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MOERBEIGAARDE

DEZE WEEK

• Agenda
• Lezing dementie en beweging
• Alcoholverbod in Jutphaas
• Aanbouw aan Villa Johanna
• Wonen onder een hardloopdak
• De staat van katholiek Nederland

• Slootjesdag in het Natuurkwartier
• Afval op straat
• Sponsorrit ten behoeve van

Oekraïense vluchtelingen
• Stem op Pluktuin EreBloem
• Theater Totaal met Ingeblikt Mars!
• Fietsactiviteiten tijdens Health Check
• Vogelexcursie Zouweboezem
• Een brug teveel in 3D
• Nieuwe RAVU standplaats in gebruik
• Meld je aan voor Praatje Pot

• Wijkkrant voor HZL is weer klaar
• Smeerinstallaties en wieldempers

voor de tram
• SP strijdt tegen energiearmoede
• Gratis openbaar vervoer voor AOW-ers
• Het Rijnhuizenconcert
• Avond voor de stad
• Geslaagde 'Leergelddag'
• Cel en TBS voor Jeffrey den D.

Anne van Rijnpenning
voor Ina van Doorn-Pol

Scan de Fiets-rommelroute code

Ontdekkingsreiziger Arita Baaijens vertelt

• Zilver voor Géneviève Bogers

• 'Wij hebben niets illegaals gedaan'

• Succesvolle kwalificatiewedstrijden voor schoonspringers Aquarijn

Musicalster in 4 dagen

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


Anna van Rijnpenning
voor mevrouw Ina van Doorn-Pol

Op vrijdagochtend 27 mei 2022 ontving mevrouw Ina van Doorn-Pol
de Anna van Rijnpenning uit handen van burgemeester Frans
Backhuijs. Mevrouw van Doorn-Pol krijgt de penning wegens haar
verdiensten voor de Nieuwegeinse gemeenschap. Mevrouw van
Doorn-Pol is al 35 jaar trouw vrijwilliger bij het St. Antonius
Ziekenhuis te Nieuwegein (AZN). En daarvoor was zij ongeveer
20 jaar vrijwilliger voor de openbare bibliotheek in Vreeswijk.
Mevrouw reageerde aangenaam verrast: ‘Wat een verrassing, ik ben
heel blij met deze waardering’.

Openbare bibliotheek Vreeswijk
De werkzaamheden van mevrouw Ina van Doorn-Pol bij de openbare
bibliotheek Vreeswijk betrof alle operationele taken die verricht moesten
worden tijdens de openstelling. Zoals boeken inname en uitgifte, het op
orde houden van het boekenbestand, voorlichting en wegwijs maken van
mensen bij het zoeken naar het juiste materiaal, bemiddeling bij het
moeten toepassen van boetes, orde houden in de leeszaal. En ook als
gastvrouw zorgde zij voor een uitnodigende sfeer om gebruik te maken
van alle faciliteiten die de openbare bibliotheek te bieden heeft. Mevrouw
van Doorn-Pol deed ook mee aan voorlees sessies voor de jeugd om het
lezen te bevorderen.

Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Bij het ziekenhuis was mevrouw van Doorn-Pol als vrijwilliger vooral
betrokken bij de discipline ‘vervoer’. Dit was zowel logistiek, zoals het
vervoeren van patiënten met de rolstoel of volledig bed tussen polikliniek
afdelingen, verpleegzalen en ruimtes bedoeld voor specifieke
onderzoeken en/of behandelingen. Maar ook het begeleiden van
patiënten en hun familie. Dit was vaak een combinatie van inhoudelijke
voorlichting, troosten of gewoon een luisterend oor bieden.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze samenleving, zonder hen zou er
veel minder tot stand komen. De gemeente Nieuwegein feliciteert
mevrouw Ina van Doorn-Pol van harte met de Anna van Rijnpenning en
dankt haar hartelijk voor haar inzet voor de Nieuwegeinse gemeenschap.

Zomerse gazpacho

Met de zomerse temperaturen deze week
een lekker fris gerecht. Een frisse en
lichte zomerse soep is heerlijk op een
warme dag. Deze zomerse gazpacho
wordt koud geserveerd en is daarom hét
ideale gerecht als de zon schijnt. Eet
smakelijk!

Straat van de Week

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

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.facebook.com/penpuntnl/
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https://www.pen.nl/artikel/voortgang-formatie-advies-verkenner-na-eerste-gespreksronde


Veel activiteiten
in Nieuwegein

Als ik dit schrijf loopt het
Hemelvaartweekend naar zijn
einde. Het mooie van deze tijd is
dat er een aantal weken zijn met
extra vrije dagen die voor
ontspanning zorgen.
Sportcompetities zijn bijna klaar en
waar het ene team kampioen
wordt, degradeert een ander. Met
de laatste inspanning worden
schoolexamens gehaald. Velen
bereiden zich voor op een
verdiende vakantiereis. Nu het
allemaal weer kan, nog meer dan
in de voorgaande twee jaren. De
aankomende maanden zijn ook de
tijd van de laatste loodjes, die
soms het zwaarst wegen. Er is van
alles dat we nog op tijd af willen
hebben.

In de maand juni wordt er in
Nieuwegein veel georganiseerd.
Zeker dit jaar. De groepen 8 van
de basisschool bereiden de
afscheidsmusical voor. Sportclubs
organiseren toernooien en vieren
kampioenschappen. Maar ook
vinden er rommelmarkten,
opendagen, tentoonstellingen, een
heus springkussenfestival en nog
veel meer plaats. Excuus als ik uw
activiteit niet bij naam noem, er is
te veel om op te noemen. Wat fijn
dat dit allemaal weer kan.

Je zou bijna vergeten wat er
verder in de wereld aan de hand is.
De oorlog in de Oekraïne heeft
grote invloed op van alles. Dat
merken we bijvoorbeeld aan
boodschappen en energie die
duurder worden. Aan gebrek van
graan uit Oekraïne dat nu al voor
voedselproblemen in andere delen
van de wereld zorgt. Maar ook de
indringende beelden van de oorlog
die dagelijks via de media tot ons
komen. Het raakt.

In Nederland worden er
momenteel tienduizenden
Oekraïense vluchtelingen
opgevangen. In Nieuwegein
vangen we ongeveer 200
Oekraïners op, gesteund door veel
vrijwilligers. We zijn gestart met het
bieden van onderdak en onderwijs
voor kinderen. Inmiddels vinden de
eerste vluchtelingen nu ook werk
bij Nieuwegeinse bedrijven.

Benieuwd wat u kunt doen? Kijk
voor meer informatie op
www.nieuwegein.nl/oekraine.

