 en de lijst
met woningbouwinitiatieven die doorgang
kunnen vinden opnieuw vast te stellen.
De initiatieven die nu doorgaan hebben

Alle Fiets-Rommelroute adressen in Batau-Noord vind je op
de interactieve kaart. Scan daarvoor de code onderin de kaart
hieronder.

zondag 3 juli

11.00-16.00 uur

'Al 27 jaar al 't
nieuws het
eerst'
Scan met je mobiel
voor de digitale kaart

www.pen.nl

Plattegrond gedrukt op gerecycled papier.
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betrekking op ca 4.626 woningen op
53 locaties. De gemeenteraad en betrokken partijen zijn met een brief op de
hoogte gesteld.
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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: 'Er zijn van die dagen dat het zoeken naar nieuwe beestjes, planten of
zwammen eigenlijk onbegonnen werk is. Dat is vooral het geval op koude,
winderige dagen, of als het maar blijft regenen of, nog erger, als overal weer
eens gemaaid en gesnoeid is. Dat is dan in het voorjaar en de zomer, de
hoogtijdagen van de Nieuwegeinse natuur.'
'Maar als je een tuin hebt is er soms nog wel een mouw aan te passen. Dan moet die tuin wel zonnig zijn en een uitbundige
plantengroei hebben met vele soorten bloeiende planten. In zo’n tuin komen natuurlijk ook wilde planten voor. Zelf er in gezet of
gewoon aan komen waaien, onkruid dus en dat mag je zelf vervelend vinden, de bewoners of bezoekers van die tuin houden van
variatie. Beestjes als allerlei spinnen en insecten, (ook vlinders en libellen) en de wat grotere, zoals padden en kikkers, muizen, een
kat van de buren, ze komen en ze gaan. Er is dus telkens wat nieuws te vinden.'

FOTO" MENNO RINGNALDA

'Vandaag zag ik een vrij grote sluipwesp langs de heg scharrelen. Zo’n sluipwesp geeft mij “gemengde gevoelens”. Want er zijn in
Nieuwegein en elders ontzettende veel soorten sluipwespen. Nauwelijks te zien of juist heel opvallend, en het vaststellen van de
soort is vaak onbegonnen werk als het weer eens een onbekende soort is. Maar dit keer was het al snel bingo: het was een, eh,
ichneumon sartorius! Een bekende heggenstruiner, niettemin zonder gewone Nederlandse naam, maar wat wil je bij zoveel soorten.
Dit zal dus niet de laatste “nieuwe vondst” in mijn tuin zijn. Hoop ik.'

Hans Adriani
ontvangt Erepenning
en is benoemd tot Ereburger
Op woensdag 29 juni 2022 heeft Hans
Adriani de Erepenning van de gemeente Nieuwegein uit handen van burgemeester Frans Backhuijs ontvangen.
Adriani is 6 jaar lid geweest van de
gemeenteraad en aansluitend 10 jaar
wethouder voor de gemeente Nieuwegein. De Erepenning is de hoogste
Nieuwegeinse onderscheiding. Met de
uitreiking van de Erepenning is Hans
Adriani benoemd tot Ereburger van de
gemeente Nieuwegein.

Ontwikkelingen in de stad
Hans heeft een grote bijdrage geleverd
aan de ontwikkelingen in de stad. In het
bijzonder aan de transitie van Rijnhuizen,
van bedrijventerrein naar een gemengde
woonwijk. Daarnaast heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd bij het tot stand
komen van Geynwijs. En ook is zijn inzet
van groot belang geweest op het gebied
van financiën, om te komen tot een
duurzaam financieel evenwicht van de begroting op de lange termijn.
City
Aan de ontwikkeling van City heeft Hans
Adriani eveneens een belangrijke impuls
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gegeven. Hij heeft zich vooral de eerste
jaren veel ingezet op de transformatie in
het sociale domein.
Zorg en Welzijn
Op het gebied van Zorg en Welzijn is Hans
een belangrijke promotor geweest van
Welzijn op Recept, dat in Nieuwegein is
uitgevonden.
Hans Adriani is zeer actief en bevlogen op
het gebied van Wonen en Zorg. Daarom is
hij ook gevraagd om voorzitter te worden
van de Landelijke Taskforce Wonen en
Zorg. In deze functie is hij een landelijk
boegbeeld voor de ontwikkelingen van
Wonen en Zorg.

De Digitale Nieuwegeiner
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.

Schrijverspen, 29 juni
Het einde van juni is nabij. Tijd om aan
vakantie te denken, en natuurlijk ook aan:
welke boeken neem ik mee?
En als je thuisblijft: ga je lekker lezen?
Vroeger smokkelden we boeken mee.
De avond tevoren laadden we de
kampeerspullen in de auto, en dan
hoefden de volgende dag alleen de dure
spullen, zoals fototoestel, de toilettassen,
en… de boeken.
Nu heb ik aan een of twee boeken niet
genoeg. Dus haalde ik wat ik maar mocht
lenen bij de bibliotheek (dubbel in
vakantietijd) en trakteerde ik me in de
drukke junimaand daarvoor op nog wat
boeken die ik ‘echt moest lezen’. Toen de
kinderen groter werden, leende ik voor
hen die jeugdboeken die ik zelf ook graag
wilde lezen, want ik beperk me niet tot
één genre.
Dat begon op een gegeven moment
wat op te vallen.
U begrijpt het al, grotere kinderen,
grotere luchtbedden, meer kleding, meer
bagage. De auto groeide al vol zodat het
op zaterdagavond leek of er niets mee bij
kon. De kinderen zaten op slaapzakken,
met de tent aan hun voeten en de
koelbox tussen hen in. En dan overvielen
we de chauffeur op zondagochtend dus
met onze tasjes vol leesvoer.
Ik kan u vertellen, er is veel ruimte
onder de stoelen van de auto, in de

vakken erachter en tussen de plooien
van de parasol op de hoedenplank.
Maar… er is een limiet.
En bovendien, omdat we graag trekken
van de ene mooie plek naar de volgende,
elke keer als we opbraken, moesten al
die boeken ook weer mee. En na twee
weken kwam toch de onvermijdelijke
vraag: heb jij nog wat leuks te lezen?
Gelukkig nam ik altijd Tolkien mee, drie
delen in één band op dun bijbelpapier,
dus was ik dagenlang in de ban van de
ring. Ook van Waterschapsheuvel had ik
zo’n dun boek vol leesplezier.
De techniek staat niet stil. Dat maakt
dat we tegenwoordig ook een
schoenendoos vol stekkers en snoertjes
inpakken, voor alle telefoons, opladers en
de laptop om een filmpje te kunnen
bekijken. En voor de e-readers. Dé
uitvinding voor boekenliefhebbers op
vakantie.
Ik ben al begonnen te verzamelen. Ik
heb de nieuwste boeken van Judith de
Laat en Anke Verbraak gedownload.
Verder hebben meerdere collega’s
boeken uitgebracht, die allemaal al op
mijn e-reader staan. Feelgood, thrillers,
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een roman… Gisteren haalde ik bij de
Bruna op het Muntplein een jeugdboek
op, Dodo, van Mohana van den
Kroonenberg. Ik was bij de geboorte van
dat boek, op de Querido Academie, en
nu kan iedereen het lezen. Een aanrader,
voor kinderen van de laatste jaren
basisschool tot leeftijdloze liefhebbers
zoals ik. Angelique van de Bruna heeft
meteen een dikke roman voor me
besteld, Het lied van ooievaar en
dromedaris, van Anjet Daanje, daar ben
ik erg nieuwsgierig naar, en hopelijk past
het mooi onder de passagiersstoel.
Ineens valt me nog een boek in:
Wormmaan, van Mariken Heitman,
Nieuwegeins auteur, Libris boekenprijs.
Dat zet ik meteen op de lijst.
Eén ding ga ik mezelf straks wel op het
hart drukken. Ik ga lezen voor mijn
plezier, niet om te beoordelen of om er
zelf wijzer van te worden, gewoon voor
de lol. Ik maak er geen werk van, ook al
ben ik dan schrijver en schrijfdocent. Ik
ga lekker op vakantie.
Wat ik nog wel mee zal smokkelen, is
een klein notitieboekje. Want je weet
maar nooit…