Burgemeester Frans Backhuijs
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AGENDA

• 3 jun: Sport, spel, beweging voor elke
leeftijd

• 5 jun: Zie je zondag in De Partner
• 6 jun: Oranjefestival bij JSV
• 7 jun: Workshop Spoken Words *
• 7 jun: Start kaartverkoop DE KOM
• 8 jun: Knutselworkshop *
• 8 jun: Meedenken over OV
• 10 jun: Healthcheck in Galecopperboog
• 10 en 11 juni: 't Groenste evenement
• 11 jun: BoekStartdag
• 11 jun: Slootjesdag
• 11 jun: Open lab: green screens
• 14 jun: Theatrale Finale: avond van de

kamermuziek **
• 15 jun: Workshop tijdreizen
• 15 jun: Theatrale Finale: bandevent **
• 16 jun: Theatrale Finale: keyboard

avond **
• 17 jun: Urban Dance Event
• 21 jun: de staat van katholiek Neder-

land
• 23 jun: Werkgeluk en inclusie
• 25 jun: Theatrale Finale:

musical (6-12) **
• 25 jun: Rijnhuizen concert
• 25 jun: Theatrale Finale: musical

(15-18) **
• 26 jun: De Grote Samenspeeldag
• 26 jun: Theatrale Finale: musical

(6-12) **
• 26 jun: Theatrale Finale: musical

(15-18) **
• 27 jun: Theatrale Finale: KOM toneel **
• 29 jun: Theatrale Finale: muziek en

dans **
• 30 jun: Theatrale Finale:

zomerconcert **
• 1 jul: Theatrale Finale: theaterklas **
• Zomervakantie: musicalster in 4 dagen
• 2 jul: Fokkesteeg zomerfeest
• 3 jul: Gluren bij de Buren
• 3 jul: Fiets/rommelroute Batau Noord
• 5 jul: Ingeblikt Mars! Theater Totaal
• 6 jul: Ingeblikt Mars! Theater Totaal
• 7 jul: Theatrale Finale: toneel ELF **
• 9 jul: Hide Out festival
• 15 t/m 18 aug: Voetbal4daagse
• 11 sep: Sluizenloop

* Week van de Jonge Mantelzorger.
** Vraag bij DE KOM naar de juiste aan-
vangstijden.

Burgemeester Frans Backhuijs
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Schoonspringers
Aquarijn springen
kwalificatiewedstrijden NK

Op 27, 28 en 29 mei werden in Eind-
hoven de kwalificatiewedstrijden voor
de Nederlandse Kampioenschappen
gehouden. Zwemvereniging Aquarijn
uit Nieuwegein nam met de grootste
ploeg van Nederland deel. Er werd in
verschillende leeftijdsgroepen ge-
sprongen en de top 6 plaatst zich voor
de finale, die op 18 en 19 juni aan-
staande in Amsterdam wordt gespron-
gen.

In de jongste groep, de C-groep (13 jaar
en jonger) heeft Mika Grozse Nipper zich
als eerste geplaatst op de één en de drie
meter plankl. Op beide onderdelen sprong
hij een nieuw PR.
Joy Daalhuizen werd netjes tweede op de
één meter en derde op de drie meter
plank. Yunah Hulkenberg werd vierde op
de één meter en vierde op de drie meter.
In haar eerste officiële wedstrijd op de
toren plaatste Yunah zich als tweede.
Samen plaatsten Joy en Yunah zich als
eerste bij het synchroonspringen met een
nieuw PR.

In de A-groep (16 t/m 18 jaar) is Aquarijn
goed vertegenwoordigd. Bij de jongens op
de één meter was plaats één t/m vier voor
de schoonspringers uit Nieuwegein, een
unicum. Wie weet, kunnen de jongens dit
over drie weken herhalen. Matthew Hib-
bert werd eerste, Daan Willemen werd
tweede, Kayra Asci derde en Samuel
Quist vierde. Kayra en Samuel sprongen
voor het eerst mee op dit niveau. Ze heb-
ben niet eerder deel kunnen nemen door
Corona.

Bij het synchroonspringen plaatsten Kayra
en Samuel zich als eerste. Op de drie me-
ter was er een eerste plaats voor Matthew
en Daan werd tweede. Beide jongens
sprongen een nieuw PR. Nica Rakké en
Iris de Heer sprongen mee bij de meisjes.
Nica werd vijfde op de één meter én de
drie meter plank. Iris werd derde op de
één meter en derde op de drie meter
plank. Op de drie meter sprong Iris voor
het eerst meer dan 300 punten.

Open Klasse
In de open klasse doen springers mee van
18 jaar en ouder of jongere springers die
voldoen aan de eisen voor deelname.
Daan (15 jaar) en Matthew (16 jaar) wis-

ten zich op de één en de drie meter plank
bij de mannen te plaatsen. Daan werd op
beide onderdelen tweede en Matthew
werd 2x eerste. Nica (16 jaar) wist zich op
de één meter plank als vijfde te plaatsen
bij de dames. Oona Abbema wist haar
goede trainingsarbeid om te zetten in een
fantastisch PR en werd eerste!

Op de drie meter werd Iris de Heer (16
jaar) derde en Oona werd tweede. Zij liet
voor het eerst de moeilijke drie-en-een-
halve salto voorover zien. Daphne Wils zal
zich tijdens de NK bij de ploeg voegen.
Vanwege haar studie in Amerika komt zij
begin juni pas naar Nederland. Zij zal bij
de dames op de één en de drie meter
meedoen.

Met maar liefst 12 springers en 34 starts
over de verschillende onderdelen heeft
Zwemvereniging Aquarijn met haar
schoonspringers een zeer sterke ploeg
staan. De komende weken zal er nog hard
gewerkt worden om de puntjes op de i te
zetten en een sterk NK te kunnen sprin-
gen. Er zal individueel gesprongen wor-
den, maar ook gestreden worden om de
beker voor de beste club. Dat belooft een
spannende strijd te worden.
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De NK ploeg van Zwemvereniging Aquarijn uit Nieuwegein
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Meld je aan
voor ‘Praatje Pot’

Van 1 tot 15 juni kunnen kwetsbare
aanvragers zich in de focusgemeenten,
waaronder Nieuwegein, zich aanmel-
den voor ‘Praatje Pot.’ Iedereen die
zich in deze periode aanmeldt, krijgt
een proefmaaltijd cadeau van Thuis-
gekookt. Zo kunnen de deelnemers
laagdrempelig ontdekken of het ont-
vangen van maaltijden van een thuis-
kok bij hen past! Aanvragers kunnen
zich aanmelden door te bellen naar
0850608768 of via thuisgekookt.nl/
praatjepot.

Voor wie is Thuisgekookt?
‘Iedereen mag en kan Thuisgekookt zelf-
standig gebruiken, graag zelfs. Wij bieden
een meer uitgebreide oplossing voor mensen
die zich (tijdelijk) in een kwetsbare situatie
bevinden. Bijvoorbeeld voor een mevrouw
van 82 uit Nieuwegein, die moeite heeft met
koken. Haar kinderen hebben haar aange-
meld voor Thuisgekookt. Iemand uit haar
straat bezorgt nu 1 keer in de week een verse
warme maaltijd bij haar thuis en blijft dan
gezellig even hangen voor een praatje.
Een uitkomst in de huidige maatschappij
waarin het de bedoeling is dat we langer
thuis blijven wonen en meer gebruik maken
van ons eigen netwerk'.

Eenzaamheid tegengaan
met het delen van eten
De medewerkers van Thuisgekookt bren-
gen mensen (in een kwetsbare positie) in

contact met een thuiskok dicht bij hen in
de buurt. Zo proberen zij iedereen gezon-
de voeding en sociaal contact voor ieder-
een bereikbaar te maken. Door middel van
zorgvuldige en persoonlijke matchmaking
en samenwerking met hulpverlening
draagt Thuisgekookt bij aan maatschap-
pelijke effecten zoals:

• Langer zelfstandig thuis wonen
• Verminderde belasting van hulp-
verleners

• Gezondheidswinst
• Het uitstellen van zorg
• Betere integratie van mensen met een
bijzonderheid of handicap.