FOTO'S: MARIJKE VAN VLIET-VANOVERBEEK
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Ode aan Nieuwegein
tijdens
het Rijnhuizen Concert
Als slotstuk van de 50e verjaardag van
Nieuwegein werd afgelopen zaterdag
het Rijnhuizen Concert op het water
gehouden. Een groot succes! Het weer
werkte niet mee, maar de musici lieten
zich hierdoor niet van de wijs brengen.
En ook het publiek wist in grote getale
het podium op het water naast het
theehuis van kasteel Rijnhuizen te vinden.

In een ontspannen sfeer genoot iedereen
van de muziek over het water. Het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest, de Indigo Bigband en vrouwenkoor refreshSing
wisselden elkaar af, mezzosopraan Lisa
Defeyter en zanger Ed Carree brachten
bekende nummers ten gehore.
Het publiek op de kade kon lekker
meezingen en dat gebeurde uit volle borst
bij het slotlied ‘Stad van Sluizen en Water’, velen met tranen in de ogen:
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Stad van sluizen en water
Stad van oudere grond
Stad, op weg naar later
Duurzaam, mooi en gezond
Stad, we vieren jouw toekomst
Samen in Nieuwegein
Want het is aan ons allen
nieuwegeiner te zijn
Een ode aan Nieuwegein, geschreven
door Ton de Gruijter op de melodie van
Land of Hope and Glory. ‘Geweldig, kan
dit ieder jaar?’ was na afloop een veel
gestelde vraag.
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Metropoolregio Utrecht
trekt 400 miljoen uit
voor nieuwe, snelle
OV-verbindingen

Succesvolle middag
voor
Oekraïnse vluchtelingen
Op zaterdag 25 juni hebben een zestigtal Oekraïense vluchtelingen waaronder 20 kinderen een ontspannen
middag meegemaakt in het Fulco
theater in IJsselstein.
De film Paddington in het Oekraïens was
een succes, de voice over van beertje
Paddington was tot hun grote verrassing
van hun president Zelenski. Na afloop
was er een gezellige borrel waarbij de onbekende Hollandse bitterballen een grote
hit bleken te zijn. Voor de kinderen was
er een knutselhoek
Deze middag is mogelijk geworden door
de sponsorgeld van 4Some Technisch
Beheer, EPC, en van de serviceclubs in de
regio, Rotary Nieuwegein, Rotary
Vianen, Lions Nieuwegein en Lions
IJsselstein en de Soroptimistclub
Utrecht-Nedersticht die deze middag
samen met het Fulco theater heeft verzorgd.

Provincie en gemeente Utrecht
trekken samen 400 miljoen euro
uit voor nieuwe, snelle OV-verbindingen. Dat is noodzakelijk
om de geplande bouw van ruim
80.000 woningen mogelijk te maken tot 2030, waarmee de gezamenlijke overheden de woningcrisis willen aanpakken. De
Metropoolregio Utrecht is het
nationale verkeershart én de
snelst groeiende regio in Nederland. In totaal is in eerste instantie 1,8 miljard euro aan investeringen in nieuwe OV-verbindingen nodig om de regio en
de nieuw te bouwen woningen
bereikbaar te houden.
Burgemeester Sharon Dijksma namens de Metropoolregio Utrecht:
'De regio Utrecht is een ontzettend
gewilde en geliefde plek om te wonen. Als snelst groeiende regio van
Nederland leveren we de komende
jaren een substantiële bijdrage aan
het oplossen van het nationale
woningtekort. Op dit moment piept
en kraakt het OV-netwerk in de regio echter al. Zonder investeringen
in bereikbaarheid kan de regio simpelweg niet op verantwoorde en
gezonde manier groeien.'
Om de urgente opgave aan te pakken zijn provincie en gemeente
Utrecht ieder bereid om 200 miljoen euro, samen 400 miljoen euro, vrij te maken. Hiermee leggen
de partijen een aantrekkelijk bod
op tafel om het Rijk helpen bij de
woningbouwopgave. De komende
periode gaan de partijen met het
Rijk in gesprek over cofinanciering
voor deze noodzakelijke OV-investeringen in de regio.
Groen groeit mee
De investeringen in snelle OV26

verbindingen in het stedelijk kerngebied gaan hand in hand met investeringen elders in de provincie.
Vorige week zijn er afspraken gemaakt met het Rijk over investeringen in duurzame bereikbaarheid in
Woerden, Nieuwegein, Soesterberg en Veenendaal en ook voor
Amersfoort en andere gemeenten
liggen de plannen klaar. Bovendien
kiest de Metropoolregio voor gezonde verstedelijking. Gedeputeerde Huib van Essen: 'Wat ons
onderscheidt van andere regio’s is
dat we de bouw van al die nieuwe,
betaalbare woningen samen laten
gaan met meer groen. Onder het
motto ‘groen groeit mee’ investeren we als provincie Utrecht
in groene recreatie maar ook in
meer bos. Zo bouwen we niet
alleen meer betaalbare woningen,
maar ook aan groene, gezonde en
klimaatbestendige leefgebieden.'
Meer woningen
Tot 2030 worden onder meer in de
grootschalige woningbouwgebieden in de regio’s Utrecht, Amersfoort en Foodvalley meer dan
80.000 nieuwe woningen gebouwd. Zo komen in de nieuwe
Utrechtse stadswijk Groot Merwede 20.000 woningen. In 2040
groeit Groot Merwede naar 42.000
woningen. Amersfoort groeit richting 2040 met 16.000 woningen,
een toename van de woningvoorraad van 25 procent.
Versterken OV-netwerk
Utrecht is het nationale verkeershart met het Centraal Station als
drukste station van Nederland. Om
het bestaande OV-netwerk in
Utrecht te ontlasten zijn nieuwe
verbindingen zoals de Merwedelijn
en de Papendorplijn nodig. In
Amersfoort zijn mobiliteitsmaatregelen nodig om het grootschalig
woningbouwgebied Amersfoort
spoorzone/A1-zone te kunnen realiseren.
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Scapino danser en MOMOtheaterwerkplaats acteur