Is Thuisgekookt
in mijn gemeente actief?
Thuisgekookt werkt in 2022 samen met
15 focusgemeenten: Utrecht, Tilburg,
Nijmegen, Arnhem, Haarlemmermeer,
Den Bosch, Leiden, Westland, Delft,
Amstelveen, Apeldoorn, Hengelo, Gouda,
Velsen & Nieuwegein. Deze gemeenten
financieren de uren die nodig zijn voor
het maken van de juiste matches en het
ontplooien van extra activiteiten om
Thuisgekookt in deze gemeenten extra
hard te laten groeien.
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OMKIJKEN

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

Juni 2005

De karakteristieke, speigelende gevel van het pand
van De Zwolsche Algemeene, later Allianz, aan de
Buizerdlaan. Toen nog met een keurig bijgehouden
plantsoen. Het indrukwekkende kantoorpand stond
jaren leeg. Werd verwaarloosd en is nu gesloopt. Het
wachten is nu op de bouw van een grote Lidl, met
daarvoor een parkeerterrein.
Wordt het er mooier op?

https://thuisgekookt.nl/
https://thuisgekookt.nl/
0850608768
http://r.email.thuisgekookt.nl/mk/cl/f/a673aoqrS7uHLcTlF0SGYHi7oV2E-gxB4hYrX-B0t_phZtRCmPf04pE6erosU2VK2-wzeYOBUXAcTsORfKPiOiChX47I7U_qoqHK5-U2AerDlMbJyek9-NnuX2nBtFLk5SYdjuOpKeKsNa92ZtDWVkGP3wiIj_u7slvgyYotJNwpMa5vuz0JWuQvF7m6MOHX4U0bVxmgAEcVkpU
http://r.email.thuisgekookt.nl/mk/cl/f/a673aoqrS7uHLcTlF0SGYHi7oV2E-gxB4hYrX-B0t_phZtRCmPf04pE6erosU2VK2-wzeYOBUXAcTsORfKPiOiChX47I7U_qoqHK5-U2AerDlMbJyek9-NnuX2nBtFLk5SYdjuOpKeKsNa92ZtDWVkGP3wiIj_u7slvgyYotJNwpMa5vuz0JWuQvF7m6MOHX4U0bVxmgAEcVkpU
https://thuisgekookt.nl/
https://www.pen.nl/artikel/leerlingen-van-de-trompetvogel-gaan-pannenkoeken-bakken
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737


De Digitale Nieuwegeiner

6

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
Karen Elzing, Buurtsportcoach
Jutphaas-Wijkersloot, Zuilenstein,
Huis de Geer, Blokhoeve en
Rijnhuizen.
Buurtsportcoach Lokaal Sport- en
Beweegakkoord.
Leefstijlcoach GLI.

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!

Hoe we diabetes type 2
gaan voorkomen in Nieuwegein

We bewegen steeds minder in
Nederland. De coronapandemie heeft
hier mede voor gezorgd, maar voor
de coronapandemie is de
obesitasepidemie vaak in het nieuws
gekomen. We zitten meer en eten
ongezonder, waardoor we naast
obesitas ook andere
welvaartsziekten, zoals hart- en
vaatziekten, kanker en diabetes
krijgen.

Als buurtsportcoach wil ik juist
mensen aan sporten en bewegen
brengen om de welvaartsziekten te
verminderen. Elk jaar organiseren we
bij SportID verschillende activiteiten
om zoveel mogelijk mensen te laten
sporten en bewegen. Een aantal jaar
geleden zijn we begonnen met het
organiseren van de Nationale
Diabetes Challenge. Dit is een
landelijk concept vanuit de Bas van
de Goor Foundation, die ik nu
regionaal uitvoer in Nieuwegein. De
activiteit is speciaal voor mensen met
diabetes, maar ook mensen zonder
diabetes zijn welkom.

Wat is diabetes?
Diabetes bestaat al eeuwen, maar

in de 20e eeuw is pas een
behandeling voor de ziekte
gevonden. Het was nog niet bekend
dat suiker niet alleen in urine zit, maar
ook in het bloed. Er bestaan twee
verschillende soorten diabetes,
namelijk type 1 en type 2.

Type 1 is een aangeboren
aandoening. Bij mensen met type 1
maakt de alvleesklier geen insuline
meer aan. Hierdoor moet je zelf
insuline inspuiten. Bij type 2 maakt je
lichaam te weinig insuline aan of
reageer je minder goed op insuline.
Hierdoor begin je eerst met medicatie
om in een later stadium ook zelf te
moeten spuiten. Deze vorm van
diabetes komt het meeste voor en
hier maak ik mij ook het meeste
zorgen om. In Nederland hebben ruim
1 miljoen mensen type 2, wat vaak
komt door een ongezonde leefstijl en
dus te voorkomen is. Helaas lopen de
cijfers voor potentiële diabetes
kandidaten nog steeds op.

De Challenge
Hoe mooi zou het zijn dat we in

Nieuwegein de cijfers niet laten
oplopen, maar laten dalen? Met zo’n
25 deelnemers aan de Nationale
Diabetes Challenge ben ik hier in april
mee van start gegaan door wekelijks
gezamenlijk te wandelen. Naast dat
ze aan een gezondere leefstijl
werken, zie ik dat zij gemotiveerd
raken om meer te gaan bewegen. Ze
proberen andere beweegactiviteiten
uit en worden af en toe lid worden bij
een vereniging. Doordat de sociale
waarde van de activiteit erg hoog is,
merk ik dat de groep hecht wordt en
dat ze elke maandag een gezellige
avond met elkaar hebben. Dit
motiveert de deelnemers om
wekelijks mee te komen wandelen.

Wat houdt de Nationale Diabetes
Challenge precies in?

Eind april dit jaar zijn we begonnen
met de Diabetes Challenge. We wan-
delen elke maandagavond om 19.00
uur vanaf een locatie in Nieuwegein.
Je kan kiezen uit twee verschillende
afstanden. De korte afstand werkt in
20 weken toe naar 5 kilometer wan-
delen, waarbij de lange afstand naar
de 10 kilometer toewerkt. Na 20
weken, eind september, hebben we
een spetterende afsluiting op Papen-
dal in Arnhem, waarbij alle organ-
isaties in Nederland bij elkaar komen
en we gezamenlijk 5 of 10 kilometer
gaan wandelen. Heb jij ook zin om op
een gezellige manier te werken aan
een gezondere leefstijl? Je bent van
harte welkom om een keer mee te
wandelen op de maandagavond! Mail
naar mij, k.elzing@merwestein.nl,
voor alle verdere informatie.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
mailto:k.elzing@merwestein.nl
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Datacenter
maakt plaats voor pand met hardloopdak
op de Coltbaan: Central Park

De sloopkogel is door het datacenter aan de Coltbaan
gegaan. Er voor in de plaats komen 136 appartementen.
Uniek aan het plan is de hardloopbaan op het dak van het
gebouw. Eerder had het college van B&W al een positieve
grondhouding aangenomen ten aanzien van het principe-
verzoek voor dit bouwplan.

Het datacenter in Nieuwegein werd begin jaren negentig door de
Sociale Verzekeringsbank in gebruik genomen en later HP. Die
gebruikte de locatie als zijn Nederlandse uitwijkcentrum tot een
verhuizing in 2011 naar Gouda. Daarna heeft HP Labs er nog
een tijdje ingezeten en kwam er ook plek vrij voor andere bedrij-
ven die computercapaciteit nodig hadden.

Een paar jaar terug kwam het in handen van een investeerder
die een strategische partner zocht om van het pand een ‘state of
the art’-datacenter te maken. Die zoektocht lukte niet waarna de
locatie werd verkocht aan Planvastgoed. Dit vastgoedbedrijf zet
er een wooncomplex neer met 136 appartementen (groot aantal
sociale en middenhuur).

De naam Central Parc heeft het te danken aan de 160 meter
lange hardloopbaan op het dak in combinatie met een grote
gemeenschappelijke binnentuin.

Het datacenter aan de Coltbaan op het bedrijventerrein
Plettenburg-West was een opvallend gekleurd, massief ogend
gebouw op palen in een vijver. Het was een van de weinige
datacenters boven NAP in Nederland.