MOMOtheaterwerkplaats
acteurs openen
samen met Scapino danser
het congres #InZo2022
Afgelopen maandag openden enkele
acteurs van MOMOtheater-werkplaats
uit Ederveen samen met Eridge Labinjo (danser van het Scapino ballet uit
Rotterdam) een congres in Nieuwegein. Het congres #InZo2022 ging over
innovaties in de gehandicaptenzorg;
sociale innovaties en het in gebruik
nemen van zorgtechnologie.
De aanwezigen in de zaal bestonden uit
cliënten, naasten, cliënt-vertegenwoordigers, begeleiders, innovatie adviseurs,
projectleiders, teamleiders, managers en
bestuurders die met deze zorg technologie te maken hebben. Andere aanwezigen
waren stakeholders die betrokken zijn bij
sociale en technologische innovatie zoals ICT/Informatievoorziening, inkoop en
gedragsdeskundigen.
Via Special Arts, een landelijke stichting
die zich bezighoudt met alle kunstdisciplines voor en door mensen met een handicap, waren MOMO en de Scapino danser aan elkaar gekoppeld om een opening
te verzorgen. Dit deden ze doormiddel
van een dans warming-up waarbij ze de
hele zaal in beweging kregen. Omdat een
gedeelte van de zaal fysiek niet in staat
was om te staan was de gehele dans hier
op aangepast waardoor iedereen actief
kon deelnemen. Een zeer geslaagd begin
van een interessant congres!

Veilige fietsroutes
voor scholieren
Provinciale Staten van Utrecht hebben
de motie ‘knelpunten op fietsroutes
middelbare scholieren’ met algemene
stemmen aanvaard. Indiener CDAStatenlid Gerdien Bikker heeft hiermee
aandacht gevraagd voor veilige fietsroutes van scholieren en roept op om
knelpunten op deze routes met prioriteit aan te pakken.

Gluren bij de Buren
Ga op cultuursafari
en bezoek meer dan 100 optredens
Aanstaande zondag tussen 13.00 en 18.00 uur, gooien Nieuwegeiners hun deuren en tuinhekken wagenwijd open en zullen er optredens van lokale podiumkunstenaars te zien zijn in huiskamers en
tuinen verspreid over de gemeente. Het programma van Gluren bij
de Buren Nieuwegein zit bomvol verrassingen, vanaf nu uit te
pluizen op de website van de organisatie.
Het is tijd om weer eens op avontuur te gaan naar cultuur. Jazz-trio’s,
musicalsterren (in de dop), punkbands, balletdansers, grappenmakers,
kleinkunstenaars en andere podiumbeesten die hun kunsten vertonen in
intieme setting. Op elke deelnemende locatie treedt een act drie keer op
tussen 13:00 uur en 18:00 uur. In totaal zijn er rond de honderd optredens op 26 locaties.
Hoofdpartner van Gluren bij de Buren is dit jaar SPAR, bekend van de
winkels in dorpen, steden, langs de snelweg, op universiteiten/ hogescholen en op vakantieparken. John van der Ent, Algemeen Directeur van
SPAR: 'Onze kracht als gemakswinkel ligt in de lokale aanpak. Net zoals
Gluren bij de Buren dat doet. Daarom dragen wij graag bij aan de ontmoeting en verbinding tussen bewoners binnen verschillende wijken en
gemeenten die meedoen.'
Plan je eigen gluur-route
Op de website is het volledige en meest actuele programma te vinden,
met landelijk in totaal maarliefst 1500 deelnemende locaties om een weg
door te banen! Ook kan er een eigen route uitgestippeld worden om te
printen of om te delen met goede buren en verre vrienden en samen te
gaan gluren.

Het CDA heeft een inventarisatie gedaan
over dit onderwerp en heeft daarop veel
reacties gekregen uit de hele provincie
over fietsroutes richting middelbare scholen waar gevaarlijke knelpunten zijn.
Daarom heeft het CDA verzocht om gevaarlijke oversteken over provinciale wegen met prioriteit aan te pakken en in de
tussentijd voorlopige maatregelen te treffen zoals waarschuwingsborden fietsersoversteek. Het CDA zal naar aanleiding
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van alle reacties ook nog aandacht vragen
voor de infrastructuur van parallelwegen.
Statenlid Gerdien Bikker: 'Ik ben er blij
mee dat ik in de Provinciale Staten van
Utrecht aandacht heb kunnen vragen voor
de veiligheid van fietsroutes van scholieren. Onze kinderen en kleinkinderen, die
zich elke dag in het verkeer storten op
weg naar school. Als wij als overheden
niet zorgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen, wie zou het dan moeten doen?'
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van wegen. Utrecht ligt centraal in Nederland en is de plek waar de wegen van
noord naar zuid en van oost naar west
elkaar kruisen. Het verbindende karakter
zie je ook terug in de merken Volkswagen
en Audi. Volkswagen is een auto voor veel
mensen in de maatschappij; de naam verwijst daar al naar. Ook heeft Volkswagen
nauwe banden met de sport: sponsor van
de KNVB en betrokken bij de Olympische
Spelen. En daarbij, de rijder van de Volkswagen behoort met name tot de doelgroep
die naar het stadion komt. Audi is meer
een merk uit het premium segment. Audi
loopt voorop op het gebied van technologische ontwikkelingen. Dat innoveren en
vooroplopen is voor zowel Muntstad als
FC Utrecht van belang. Muntstad gaat bij
de invulling van het sponsorschap verder
dan alleen het leveren van auto’s'.

Auto Muntstad
Official Mobiliteitspartner
van FC Utrecht
De komende jaren mag Muntstad zich
dé mobiliteitspartner van FC Utrecht
noemen. 'Bij Muntstad, onder andere in
Nieuwegein, hechten we veel waarde
aan wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe willen. Ons
vak is het aanbieden van creatieve, innovatieve mobiliteitsoplossingen in de
meest brede zin. Met zo’n 350 man werken we er dagelijks aan om de beste in
ons vak te worden. Als je verder en beter wilt en ruim boven het gemiddelde
uit wil steken, heb je daar anno 2022
een gelaagde blik voor nodig. Dan gaat
het dus bijvoorbeeld ook over maatschappelijk rendement. En over omdenken, meedenken en doen denken', zo geven Rolf Eeftink (algemeen
directeur) en Edwin de Groot (commercieel directeur) aan.

plannen gemaakt en acties opgezet. Ook
heeft Muntstad partijen om zich heen
verzameld die de nodige expertise op het
gebied van mobiliteit in huis hebben. Een
voorbeeld hiervan is Move, het centrale
mobiliteitscentrum van Pon, in Amsterdam. Muntstad kan hierdoor bedrijven
helpen met hun mobiliteitsvraagstukken
voor nu en in de toekomst. Dit sloot naadloos aan op de wens van FC Utrecht. De
draad van de gesprekken werd weer opgepakt en FC Utrecht heeft dat met beide
handen aangrepen om vervolgens in een
presentatie te laten zien waar FC Utrecht
voor staat en waar de behoeftes liggen.
Uit de presentatie werd duidelijk dat beide
ondernemingen raakvlakken hadden.