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

De Vogelwacht Nieuwegein-IJssel-
stein laat je graag kennis maken
met de vogels van de Zouwe-
boezem. Daarom nemen zij je op
dinsdagavond 28 juni graag mee
naar Ameide. Aan de oever van de
Lek ligt een uniek stukje moerasge-
bied. Niet alleen een walhalla voor
planten en insecten, maar dus ook
voor vogels. Hier brengen met suc-
ces de purperreiger, blauwborst en
zwarte stern hun kuikens groot.
Wellicht komen we de uitgevlogen
jongen tegen.

Heb je veel ervaring nodig
om mee te mogen?
Nee, dat is niet nodig. Als je het
leuk vindt om met andere mensen
op stap te gaan om vogels te kij-
ken, dan is dit een prima gelegen-
heid. Iedereen met interesse voor
vogels is welkom.

Wat breng ik mee
naar de excursie?
Een verrekijker/telescoop, goed
schoeisel, goed humeur en houd
qua kleding rekening met de
weersverwachting voor die dag.

Hoe gaan we
naar de Zouweboezem?
We gaan carpoolen vanaf de par-
keerplaats bij het NBC Nieuwegein
(Blokhoeve).
De groep kent maximaal 22 deelm-
nemers en aanmelden doe je bij:
chriskling@vogelwacht-utrecht.nl.

Omdat het hier een auto-excursie
betreft, graag bij de aanmelding
aangeven of je wilt rijden.
Aan deze excursie zijn geen kosten
verbonden, behalve de vervoers-
kosten. Per volle auto bedragen de
kosten 10 euro (2,50 p.p.) te beta-
len aan de chauffeur.
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Winkel ook online
wat avontuurlijker!

Internetshoppen, online winkelen,
hoe je het ook noemt: we schaffen
veel dingen langs de digitale snelweg
aan. Het is daarbij uitermate handig
dat er in deze wereld geen grenzen
bestaan: zo bevind je je virtueel
opeens op een Italiaanse mercato set-
timanale, een Franse braderie of wie
weet een pittoresk Marokkaans
marktpleintje. Hier scoor je de mooi-
ste en lekkerste producten die je niet
zo snel bij de Hollandse handelaren
vindt. Een aantal voorbeelden.

Uitgebreid islamitisch assortiment
bij Jawhara Boutique
Je wilt bij vrienden op visite, maar je hebt
geen idee wat je mee moet nemen als
presentje? In dat geval pak je de virtuele
surfplank richting jawharaboutique.nl,
waar de inspiratie van je scherm knalt.
Van Pashmina sjaal tot originele sleutel-
hangers en van heerlijke parfums tot de
aller zoetste dadels. De winkel is van
origine islamitisch, maar deze en de Ne-
derlandse cultuur zijn intussen behoor-
lijk met elkaar vervlochten. Dat is bij-
voorbeeld te zien aan de vele wens-
kaarten die speciaal voor deze winkel
ontworpen zijn: voor de geboorte van een
kind koop je hier een kaart met de tekst
Hoera! Jullie worden oemie en abie!

Italiaanse lekkernijen
Het komt in de beste families voor: een
Italië-gek of Francofiel. Niks aan de
hand, deze mensen zijn niet gevaarlijk.
Sterker nog, het zijn vaak zachtaardige
types die je al stil krijgt met een stukje

(verder lezen)

FOTO VAN DE WEEK

Een opvallende sculptuur op een van de 'gebouwen'
van Scrap Design in de Galecopperzoom. En hoewel
je in elke sculptuur mag zien wat je er in ziet, geeft
designer Nils van Went elk werk een naam.

Kom dit pinksterweekend, het weer belooft prima te
zijn, maar eens kijken bij Scrap Design. Wandel en
verbaas je over de creativiteit waarmee Nils van 'oude
metalen' indrukwekkende sculpturen weet te maken.

Je vindt Scrap Desing wanneer je vanaf de Galecop-
perlaan de Galecopperdijk in noordelijke richting in
gaat. Net voorbij de Galecopperwetering vind je links
het atelier van Nils met vervolgens een serie van zijn
werken. Zo maar in een stuk (door Nils gehuurde)
natuur. Mooi hoor.

mailto:chriskling@vogelwacht-utrecht.nl?subject=Zouwe
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://jawharaboutique.nl/
https://www.pen.nl/artikel/winkel-ook-online-wat-avontuurlijker
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Ingeblikt Mars!
De grootste reis
is de reis naar jezelf

Theater Totaal bestaat 25 jaar en
viert dat met de muzikale thea-
tervoorstelling ‘Ingeblikt Mars!
De grootste reis is de reis naar
jezelf’. Zij spelen de voorstelling
op 5 en 6 juli in Theater DE KOM.
De eigen band Total Loss ver-
zorgt live de muziek.

Theater Totaal zou de jubileum-
voorstelling afgelopen december
spelen, maar vanwege de corona-
maatregelen kon dat op het laatste
moment helaas niet doorgaan.
In de magische, muzikale, avon-
tuurlijke en spannende familie-
voorstelling ‘Ingeblikt Mars!’ van
Theater Totaal gaan bijna 40 astro-
nauten op zoek in de oneindige
ruimte. Waar zoeken ze naar? En
zullen ze het ooit gaan vinden?

Schrijver Benny Lindelauf (Zilveren
Griffel 2022 en Woutertje Pieterse
Prijs 2021), schreef het script voor
deze voorstelling, samen met ar-
tiesten van Theater Totaal.

De voorstelling is in de Rabobank-
zaal van Theater DE KOM, Stads-
plein 6 in Nieuwegein. Dat is te-

vens de thuisbasis van Theater To-
taal. De speeldata zijn:
• Dinsdag 5 juli, 14.00 uur
• Dinsdag 5 juli, 20.00 uur
• Woensdag 6 juli, 20.00 uur.

De voorstelling, van ongeveer 75
minuten, is geschikt voor kijkers
vanaf 10 jaar.
Kaarten zijn verkrijgbaar voor
€ 17,50, voor kinderen t/m 12 jaar,
studenten en 65+ € 13,50.
Dit is inclusief een drankje. Kaarten
zijn hier te bestellen.

Over Theater Totaal
Theater Totaal is de werkplek voor
talentvolle muzikanten en acteurs
met een verstandelijke beperking.
De plek waar mensen met een ver-
standelijke beperking hun droom
van uitvoerend artiest kunnen
waarmaken. Zij zijn onderdeel van
zorgorganisatie Amerpoort. Vanaf
31 augustus breidt Theater Totaal
uit met de extra theatergroep Nest,
een beginnersgroep voor artiesten
die nog weinig of geen ervaring
hebben met theater en muziek.

Avond voor de Stad

Op donderdag 9 juni kun je vanaf
20 uur weer de Avond voor de Stad
bijwonen. Je bent van harte welkom
op de publieke tribune van de Raad-
zaal. De bijeenkomst is ook digitaal te
volgen via NieuwegeinseRaad.live/
Stream1. Op 9 juni worden onder
meer de volgende onderwerpen be-
sproken:

• Inspraak
Dit moment is bedoeld voor inwoners om
onderwerpen in te brengen die niet op de
agenda staan. Heb je een thema dat je
onder de aandacht van de raad wilt bren-
gen? Neem dan contact op via
griffie@nieuwegein.nl.

• Begroting 2023
en jaarrekening 2021 WIL
WIL is een organisatie in Nieuwegein die
gaat over bijstand, hulp bij schulden en
financiële begeleiding. WIL is er niet
alleen voor Nieuwegein, maar ook voor
Vianen, Houten en IJsselstein en is dus
een regionale samenwerking. Vandaar
dat onze gemeenteraad iets te zeggen
heeft over de begroting van 2023 en de
jaarrekening van 2021.

• Intermezzo
Tijdens het intermezzo wordt informatie
met de raad gedeeld over een specifiek
onderwerp. Ben of ken je iemand met een
interessant en actueel thema of een bij-
zonder idee dat volop in ontwikkeling is

(verder lezen)

FIETSFOTO VAN DE WEEK

Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en
Clarion Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein
vertellen elke week met één Nieuwegeinse
fietsfoto met bijschrift wat hen bezighoudt of
treft.
Linda: ‘Kom je ook je gezondheid laten checken
op Buurtplein Galecop? Dat kan gratis op vrij-
dagmiddag 10 juni tijdens de Healthcheck. Een
middag vol waardevolle activiteiten, zoals work-
shops en allerlei testmogelijkheden. Kun je met-
een meedoen met een of meer van mijn Door-
trappen-activiteiten: test je balans op het fiets-
parcours, doe mee met de FietsFit oefeningen,
laat jezelf en je fiets checken of fiets langs het
Galecopse Buitenmuseum.’ Meld je hier aan.

https://www.amerpoort.nl/webwinkel
https://nieuwegein.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/eb898a8f-a4fa-45aa-a728-730d4d939611
https://nieuwegein.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/eb898a8f-a4fa-45aa-a728-730d4d939611
mailto:griffie@nieuwegein.nl
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.pen.nl/artikel/fietsactiviteiten-tijdens-health-check-galecop
https://detweedeverdieping.crmplatform.nl/evenement?uitvoering=8819
https://youtu.be/d54Jg3Z8PR4
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Fotopresentatie

‘Een brug te veel in 3D’
bij
Museumwerf Vreeswijk

De Viaanse Brug is niet meer. Na
ruim 85 jaar dienst te hebben
gedaan was de oude boogbrug
overbodig geworden na ver-
vanging door nieuwe exempla-
ren die ernaast waren gelegd.
Behoud van deze iconische Lek-
brug bleek te duur. Stereofoto-
graaf Job van de Groep volgde
vanaf maart 2021 de ontmante-
ling van de brug met zijn 3D-
camera’s.

Op 13 december 2021 voer het
restant van de boogbrug naar de
werf van Mammoet in Schiedam en
kwam rond 10.00 uur langs de
plaats waar de brug ruim 85 jaar
heeft dienstgedaan
Een selectie van deze stereofoto’s
wordt onder de noemer ‘Een brug
te veel in 3D’ op de Museumwerf
Vreeswijk getoond op een 3D-mon-
itor en een 3D-kijkkast met stereo-
dia’s. Het bekijken van deze 3D-
fotopresentatie is een belevenis.
Door het diepte-effect komen de
foto’s tot leven. De fotopresentatie
is te zien tot en met eind augustus
2022.

Stereofotografie
Stereofotografie (3D-fotografie) is
geen uitvinding van de laatste tijd
maar is eigenlijk net zo oud als
gewone fotografie. 3D-foto’s heb-
ben in veel gevallen een meer-
waarde. Voor het fotografisch vast-
leggen van de driedimensionale
wereld om ons heen ontbreekt op
een ‘gewone’ foto een essentieel
aspect: de diepte! Stereofotografie
wordt daarom ook wel ‘fotografie
voor twéé ogen’ genoemd omdat

voor ieder oog apart een (mono)-
foto wordt gemaakt.

De twee foto’s van zo’n stereo-
paar worden genomen vanuit een
iets verschillend standpunt: de af-
stand van onze ogen (ca. 65 mm).
Door het gelijktijdig met het linker-
oog de linkerfoto en met het
rechteroog de rechterfoto te bekij-
ken, ontstaat in onze hersenen de
ervaring van diepte die men ook
heeft bij het gewoon kijken in het
dagelijkse leven.

Kijk hier voor enkele andere foto’s
die onze redactie binnen kreeg tij-
dens de sloop van ‘de IJzeren
Dame.’

Avond voor de Stad
(vervolg van pagina 10)

en waarover de gemeenteraad no-
dig moet worden bijgepraat? Meld
je uiterlijk dinsdag 7 juni aan via
griffie@nieuwegein.nl.

• WVG Dukatenburg 90-90A
Het gebouw aan Dukatenburg
90-90A staat al lang leeg. Dat is
niet goed voor het gebouw zelf,
maar ook niet voor de directe om-
geving. De eigenaren van het ge-
bouw zijn niet in staat het zelf te
ontwikkelen. Daarom wil de ge-
meente een regeling doorvoeren,
waarbij de eigenaren verplicht zijn
het gebouw eerst aan de gemeente
aan te bieden, wanneer zij het wil-
len verkopen. Op die manier kan
de gemeente dit gebouw gebruiken
om woningen te realiseren.
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Nieuwe RAVU standplaats
officieel in gebruik genomen

Na meer dan 25 jaar nam de Regionale
Ambulancezorg Voorziening Utrecht
(RAVU) vorig jaar afscheid van haar
oude standplaats in een deel van de
brandweerkazerne aan de Nevelgaar-
de. Dinsdag is de nieuwe standplaats
van de RAVU in Nieuwegein officieel
geopend door de burgemeester Frans
Backhuijs. De standplaats is nu een
jaar in gebruik door de RAVU. Door
COVID-19 heeft een officieel ope-
ningsmoment niet eerder plaats kun-
nen vinden.

De nieuwe standplaats in Nieuwegein is
gevestigd aan de Koekoekslaan, dicht bij
de Spoedeisende Hulp (SEH) van het
St. Antonius Ziekenhuis. Uniek aan het
gebouw is de doorrijgarage. Alle ambu-
lances rijden door één ingang het pand
binnen en via de andere kant weer naar
buiten. Het gebouw aan de Koekoekslaan
is energiezuinig met hoge isolatiewaar-
den, zonnepanelen, een sedumdak en
watercollectoren. Het opgevangen water
wordt gebruikt om de toiletten door te
spoelen. Kortom, een standplaats
gebouwd met het oog op de toekomst.

‘Met deze nieuwe standplaats werken we
dichter bij de SEH van het st. Antonius en
huisartsenpost UNICUM. Hierdoor ver-
sterken we onze samenwerking in de acute
zorg in de regio’, aldus Jack Versluis,
bestuurder RAVU.

https://www.pen.nl/?s=boogbrug
https://www.museumwerf.nl/
https://www.museumwerf.nl/
https://www.pen.nl/artikel/monsterklus-geslaagd-boogbrug-bij-nieuwegein-mer-succes-verwijderd
mailto:griffie@nieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.gall.nl
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Blikjes, bouwafval
en koelkasten
langs provinciale wegen

Twee keer per week legen medewer-
kers van aannemer Growepa in op-
dracht van provincie Utrecht de prul-
lenbakken en blikvangers langs de
provinciale wegen en één keer per
maand ruimen zij het zwerfvuil op in de
bermen. Ze vinden niet alleen blikjes en
verpakkingen maar ook kapotte koel-
kasten, bouwafval en autobanden.

Het dumpen van afval is slecht voor het
milieu en kost de provincie, en dus de
gemeenschap, veel geld. Hoogste tijd om
er opnieuw extra aandacht voor te vragen.

25 kubieke meter per maand
In de provincie Utrecht wordt per maand
ongeveer 25 kubieke meter zwerfafval
opgehaald. Bij kruispunten, rotondes en
op- en afritten gaat het om maaltijdboxen,
drinkbekers en blikjes. Op meer afgelegen
plaatsen gaat het vaak om grover afval
zoals volle vuilniszakken, kartonnen
dozen, autobanden, bouw- en sloopafval
en witgoed. De laatste jaren is er een toe-
name te zien in het kleinere zwerfafval,
zoals het verpakkingsmateriaal van etens-
waren. Het kost de provincie 75.000 euro
per jaar om het zwerfvuil op te ruimen.