Hernieuwd contact met FC Utrecht
Een paar jaar geleden is er een totaal
nieuwe directie bij Muntstad gekomen.
'Als moderne organisatie hechten we veel
waarde aan de aansluiting met bedrijven
uit de regio. Om elkaar te inspireren en
samen nóg beter en leuker te worden.
Muntstad was al vele jaren lid van de
Business Club van FC Utrecht. Zo was er
tijdens een van de wedstrijden contact
met Thijs van Es en Joost Broerse en zij
vertelden dat ze op termijn op zoek waren
naar een nieuwe mobiliteitspartner. Er
volgden enkele verkennende gesprekken.
Door corona kwam alles echter op een
lager pitje te staan.'

Raakvlakken
In de presentatie kwamen de regionale
betrokkenheid, ambitie en trots naar
voren. Raakvlakken die voor Muntstad
ook gelden. Rolf Eeftink: ‘Als écht
Utrechts bedrijven dragen wij de stad ook
diep in het hart. Logisch dus dat wij als
werkgever en bedrijf de verantwoordelijkheid voelen om een maatschappelijke rol
op ons te nemen binnen de regio. Dat
doen we bijvoorbeeld door partijen met
elkaar te verbinden. Die aansluitingen,
gecombineerd met onze nuchtere nieuwsgierigheid zorgen ervoor dat we steeds
weer kiezen voor verbetering en vernieuwing. En daarmee is het niet klaar, want
we blijven onszelf en elkaar uitdagen om
te excelleren. Dat zien we ook bij FC
Utrecht terug.'

Sinds de overname door Pon in 2020 kon
Muntstad versnellen en groeide Muntstad
uit naar een gezond bedrijf. Er werden

'Muntstad staat voor verbinden. Dat
verbinden komt ook tot uiting in het logo.
De M in het logo staat voor het kruisen
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Rolf Eeftink: ‘We dagen FC Utrecht uit om
na te denken over mobiliteitsvraagstukken
en actief na te denken over de CO2-footprint en -reductie.’ Edwin de Groot vult
Rolf Eeftink aan: ‘We hebben FC Utrecht
ook gevraagd om kritisch naar het wagenpark te kijken. Wij willen als mobiliteitspartner een meedenkende partner zijn en
samen kijken hoe je efficiënter met vervoer en mobiliteit om kunt gaan.’
Het partnerschap brengt Muntstad nog
meer. Zo gaan zij onderdeel uitmaken van
het Innovatieplatform FC Utrecht Next.
Muntstad wil graag samen met innovatieve bedrijven samenwerken en nieuwe
ideeën ontwikkelen en op die manier het
multimodale mobiliteitsvraagstuk aanpakken. ‘Wij hebben de kennis in huis en kunnen bedrijven helpen bij het verwezenlijken van hun mobiliteitsvraagstukken’, zo
geeft Rolf Eeftink aan.
Maatschappelijke betrokkenheid
‘Een klant is meer dan iemand die een auto koopt. Mobiliteit, in welke vorm dan ook,
is voor iedereen belangrijk. Ik vind het belangrijk om onze klanten de aandacht te
geven die ze verdienen, ongeacht de auto
die ze bij ons kopen of dienst die ze van
ons afnemen. Wij ontvangen uit de maatschappij en willen daarom ook teruggeven
aan de maatschappij. Daarom gaan we
met ingang van het nieuwe seizoen onze
klanten uitnodigen voor de thuiswedstrijden van FC Utrecht. We hopen daarmee
de betrokkenheid bij zowel FC Utrecht als
Muntstad te vergroten'.
‘Muntstad is enorm trots op dit partnerschap en hoopt een positieve bijdrage te
kunnen leveren aan mobiliteitsvraagstukken, niet alleen bij FC Utrecht, maar ook
bij de aangesloten bedrijven bij de Business Club van FC Utrecht.’
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Wij zoeken een

Productie
medewerker
Valk Welding Nieuwegein

Voor meer informatie scan de
QR code of bezoek onze website
(www.valkwelding.com/nl/
vacatures)
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Maarten Postma (links) en Ron Kruiswijk

Verbreding sportaanbod
op Sportpark Galecop
In Galecop zijn vijf sportverenigingen
binnen de Coöperatie Sportpark Galecop verenigd met als doel, naast het
aanbieden van hun kernactiviteiten
(atletiek, honk- en softbal, rugby, voetbal en golf) ook plaats te bieden aan
andere vormen van activiteiten.
Daarmee bereikt de Coöperatie een
breder gebruik van alle voorhanden
zijnde faciliteiten. Zo worden de velden
en banen ook buiten de core-activiteiten van nut en worden kantines en vergaderruimten beter gebruikt.
Een zesde vereniging
Al enige tijd liep Nieuwegeiner Maarten
Postema met het idee rond om in zijn
nieuwe woonplaats Nieuwegein een survivalrunvereniging op te richten. Niet zo
vreemd dat Maarten met dat idee rondliep,
immers, survivalrunning is booming,
Maarten beoefent de sport zelf, is gecertificeerd survivalrun-trainer èn Nieuwegein
kende geen survivalrunvereniging. Tot nu.
Op zoek naar de juiste lokatie
Via Vreeswijk Vitaal kwam Maarten in
contact met Sander Tuitel van SportID
Nieuwegein. En toen ging het snel.
Sander bracht Maarten in contact met zijn
SportID collega Jimte Poelman (ontwikkelaar Sportpark Galecop), die in de vraag
van Maarten een prachtige kans zag om
het sportaanbod van Sportpark Galecop
te verbreden. En omdat survivallen en
atletiek meerdere raakvlakken hebben
werd een gesprek gearrangeerd met de
voorzitter van Atletiekverening Atverni,
Ron Kruiswijk. Al meteen bij de eerste
kennismaking reageerde Atverni’s Ron
Kruiswijk enthousiast. Buiten de atletiek-