Vrijwilligers met prikstokken
Naast de aannemer die de provincie
Utrecht inhuurt om het zwerfvuil op te
ruimen, zijn er veel vrijwilligers actief om
troep op te ruimen. Niet alleen langs
bermen, maar ook in de wijken. Leerlingen
van scholen zetten zich in voor een
schone omgeving. In Galecop is Zapper
(Zwerf Afval Pakker) Simon bijvoorbeeld
actief. Gewapend met prikstok en vuil-
niszak loopt hij regelmatig zijn zwerfvuil-
ronde door de wijk om zo de leefomgeving
gezond en schoon te houden. Hij hoopt
dat zijn activiteit bijdraagt aan een stukje
bewustwording van mensen. Landelijk zijn
er ook diverse acties. Bijvoorbeeld ‘Clean
Up Day’ of ‘Heel Nederland Schoon.’

Iedereen kan helpen
De provincie Utrecht roept inwoners op
om afval daar te brengen waar het hoort.
Het kleine afval thuis in de kliko of onder-
weg in de daarvoor bestemde prullen-
bakken. Voor het grote afval kun je terecht
bij een afvalbrengstation of milieustraat.
Als je geen auto hebt, kun je vragen of de
gemeente het bij je ophaalt. Daarnaast
stelt de provincie het op prijs als inwoners
melding maken van gedumpt afval langs
de provinciale wegen. Dit kan via de web-
site www.provincie-utrecht.nl of via tele-
foonnummer 0302589111.

Simon in zijn wijk om zwerfafval op te ruimen
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https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/leerlingen-van-de-schouw-ruimen-zwerfafval-op-voor-dieren-in-hun-buurt
https://www.pen.nl/artikel/leerlingen-van-de-schouw-ruimen-zwerfafval-op-voor-dieren-in-hun-buurt
https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-ergert-zich-daar-aan-zwerfvuil-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-ergert-zich-daar-aan-zwerfvuil-in-nieuwegein
http://www.provincie-utrecht.nl
0302589111
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Lezing dementie

Dementie en beweging

Het Ontmoetingscentrum
Nieuwegein van Santé Partners
organiseert in samenwerking met
MoVactor op vrijdag 3 juni van
14.00 tot 15.30 uur weer een lezing
over dementie. Deze wordt gehou-
den in het Ontmoetingscentrum
Nieuwegein Zuid op Fort Vrees-
wijk.

Dit keer gaat de lezing over: 'Laat je
brein niet zitten, Sport, spel en be-
weging op elke leeftijd goed voor je
lichaam, gemoed en brein.'

Gemak dient de mens? Vergeet het
maar. Lichaamsbeweging houdt je
hersenen jong. Een lichamelijk inac-
tief leven heeft ernstig nadelige ge-
volgen voor lichamelijke en geeste-
lijke gezondheid. Caroline van der
Helm geeft informatie over hoe het
precies zit en geeft tips hoe je op een
plezierige manier in beweging kunt
komen en/of blijven. Ook zal ze een
aantal oefeningen in de praktijk
brengen om te laten ervaren, hoe
plezierig beweging kan zijn.

Buurtcoach Caroline van der Helm
zorgt voor een brug tussen sport,
zorg, welzijn en onderwijs. Zij helpt
inwoners een passende sport- en/of
beweegactiviteit te vinden en ze luis-
tert naar hun behoeften.

Aanmelden voor deze lezing is niet
verplicht. Voor meer informatie kun
je contact opnemen met het Ontmoe-
tingscentrum Santé Partners. Het
e-mailadres is: ocnieuwegein@san-
tepartners.nl. Telefonisch kan ook,
het telefoonnummer is 0620701118.

Waren Nieuwegeiners
grootleveranciers
voor professionele
hennepteelt?

‘Wij hebben
niets illegaals gedaan’

Leverde de Nieuwegeinse groot-
handel HGP jarenlang benodigdhe-
den voor grootschalige, professio-
nele hennepteelt? Dat is de grote
vraag waar de rechtbank in Utrecht
zich deze week over boog. Volgens
het Openbaar Ministerie verkoch-
ten vijf verdachten en hun bv’s
wilens en wetens producten aan
grote wietkwekers in binnen- en
buitenland. Daarmee zouden ze
miljoenen hebben verdiend. Het
OM verdenkt de drie Nieuwegei-
ners en twee medeverdachten uit
Soesterberg en Tilburg ook van
witwassen van miljoenen euro’s
aan criminele winsten.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft
afgelopen dinsdag tot anderhalf jaar
gevangenisstraf en geldboetes tot
81 duizend euro geëist tegen vijf
mannen en vijf bedrijven die verdacht
worden van het faciliteren van hen-
nepteelt en aanverwante feiten.

Hieronder bevinden zich de twee
directeuren van 50 en 49 jaar oud uit
Nieuwegein. Door op zeer grote
schaal afnemers te voorzien van ma-
terialen om hennep te telen, zijn zij in
de visie van het OM jarenlang een
cruciale schakel geweest in de
grootschalige georganiseerde hen-
nepteelt en -handel in binnen- en
buitenland. De uitspraak van de
rechtbank staat gepland op 21 juli.

Uit het onderzoek blijkt volgens het
OM dat de verdachten in de periode
tussen 2015 en 2018 voor meer dan
honderd miljoen euro hebben omge-
zet. Daarvoor beschikten zij onder
meer over meerdere loodsen in
Nieuwegein met, zoals de officier van
justitie het beschreef, de omvang van
een IKEA-magazijn. Vrijwel alles wat
nodig is voor het telen van hennep
was verkrijgbaar: van koolstoffilters
en kweektenten tot voedingsmiddelen
en anti-detectiefolie. Een landelijke
krant sprak kenmerkend over de
‘bouwmarkt van de wietteelt’. Met de
verkochte materialen hebben de ver-
dachten voor miljarden aan hennep-
productie gefaciliteerd. De verdach-
ten hebben daarbij in die periode vol-
gens berekeningen een kleine tien
miljoen euro winst gemaakt.

Transacties en orders onderzocht
In 2017 startte het onderzoek naar
het bedrijf H.G.P. Groothandel B.V.
aan de Ravenswade in Nieuwegein
op basis van restinformatie uit andere
onderzoeken en meldingen van ver-
dachte transacties. Het team Finan-
cieel Economische criminaliteit
(FinEC) van de politie-eenheid Mid-
den-Nederland heeft uitgebreid finan-
cieel onderzoek gedaan. Behalve
H.G.P. werden tijdens het onderzoek
ook vier verwante bedrijven, waaron-
der een growshop, en vijf bij deze
bedrijven betrokken natuurlijke perso-
nen als verdachte aangemerkt.

Rechercheurs hebben de transacties
en samenstelling van de orders van
de bedrijven nauwkeurig onderzocht.
Daarnaast zijn telefoons afgeluisterd,
transporten geobserveerd en hebben

(verder lezen)
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‘Wij hebben
niets illegaals gedaan’
(vervolg van vorige pagina)

agenten werkend onder dekmantel
informatie ingewonnen in Spanje
en Portugal. In oktober 2018 leidde
het onderzoek tot een doorzoeking
in onder andere de loodsen in
Nieuwegein, waarbij behalve de
complete voorraad ook de adminis-
tratie in beslag genomen werd.

Leverancier
voor professionele hennepteelt
Uit het genoemde onderzoek blijkt
dat de activiteiten van de verdach-
ten geheel gericht waren op het fa-
ciliteren van de professionele en
grootschalige hennepteelt. De
groothandel was geen gewone
tuinbouwgroothandel met een inci-
dentele hennep gerelateerde klant,
zoals zij zich wel voordeden. Het
assortiment paste precies bij het-
geen nodig is voor hennepteelt.