baan, maar binnen het terrein van Atverni
bleek nog wat ongebruikte ruimte beschikbaar. Ruimte die Maarten Postema heel
goed zou kunnen gebruiken om daar de
benodigde survival constructies te plaatsen. Constructies van hout en touw. De
brede waterpartij aan de noordzijde van
de atletiekbaan biedt de survivalrundeelnemers nog extra mogelijkheden.
Maarten’s enthousiasme nam met elke
stap die hij samen met Ron op het terrein
zette toe.
En als dan de wethouder ook nog eens
een handje helpt dan ligt de weg naar
eens succesvolle KRACHTstart klaar.
Inmiddels heeft Maarten alle officiële
stappen gezet en de KRACHT survivalrunvereniging Nieuwegein is een feit.
Twee survivalbanen
Op het terrein van Atverni, nu eigenlijk het
terrein van Atverni/KRACHT, komen een
tweetal survivalbanen. Meteen links naast
de ingang van hun gezamenlijke lokatie
komt een een 2,5 meter hoge survivalbaan voor de jeugd.
Aan de noordzijde van het terrein, binnen
en naast de al bestaande crossbaan, komt
de grote survivalbaan: 80 meter lang,
4 meter hoog. Het ligt in de bedoeling dat
beide banen nog voor de bouwvakvakantie gerealiseerd zijn.
In september gaat KRACHT dan echt van
start. Die start zal gepaard gaan met de
nodige activiteiten. Welke activiteiten dat
zijn, daarover laten Maarten en Ron zich
nu nog niet uit. Maar één ding is duidelijk:
beide verenigingen hebben als doel om
sport zo breed mogelijk aan te bieden en
daar hoort veel spektakel bij.
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Maarten Postema
Maarten is geen onbekende in de survivalwereld. Afkomstig uit Friesland zegt hij, na
een tijdje in Amsterdam te hebben verbleven, nu terug te zijn in zijn roots… Uhm…
zijn roots? Die liggen toch in Friesland?
Toch niet in Nieuwegein? Toch niet in
Vreeswijk? Vraag hem er maar eens naar.
Dan vertelt hij je, bijna tot op de dag
nauwkeurig, de geschiedenis van het
ontstaan van Vreeswijk (Vrees - Fries).
In Amsterdam Nieuwwest stond Maarten
aan de wieg van de zeer succesvolle survivalrunvereniging Ruig. De ontstaansgeschiedenis daarvan vind je in dit artikel,
dat voorzien is van inspirerende foto’s.
Wie gaat deze uitdagingen aan?
Rosé

Rosé in het Atverni-krachthonk
Tijdens de inventariserende wandeling
met Maarten en Ron ontmoetten we Rosé.
Rosé is als personal trainer, gewichtsconsulent, leefstijlcoach en sportvastencoach
sinds enige tijd verbonden aan Atverni. Zij
beheert het krachthonk en helpt sporters,
met inachtneming van hun specifieke
sport, zich op de juiste wijze te verzorgen
en spiergroepen te trainen die tijdens hun
eigen sport niet aan bod komen. Daarmee
worden blessures voorkomen of aangepakt.
Tot slot
Hollen, rennen, klimmen, je als een aapje
op hoogte over een breed water of tussen
twee bomen verplaatsen, sjouwen met
boomstammen en nog veel meer in een
uitdagende buitenomgeving, in Nieuwegein is ook dát eerdaags mogelijk.
Maarten is van plan de kosten zo laag mogelijk te houden opdat werkelijk iedereen
kan meedoen. Uiteraard is de Nieuwegein-pas dadelijk van toepassing. Weer
een mooie ontwikkeling op Sportpark
Galecop!
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Motie
‘veilige overgangen trams Nieuwegein’
aangenomen

Daarbij valt op dat in IJsselstein alle overgangen zijn voorzien
van slagbomen en dit heeft tot een aanzienlijke daling van het
aantal ongevallen geleid. De indieners van de motie zijn dan ook
tevreden dat de motie is aangenomen en dat dit tot veiligere
tramwegovergangen zal leiden.

Provinciale Staten van Utrecht hebben de motie ‘veilige
overgangen trams Nieuwegein’ met brede steun aanvaard.
Met het indienen van deze motie willen initiatiefnemers CDA
en Partij voor de Dieren alle tramwegovergangen in
Nieuwegein veiliger maken, onder andere door op de
overgangen waar ongelukken hebben plaatsgevonden
passende maatregelen te nemen, bijvoorkeur door het
plaatsen van slagbomen. Ook JA21 is mede-indiener en
deelt de mening dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft.

CDA-Statenlid Gerdien Bikker: 'De vele ongelukken met (jonge)
fietsers, voetgangers, scooters en auto’s op de tramovergangen,
gaan ons aan het hart. Het is de hoogste tijd voor maatregelen.
We vinden dat de provincie moet investeren in veilige
tramovergangen. Daarom hebben we deze motie ingediend.'

Sinds 2018 zijn er meer dan 60 ongelukken gebeurd met trams
in Nieuwegein. De snelheden van de trams variëren van 30 tot
70 of 80 km per uur. Zulke snelheden zorgen voor voetgangers,
fietsers, automobilisten en andere weggebruikers voor
gevaarlijke situaties, flinke schades en ernstige ongelukken.
Daarnaast zullen er in de nabije toekomst meer trams gaan
rijden.

Hoe een kindvriendelijke
tuin te maken?
Gedurende de zomerperiode wil je onbezorgd in de tuin kunnen uitrusten
op comfortabele tuinmeubelen zonder continu op te hoeven letten en je
kinderen lekker hun gang kunnen
gaan. Hiervoor heb je een kindvrien-

PvdD-Statenlid Willem van der Steeg: 'Om een veilige
verkeerssituatie in Nieuwegein te creëren, is het van belang dat
de provincie Utrecht investeert in de veiligheid van het
tramsysteem. Spoorbomen kunnen daarbij helpen. Voorkomen is
namelijk beter dan genezen, vandaar dat we Gedeputeerde
Staten oproepen nu passende maatregelen te treffen, om de
kans op ongelukken te minimaliseren.'

delijke tuin nodig. Een plek zijn waar
ze op een veilige manier actief bezig
kunnen zijn.
Een plek voor plezier
Kind zijn staat voor veel spelen en
plezier maken, of dit nu alleen is of
met vriendjes en vriendinnetjes. Een
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speeltoestel in de tuin is dan ook de
droom van ieder kind. Dit toestel
komt in verschillende vormen en maten en kun je dus helemaal naar eigen
wensen ontwerpen. Ga samen met je
kinderen kijken naar soorten speeltoestellen om erachter te komen wat
(verder lezen)
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slapen, hij had niet gedronken en was
ook niet met zijn telefoon bezig geweest.

OM eist taakstraf
voor man
die met bergingsvoertuig
op file A2 inreed
Het was een kort moment van onoplettendheid geweest waarvoor
hij geen duidelijke verklaring kon
geven. De bestuurder van een
truck van bergingsbedrijf Collewijn
zag niet dat het verkeer voor hem
op de A2 bij Nieuwegein ineens
afremde. De witte laadklep van een
vrachtwagen dook plotseling voor
hem op en hij knalde er in volle
vaart bovenop, met een snelheid
van zo’n 90 kilometer per uur. De
aangereden vrachtwagen botste
vervolgens op een stilstaande personenauto. De vier inzittenden van
de vrachtwagen en de personenauto raakten zwaargewond. En ook
de bestuurder van de bergingstruck werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. Vandaag moest hij zich in
de rechtbank verantwoorden voor
het veroorzaken van het zware verkeersongeval op donderdag 24
september 2020.
De 42-jarige Nieuwegeiner was rond
half vier die middag net klaar met een
lange werkdag. Hij was ’s ochtends
om zes uur met zijn truck de weg opgegaan om gestrande voertuigen te
bergen, vertelde hij in de rechtszaal.
Lange werkdagen en nachtdiensten
waren gewoon in het bergingsvak. Hij
maakte in de periode ook nog eens
veel overuren, omdat veel van zijn
collega’s ziek waren. Daarnaast kon
je naast je gewone diensten ook nog
voor calamiteiten opgeroepen worden. Hij was vermoeid geweest die
middag, maar dat was niet zo erg geweest dat hij niet meer kon rijden.
'Het was niet zo dat ik zat te knikkebollen', vertelde hij de rechters. Hij
had de voorgaande nacht goed ge-