Ook blijkt onder meer uit het om-
vangrijke onderzoek naar transac-
ties dat de doelgroep niet de hob-
byist was die kweekt voor eigen
gebruik. Ruim 91 procent van de
klanten nam goederen af die vol-
gens de Aanwijzing Opiumwet be-
stemd waren voor de professionele
hennepteelt. Dat betrof maar liefst
99,6 procent van de ruim honderd
miljoen euro omzet in de periode
2015 - 2018 .

Behalve van het faciliteren van
hennepteelt worden de groothan-
del, haar twee directeuren en de
growshop ook verdacht van het
veelvuldig niet melden van con-
tante betalingen boven de vijftien-

duizend euro. Drie holdingmaat-
schappijen worden verdacht van
het witwassen van de winsten van
H.G.P. (ruim tien miljoen euro).

Celstraffen en boetes
Het wordt de verdachten zwaar
aangerekend dat ze voor eigen
gewin de ondermijnende crimina-
liteit hebben gefaciliteerd, die ge-
paard die gaat met geweld, intimi-
daties en afpersingen. Voor elk van
de vijf mannen is gekeken naar het
aandeel dat zij hebben gehad en is
rekening gehouden met onder an-
dere hun strafblad en persoonlijke
omstandigheden. Tegen de twee
directeuren, 50 en 49 jaar oud uit
Nieuwegein, zijn celstraffen geëist
van anderhalf jaar waarvan een
half jaar voorwaardelijk, naast een
boete van 81 duizend euro. Tegen
twee vertegenwoordigers, 53 en 56
jaar oud uit Tilburg en Soesterberg,
zijn celstraffen geëist van een jaar
waarvan een half jaar voorwaarde-
lijk. Tegen de vijfde verdachte, 26
jaar oud uit Nieuwegein, is een ge-
heel voorwaardelijke celstraf geëist
van drie maanden, naast een geld-
boete van tienduizend euro. Ook
tegen een van de bedrijven is een
boete van tienduizend euro geëist.

Na de doorzoeking in oktober 2018
is onder meer de gehele voorraad
in de loodsen in beslag genomen.
Het Openbaar Ministerie heeft ver-
beurdverklaring hiervan gevorderd.
Ook op onder meer diverse pan-
den en banksaldi van vervolgde
BVs is beslag gelegd. Als de recht-
bank tot een veroordeling komt, zal
het Openbaar Ministerie door een
ontnemingsprocedure alle winst
terugvorderen.
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad
Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het
verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk
eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en
de Prentbriefkaart van de week.

De kaart in het archief van deze week komt uit 1965.
Op de prentbriefkaart zie je vier afbeeldingen v.l.n.r. en
v.b.n.b. de stuw bij Hagestein, het Maaspad, de
Beatrixsluis en de Wierselaan.
De uitgever van de kaart was H.C. van Dijk & Zn. uit
Vreeswijk. De drukker is Geitz uit Hilversum en
gedrukt in zwart/wit.

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

Sponsorrit ten behoeve van
vluchtelingen
uit de Oekraïne

Op zondag 5 juni organiseert Motor-
club Nieuwegein (MCN) een sponsorrit
die elke motorrijder kan meerijden.
Verzamelen is vanaf 09.00 uur voor
een rit van 215 km bij het Petanque
Centrum aan de Galecopperzoom 1 in
Nieuwegein. Van iedereen wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd voor
Oekraïne. Het geld gaat naar een
lokale organisatie die zich inzet voor
Oekraïense vluchtelingen.

Om 9.30 uur vertrekt men in groepjes van
5 personen. De rit gaat eerst over de
snelweg naar Amersfoort om dan de af-
slag Nijkerk te pakken. Verder gaat het
via Krachtighuizen en Koudhoorn naar
Garderen en aansluitend naar Speuld en
Nunspeet. In Vierhouten is de lunch bij
herberg Tante Sjaan.
Van daaruit via Elspeet, Uddel en Koot-
wijk naar Wekerom. Dan via Ede naar
Ederveen, Renswoude en Maarsbergen.
Bij Maarn worden de laatste kilometers
over de snelweg terug gereden naar
Nieuwegein.

Mensen die mee willen rijden, kunnen e-
mailen naar mcn.petervandervoorn@hot-
mail.com. Geïnteresseerden kunnen een
route doorgestuurd krijgen voor de navi-
gatie. Wil je meer informatie over deze
sponsorrit, dan is het ook mogelijk te
bellen naar de organisatie: 0651516894.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.pen.nl
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https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:redactie@pen.nl
https://www.motorclubnieuwegein.nl/
https://www.motorclubnieuwegein.nl/
mailto:mcn.petervandervoorn@hotmail.com
mailto:mcn.petervandervoorn@hotmail.com
0651516894
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IRIS architecten
heeft een uitbreiding
ontworpen aan
het De Stijl monument
‘Villa Johanna’ in Nieuwegein

De Rijksmonumentale Villa Johanna
aan de Utrechtsestraatweg in Jutphaas
is in 1929 gebouwd naar een ontwerp
van architect Willem Maas, een leerling
van Gerrit Rietveld. Er wordt gezegd
dat Rietveld zich met het ontwerp be-
moeid heeft. Het huis is een markant
voorbeeld van De Stijl-architectuur.
Kenmerkende eigenschappen zijn het
gebruik van witgepleisterde gevels,
stalen kozijnen en een heldere vormen-
taal.

In de jaren tachtig werd de villa uitgebreid
met een aanbouw aan de achterzijde.
Hiermee werd de originele garage aan het
huis gekoppeld. Deze aanbouw werd ont-
worpen in dezelfde stijl. ‘Toen wij de op-
dracht kregen om de villa verder uit te
breiden hebben we ervoor gekozen om
juist een duidelijker onderscheid te maken
tussen het monumentale hoofdhuis ener-
zijds en de uitbouw anderzijds. Om dat te
bereiken hebben we de bestaande uit-
bouw ingepakt en naar achteren uitge-
breid. Door de uitbouw visueel los te knip-
pen van het monument presenteert deze
zich weer in zijn oorspronkelijke vorm’ al-
dus IRIS architecten.

‘Door zeer slanke en metershoge alumi-
nium schuifpuien te combineren met in de
dakrand weggewerkte zonwering en ge-
sloten geveldelen met stuukwerk, is er
een minimalistisch gedetailleerd geheel
ontstaan. De in het werk gestorte beton-
nen trap loopt visueel van binnen naar
buiten door. Samen met de enorme
glasvlakken tot op het maaiveld maakt dit
van binnen- en buitenruimte één geheel.
De tuin is integraal mee ontworpen door
Marseille Buiten en wij ontwierpen ook het
interieur. Met als resultaat dat tuin, inte-
rieur en architectuur van zowel het monu-
ment als de nieuwe uitbreiding elkaar ver-
sterken.’
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Beeld van de uiteindelijke verbouwing Lucas van der Wee

IVN Slootjesdag
in het Natuurkwartier

In Nieuwegein organiseert het IVN op
zaterdag 11 juni om 13.30 uur bij het
Natuurkwartier een Slootjesdag. Jong
en oud kan zich gaan verbazen en ver-
wonderen over het onderwaterleven
rondom het Milieu Educatief Centrum
(MEC).

Wil je weten hoe een waterkever ademt
onder water, hoe een libellenlarve er uit

ziet, hoe een kokerjuffer overleeft in een
vijver vol vijanden, hoe alle beestjes aan
voedsel komen, welke beestjes er alle-
maal onder water leven? Kom dan!
Schepnetten zijn aanwezig.

IVN laat jong en oud beleven hoe leuk,
gezond én fascinerend de natuur is. Dat
doen ze met natuuractiviteiten, cursussen
en campagnes. Zelf leren en ontdekken
staan hierbij centraal. Want hoe meer je
van de natuur begrijpt, hoe meer je ervan
gaat houden! En dat geldt natuurlijk ook
voor slootjes.