Niets gemerkt
Toch was hem ontgaan dat 11 seconden voor de aanrijding de matrixborden aangaven dat de snelheid omlaag moest naar 50 kilometer per uur,
omdat er een file ontstond. Op beelden van zijn dashcam lichten de remlichten van een voor hem rijdende
personenwagen op. Ook dat had hij
niet opgemerkt. Vlak voor de aanrijding had de berger nog even kort
achterom gekeken toen hij van rijbaan verwisselde. Maar dat was volgens hem niet langer geweest dan
strikt noodzakelijk. Wel toonden de
dashcam en de tachograaf in zijn
truck aan dat hij te hard had gereden.
Een zware bergingstruck mag hooguit
80 kilometer per uur rijden. Op het
moment van de aanrijding reed hij
90 kilometer per uur en een paar
minuten eerder zelfs 98 tot 112 kilometer per uur.
Waarom hij te hard reed, wist hij niet
meer. Hij wisselde veel van rijbaan
met hogere snelheid dan toegestaan.
Zijn auto-ambulance was weliswaar
zwaar, maar niet een heel grote
vrachtwagen. Hij was niet gehaast
geweest, maar was gewoon met het
verkeer meegereden, zei hij. Met de
avondspits in aantocht was de kans
groot dat zijn werkdag nog niet ten
einde was. 'Als ik de remmende
auto’s en de matrixborden zou hebben gezien, zou het een zelfmoordpoging zijn geweest om hard door te
blijven rijden', merkte hij op. In de
rechtbank bekeek hij samen met zijn
advocaat voor het eerst de dashcambeelden van de aanrijding. Hij had het
daar zichtbaar moeilijk mee. De
Nieuwegeiner liep bij het ongeluk een
hartkneuzing en acht gebroken ribben
op en is nog altijd niet volledig hersteld. Hij heeft ontslag genomen bij
het bergingsbedrijf, omdat hij dat
werk niet meer aandurft.
Slachtoffers
De bestuurder en de bijrijder van de
geramde vrachtwagen raakten
zwaargewond bij de aanrijding. Een
deel van het letsel is blijvend. De
vrachtwagenbestuurder was als enige
van de slachtoffers in de rechtbank
aanwezig. Hij heeft een brace nodig,
omdat zijn knie het steeds begeeft.
Omdat zijn ziektekostenverzekering
dat niet vergoed, wil hij dat de verdachte dit betaalt. De moeder en
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dochter die in de personenauto zaten,
raakten gewond aan hun rug, schouders en nek. Ze hebben sinds het ongeluk allebei fysiotherapie nodig om
te herstellen. Het meisje heeft nog
maar weinig klachten, haar moeder
kan nog altijd niet aan het werk. De
verdachte wilde dat hij alles kon
terugdraaien. Hij is blij dat er niemand
is overleden en bood excuses aan
voor het leed dat hij voor hen heeft
veroorzaakt.
Volgens de officier van justitie is er
voldoende bewijs dat de Nieuwegeiner door 'aanmerkelijk onvoorzichtig
rijgedrag' het ongeluk heeft veroorzaakt. Op een plek waarvan hij uit ervaring wist dat het altijd druk is, lette
hij 10 seconden lang niet op. Verder
reed hij te hard en had bij zijn werkgever iets kunnen aangeven over de
hoge werkdruk en de lange werkdagen. Het OM eist 150 uur werkstraf
en een voorwaardelijke rijontzegging
van een jaar. Als hij binnen twee jaar
opnieuw in de fout gaat, is hij zijn
rijbewijs kwijt. Omdat hij die voor zijn
nieuwe baan nodig heeft, mag hij die
nu nog houden.
De officier van justitie vond het het
niet zo fraai dat de voormalige werkgever van de Nieuwegeiner vandaag
ook een schadevergoeding eiste. Het
bergingsbedrijf wil dat de oud-werknemer onder meer het eigen risico
voor de schade aan de truck vergoedt. Het was gepaster geweest als
Collewijn dat buiten de strafzaak om
had geregeld, merkte de officier op.
Dat vond ook de advocaat van de
verdachte. Die vroeg de rechtbank
om het bergingsbedrijf niet ontvankelijk te verklaren, zodat die zich voor
een eventuele schadevergoeding tot
de burgerrechter zal moeten wenden.
De advocaat stelde ook dat er geen
bewijs is voor aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag. 'Als je het niet gezien hebt, kun je ook niet reageren',
vond de raadsman. Vanwege het moment van onoplettendheid zou de
rechtbank zijn cliënt enkel een taakstraf moeten opleggen.
De rechtbank neemt twee weken de
tijd om tot een vonnis te komen. De
uitspraak staat gepland op donderdag
7 juli.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht /
Riks Ozinga
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Willem van der Steeg (links) en Ronald
Walsteijn met een deel van de vondsten

Het inrijhek

Restanten
Huis Zwanenburg gevonden
Naast de pastorie van de St. Nicolaaskerk in Jutphaas zijn verschillende
restanten van voormalig Huis Zwanenburg gevonden. De amateurhistorici
Ronald Walsteijn en Willem van der
Steeg vonden de voorwerpen toen zij
op zoek waren met hun metaaldetector.
De voormalige buitenplaats Zwanenburg
stond langs de Utrechtsestraatweg, op de
plaats waar nu de pastorie van de Nicolaaskerk staat.
Huis Zwanenburg is waarschijnlijk gebouwd in 1633. De oudst bewaarde afbeelding dateert namelijk uit dat jaar en
bovendien staat in de gevelsteen, die bewaard is gebleven en in de noordgevel van
de huidige pastorie is gemetseld, ook dit
jaartal. Wie het huis heeft laten bouwen is
verder niet bekend. Op de plek van de
voormalige buitenplaats Zwanenburg
staat sinds 1875 de St. Nicolaaskerk. Hiervoor stond aan het Overeind een oude
noodkerk, die in gebruik was genomen,
nadat de protestanten de kerk op het
Kerkveld aan het einde van de 16e eeuw
hadden overgenomen. De noodkerk was
veel te klein en bovendien bouwvallig
geworden, waardoor onder leiding van
pastoor Van Heukelum besloten werd een
nieuwe kerk te bouwen op de plek van
Zwanenburg. Het huis zelf werd pastorie.
In 1939 was het gebouw er zo slecht aan
toe, dat men besloot een nieuwe pastorie
te bouwen en het oude Zwanenburg af te
breken.
'Het is best al een tijdje geleden dat we de
spullen vonden. In april 2020 gingen we uit
nieuwsgierigheid met onze metaaldetector
de pastorietuin in. Door de coronaperiode
duurde het allemaal wat langer voordat we
er een expert naar konden laten kijken', zegt
Ronald Walsteijn. De vrienden, die tevens

Buitenplaats “Huis Zwanenburg” met Pastoorsbosje
allebei lid zijn van de Kerkcommissie van
de Nicolaaskerk, bleven echter nieuwsgierig naar wat ze precies gevonden hadden. Walsteijn: 'We vonden best wel veel.
Naast wat muntjes en verschillende kruizen,
vonden we ook aardig wat bouwmaterialen,
zoals spijkers en scharnieren. Door archiefonderzoek hadden we al het sterke vermoeden dat het hier om restanten van voormalig
Huis Zwanenburg moest gaan, maar bevestiging hadden we nog niet.'

Huis Zwanenburg. Met archeologie en genealogie als hobby vind ik het sowieso leuk
om geschiedenis uit de vergetelheid te halen.
Onlangs vond ik bijvoorbeeld ook een grote
scherf van een kookpot uit de Romeinse tijd.
Dat we nu onder anderen een groot smeedijzeren tussenstuk en smeedijzeren spijkers
van het oude huis hebben gevonden, maakt
Zwanenburg letterlijk en figuurlijk weer
tastbaar en daarmee ook een stukje
Jutphase geschiedenis.'

Recentelijk heeft de archeoloog van Landschap Erfgoed Utrecht de spullen onderzocht. ‘Het was leuk om te zien hoe deze expert aan slechts kleine aanwijzingen genoeg
heeft om dingen te duiden en te dateren',
zegt Willem van der Steeg.

Het vroegere toegangshek, een fraai stukje 17e eeuws smeedwerk, staat nog op de
oorspronkelijke plaats en geeft ook nu
nog toegang tot de pastorie en het Pastoorsbos. De naam Pastoorsbos dateert uit
het begin van de 19e eeuw; in de 18e
eeuwse aktes betreffende Zwanenburg
wordt gesproken over het Slingerbos.

Van Huis Zwanenburg zelf is, op de gevelsteen na, niks meer overgebleven. Wel is
er nog een inrijhek bewaard gebleven
waar het jaartal 1876 op staat. Het huis is
ook naamgever van de Nieuwegeinse
Zwanenburgstraat. 'Daarom is het bijzonder dat de archeoloog heeft bevestigd dat het
hier gaat om overblijfselen van het oude
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HISWA-RECRON
roept op
By the Creek festival
Dit weekend vindt in Vianen het By
the Creek festival plaats, op het terrein van Recreatieplas de Put (Middelwaard). Het festival duurt beide dagen
van 12.00 tot 23.00 uur. Vandaag vindt
er tussen 16.00 en 19.00 uur een
soundcheck plaats op het terrein. Op
zaterdag en zondag gebeurt dit nogmaals tussen 10.00 en 12.00 uur.
Mogelijk hoor je in de zuidelijke wijken
van Nieuwegein (Lekboulevard, Hoog
Zandveld, Zandveld, Vreeswijk) de
muziek (beats) vanaf het festivalterrein.
Bewoners van de Lekboulevard hebben
hier een bewonersbrief over ontvangen.
Om geluidshinder tijdens het festival te
beperken, zijn tussen gemeente Vijfherenlanden (vergunningverlener) en de
organisator afspraken gemaakt over de
geluidsnormen. Desondanks kan er muziek hoorbaar zijn waar de organisatie je
begrip voor vraagt.
Mocht je tijdens het festival vragen hebben (bijvoorbeeld over het geluid), dan is
de organisatie bereikbaar op het telefoonnummer 0205160083 of per e-mail
op info@bythecreekfestival.com.

Onderhoud aan brug en
sluis Hollandse IJssel
buiten vaarseizoen
HISWA-RECRON en Stichting
Waterrecreatie Nederland dringen er bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en
Rijkswaterstaat op aan om
onderhoud aan de Doorslagsluis
in Nieuwegein en de Draaibug in
de Hollandse IJssel in Montfoort
buiten het vaarseizoen te laten
plaatsvinden. Een afsluiting van
de IJssel in het vaarseizoen
heeft grote gevolgen voor de
watersportbedrijven die hier gevestigd zijn. Bootverhuurders in
een groter gebied zijn afhankelijk van de Hollandse IJssel als
belangrijke verbinding in het
Hollandse en Utrechtse Plassengebied.
De gelijktijdige start van de twee
onderhoudsprojecten, aan de
Doorslagsluis in Nieuwegein en de
Draaibrug in Montfoort, zou betekenen dat watersportbedrijven,
waaronder bootverhuurders en
jachthavens aan de Hollandse IJssel, vanaf oktober 2022 onbereikbaar worden. Dit is nog in het vaarseizoen. Onacceptabel vindt
HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie van bedrijven in de watersport en recreatie.
Regiomanager Stijn Boode van
HISWA-RECRON: 'Onderhoud
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aan bruggen en sluizen is uiteraard
nodig. Het is dan ook goed dat het
Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat dat onderhoud gaan
uitvoeren. Wij vragen om het onderhoud buiten het vaarseizoen te
laten plaatsvinden. Zodat watersportbedrijven bereikbaar blijven in
het vaarseizoen. De Hollandse
IJssel is een belangrijke schakel in
het toervaartnet van MiddenNederland en is opgenomen in het
landelijke en provinciale toervaartnetwerk, het BRTN. Bootverhuurders in West- en Midden-Nederland, en ook de particuliere recreatievaart, gebruiken de IJssel
als doorgaande verbinding in het
Hollandse en Utrechtse Plassengebied. Alternatieven voor de IJssel ontbreken, de Lek is als grote
vaarweg voor het merendeel van
de recreatievaart absoluut niet
geschikt. Dit is geen veilige route.
Voor schepen die wél over de Lek
kunnen varen betekent dit een
enorme omvaartijd.'
HISWA-RECRON en Waterrecreatie Nederland zijn hierover in
gesprek met het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat. Zij
roepen op om het einde van het
vaarseizoen per 1 november aan
te houden als start van de werkzaamheden aan de brug in Montfoort en de sluis in Nieuwegein.
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Lezersmail
Wil je reageren op een artikel in De
Digitale Nieuwegeiner? Heb je een tip
voor de redactie? Wil je Nieuwegein ergens op attenderen? Of vind je iets
van De Digitale Nieuwegeiner?
E-mail dan naar redactie@pen.nl met
vermelding Lezersmail-DDN.
De redactie behoudt zich het recht voor reacties in te
korten of niet te publiceren.

Simonis Biljartlakens
Landsfinale
in Merwestein

Eerste stukje zelfbeheer?
In De Digitale Nieuwegeiner van vorige
week stond een artikeltje over Zelfbeheer.
Daarin werd gesteld dat ruim 15 jaar geleden in Batau Noord een eerste stukje
Zelfbeheer is ontstaan.
Maar al bijna 25 jaar geleden heeft bij de
flat Brederode aan het Schermerhornpark
in Galecop een groep bewoners onder leiding van bewoner Ate Baron (overleden,
red) het plantsoen naast de flat in zelfbeheer genomen. De beplanting werd uitgebreid en wordt nog steeds door de flatbewoners zelf bijgehouden. Ook het gras
wordt door de bewoners bijgehouden.
Al snel volgden de bewoners van de andere twee flats aan het Schermerhornpark.
Groetjes
Een bewoner
_________________________________

In de vaste locatie van de Landsfinale, het Sport- en Evenementencomplex Merwestein in Nieuwegein, zijn op zaterdag 9 en
zondag 10 juli twee Tijd voor
Krijt tafels neergezet waarop
geïnteresseerden een potje mogen spelen. Alles in de sfeer van
Tijd voor Krijt: gratis, laagdrempelig. Met het kopje koffie waar
Tijd voor Krijt om bekend staat.
Met gezellig samenzijn als doel.
En met een aanvoerder/begeleider die de deelnemers wegwijs
maakt in het spel. Tevens zal er
van donderdag 30 juni t/m
maandag 11 juli de Simonis Biljartlakens Landsfinale plaatsvinden.

of een kopje koffie wil drinken. De
toegang is gratis en aanmelden is
niet nodig.

De Simonis Biljartlakens
Landsfinale
Van donderdag 30 juni t/m maandag 11 juli zal in het Sport- en
Evenementencomplex Merwestein
hét breedtesport evenement van
het jaar plaatsvinden. De KNBB organiseert daar dan de Landsfinale
Nieuwe Stijl.
Bij de vernieuwing van de Landsfinale in 2019, ook wel de Landsfinale Nieuwe Stijl, was het doel
van de KNBB om naast alle kampioenschappen ook zoveel mogelijk
ruimte te bieden aan projecten en
evenementen met maatschappeTijd voor Krijt, het sociaal activelijke waarde. De vernieuwingen in
ringsprogramma van de KNBB,
2019 waren een groot succes!
waarin biljarten wordt ingezet als
Door corona hebben de edities van
middel om ouderen elkaar te laten 2020 en 2021 helaas niet kunnen
ontmoeten, is onderdeel van het
plaatsvinden, maar in de editie
slotweekend van de Simonis Bil2022 is er weer volop tijd gereserjartlakens Landsfinale, hét breedte- veerd voor mooie evenementen
sport evenement van het jaar van
met een uitgebreid programma.
de KNBB.
Hierbij dus ook de maatschappelijke component met Tijd voor Krijt
De in regio Utrecht en in Utrechtse in het slotweekend, en tevens de
media bekende Ted Vermeulen
bijzondere dag op 4 juli met de
staat tussen 13:30 en 15:00 uur
NK’s voor Parkinsonpatiënten, Rolvoor je klaar om je een leuke en
stoelbiljarten en 5-ball.
fijne middag te geven. Er wordt wat
uitleg van het eenvoudige en gezel- Speeldagen
lige ‘kroegspel’ gegeven. Het spel
• 30 juni: PK Dagbiljart Libre,
dat geschikt is voor spelers van
Driebanden, Bandstoten
ieder niveau! En men wordt tevens • 1 juli: C3
gewezen waar men terecht kan om • 2 juli: A, B1, C1
te biljarten in Nieuwegein. Bijvoor- • 3 juli: C4
beeld bij RCN op haar nieuwe lo• 4 juli: NK Rolstoelbiljarten, NK 5catie of bij Geinoord (een vaste Tijd ball, NK Parkinsonpatiënten
voor Krijt locatie).
• 5 juli: Dagcompetitie Driebanden
• 7 juli: Dagcompetitie Libre
Iedereen is welkom in het Sport- en • 8 juli: C2
Evenementencomplex Merwestein • 9 juli: B2 (tevens 13:30-15:00 uur:
op 9 en 10 juli tussen 13:30 en
Tijd voor Krijt)
15:00 uur. Ditmaal dus niet uitslui- • 10 juli: Damesbeker (tevens
tend voor 55+ maar voor eenieder
13:30-15:00 uur: Tijd voor Krijt)
die gezellig een balletje wil stoten • 11 juli: Vrijwilligerstoernooi.
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De oude foto is gemaakt ergens tussen 1900 en 1904 en
genomen ‘Langs den Hollandschen IJssel.’ De uitgever van
de ansichtkaart is Nauta en
Zn. Op de foto van Toen zie
je het gezicht over de Hollandsche IJssel op de Stellingmolen van Verloop bij de
Doorslagsluis (1672) en het
Kraaienbuurtje bij de Doorslag in Jutphaas uit het zuidwesten. De Stellingmolen
werd afgebroken in 1947.
Ook het ‘Kraaienbuurtje’ bestaat helaas niet meer. De
huisjes zijn omstreeks 1950
gesloopt. We hebben ook nog
een foto uit 1942.
Onze fotograaf Jordi Jupijn
ging, Toen er nog blaadjes
aan de boom hingen, naar
deze plek en maakte aan de
hand van de foto van Toen de
foto van Nu.

Het Kraaienbuurtje
en de Stellingmolen van Verloop

In eerdere afleveringen van
deze rubriek zijn opvallende
monumenten beschreven, die
er nog zijn of soms ook die al
tot het verleden behoren. Eén
van die monumenten was de
stelling-oliemolen van Verloop, die langs de Hollandse
IJssel heeft gestaan. Die
omgeving kan eigenlijk best
de naam 'Molenhoek' dragen,
omdat daar meerdere molens
zijn geweest. Nu staat er
enkel nog de onttakelde wipwatermolen Oudegein die
nabij het Natuurkwartier staat
in Park Oudegein.
Toen in de vorige eeuw de
panden van de huidige Persil
nog in gebruik waren als Olieen Lijnkoekenfabriek Cockuyt,
heeft de fabrieksdirectie rondom de fabriek een serie
huisjes gebouwd voor haar
medewerkers. De huisjes
staan bekend onder de naam
‘Oliebuurt’, maar sinds de
dertiger jaren vorige eeuw zijn
ze verdwenen. Tussen de
stelling-oliemolen en de wipwatermolen heeft langs de
Hollandse IJssel een ander
rijtje huizen gestaan. Deze
waren wat royaler gebouwd
dan de éénkamerwoninkjes
met vliering van de Oliebuurt
en zij hebben het dan ook wat

Gedicht van Iris over de
stellingmolen van Verloop

langer uitgehouden. Deze zes
huisjes heten in de volksmond van het oude Jutphaas
de ‘Kraaienbuurt’ en het zal
wel altijd een raadsel blijven,
hoe men aan die naam is
gekomen.

ze voldeden echt niet meer
aan de toen geldende normen
voor woningen. De ‘Kraaienbuurt’ is één van de buurtjes
in het dorp Jutphaas.

Op de foto zien de huisjes er
romantisch uit; vriendelijk en
de huisjes weerspiegelen in
het rimpelloze water van de
Hollandse IJssel. Zoals
aangehaald zijn de huisjes
omstreeks 1950 afgebroken;
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Stellingmolen van Verloop
bij de Doorslagsluis
ook wel de oliemolen van
de 'Hoop' genoemd
jij maalde lijnzaad tot
prachtige lijnolie
van de drab werden
lijnkoeken geperst
trots en fier stond je met je
wieken in de wind
het was een lust voor het
oog al die bedrijvigheid
een baken voor elke
voorbijganger
schepen voeren via de
Doorslagsluis voorbij
schippers keken vol
bewondering naar jou om
tot 1947 heb je langs de
Doorslag gestaan
weemoedig kijk ik
achterom
met alleen nog een foto in
mijn hand