Deelname is gratis, wel graag van te
voren aanmleden via: publieksactiviteit-
@ivn-nijeo.nl. Het verzamelpunt is bij het
MEC aan de Geinoord 9 in Park Oude-
gein.

Over de Slootjesdagen
De IVN Slootjesdagen vinden dit jaar voor
de 8ste keer plaats. Van 10 t/m 12 juni
2022 organiseren IVN-afdelingen door
heel Nederland activiteiten voor jong en
oud langs de waterkant. Kinderen en hun
(groot)ouders gaan zelf op onderzoek uit,
gewapend met schepnet, waterbak en
loeppot. Samen met de IVN Natuurgidsen
ontdekken zij welke dieren en planten er
in en rond de sloot leven.

Met de Slootjesdagen wil IVN het water-
bewustzijn van kinderen en (groot)ouders
vergroten. Slootjes zijn belangrijk voor het
watermanagement en de biodiversiteit in
Nederland. Doordat de kinderen zelf op
zoek gaan, ontdekken ze op een laag-
drempelige manier het leven in de sloot.
Kom ook en beleef samen met IVN het
avontuurlijkste uitje aan de waterkant!

https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-villa-johanna
https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
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mailto:publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl
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Op dinsdag 21 juni 2022 door

Stijn Fens

Is het eind in zicht of 
gloort er hoop?

De staat van katholiek Nederland

Komt u ook?

Programma
19:30 uur  : Inloop met koffie en thee
20:00 uur : Lezing, publieksgesprek
22:00 uur : Einde, aansluitend een drankje

Locatie 
Emmauskerk

Merelplein 2, Nieuwegein

Toegang 
Gratis

Bevestig svp dan uw deelname

met een mailtje aan

 amedeboer@gmail.com

www.3eenheidparochie.nl

Aansluitend een publieksgesprek 
met deze  journalist, schrijver en Vaticaankenner. 

Hoe sterk is je geloof? 
Onder deze titel organiseert 

de Parochie van  de H. Drie-eenheid 
regelmatig thema-avonden, lezingen en discussies 

over de katholieke kerk in de samenleving.

Lezing
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Gemeente Nieuwegein stelt alcoholverbod in
tegen overlast in Jutphaas

Sinds enige tijd wordt op een deel van de Herenstraat, de Utrechtse-
straatweg, de Rijnhuizerbrug en Het Sluisje, inclusief het parkeer-
terrein aan Het Sluisje, overlast ervaren van personen die eigen
alcoholische dranken meenemen en op deze plekken nuttigen. Deze
personen blijven op de betreffende locaties rondhangen en zorgen
voor overlast voor omwonenden.

‘De boa’s hebben deze personen al meerdere keren weggestuurd, maar
ze blijven terugkomen. Simpelweg omdat de boa’s geen concrete hand-
havingsmiddelen hebben om dit tegen te gaan’ aldus de gemeente Nieu-
wegein.
Met een alcoholverbod middels het wijzigen van het Aanwijsbesluit APV
2013 kunnen de boa’s hier wel concreet tegen optreden. Hierdoor is het
nuttigen van zelf meegebrachte alcoholische dranken vanaf nu verboden
op. Het verbod geldt op de volgende locaties:
• De Herenstraat en de Utrechtsestraatweg, vanaf de kruising Vredebest-
• laan tot aan de Symfonielaan
• De Rijnhuizerbrug
• Het Sluisje, inclusief het parkeerterrein tussen Het Sluisje en de Mgr.
• G.W. van Heukelumstraat.
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Word een musicalster
in 4 dagen!

Theater? Ooit binnen geweest in dat
grote gebouw? Wat gebeurt er daar
tijdens een voorstelling en hoe is het
om daar op het toneel te staan? Deze
zomervakantie kunnen kinderen van
6 t/m 12 jaar zelf op het toneel staan.
Zingen, dansen en acteren, dat ga jij
doen tijdens De Musical4daagse. Met
dit musicalproject maak je een musi-
cal in 4 dagen met een voorstelling
voor echt publiek.

Kinderen naar het theater, dat is de
missie van De Musical4daagse: 'De Musi-
cal-4daagse maakt Impact. Ja, met een
hoofdletter I. Iedereen die meedoet met De
Musical4daagse krijgt een ervaring om
nooit meer te vergeten. Het is uniek. Onze
missie. Kinderen stappen de magie van het
theater binnen. Je hebt geen ervaring nodig.
Het theater is voor ieder kind'.

'De Musical4daagse is alleen in de vakan-
ties en daarom ook geschikt voor kinderen
die op sport zitten of een druk schema
hebben. Dat maakt De Musical4daagse
cool! Wat nog cooler is? We zitten in ruim
15 theaters, iedere vakantie een andere
musical'.

'Het zaallicht gaat uit en alle kinderen
staan klaar. Jullie zien jullie zoon of doch-
ter gespannen wachten tot dat hij/zij mag
beginnen met zingen. Je hoort het eerste
woord, het gaat goed! Jullie kind krijgt met
ieder woord meer zelfvertrouwen en straalt.
Het lijkt wel magisch'.

Zie jij jullie zoon of dochter daar al
staan? Meld je dan aan via de website van
Musical4daagse.

De staat
van katholiek Nederland

Op dinsdag 21 juni houdt Stijn
Fens een lezing in de Emmaus-
kerk aan het Merelplein. De lez-
ing duurt van van 20.00 tot 22.00
uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Fens is een bekende journalist die
werkt voor Trouw, daarnaast schrij-
ver en Vaticaankenner. Hij geeft
een lezing over ‘De staat van ka-
tholiek Nederland: Is het eind in
zicht of gloort er hoop?’

Fens schreef samen met Maaike
van Houten voor Trouw een serie
artikelen over de rooms-katholieke
kerk van nu in Nederland. Het
beeld dat daaruit naar voren komt
is veelzijdig maar is ook alarme-

rend en zorgwekkend. Die serie
vormt het uitgangspunt van de le-
zing. Aansluitend zal hij in gesprek
gaan met het publiek over hun er-
varingen met geloof en kerk.

‘Dit onderwerp verdient alle aan-
dacht van hen die binnen of buiten
de kerk zorgen hebben over onze
samenleving. Hoe moet het nu
verder na de lange periode waarbij
vooral markt, eigen kracht en
gelukkig worden centraal stonden.
Na Corona, de ontbrekende hu-
mane aandacht en de oorlog in
Oekraïne is het tijd voor een
grondige bezinning over onze
morele drijfveren’ aldus Fens.

De toegang is gratis, wel graag van
tevoren aanmelden via:
amedeboer@gmail.com.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
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Europees succes
voor DeMix BSP Holland

Géneviève Bogers die traint bij de
Nieuwegeinse club DeMix BSP Holland
heeft afgelopen weekend beslag weten
te leggen op het zilver tijdens de
Europese Kampioenschappen Jiu-Jitsu.
Dit EK werd gehouden in Nahariya (Is-
raël).

Géneviève die uitkomt in de categorie tot
57 kilogram wist in de voorronden te win-
nen van Giulia Polci uit Italie met full ip-
pon (technische knock out 14-0). Vervol-
gens werd gewonnen van de Franse Betty
Bonnet. Ook deze partij werd met een full
ippon (technische knok-out 14-0) gewon-
nen. In de halve finale moest Géneviève
aantreden tegen de nummer twee van de
Wereld ranking, de Deense Rebekka Dahl.

Ook deze partij werd overtuigend gewon-
nen met een full ippon door Géneviève.

Finale
‘Helaas kwam de Belgische Licai Pourtois
vroeg in de finale iets op voorsprong en wist
dat vast te houden. Het zilver dus voor
Géneviève. Een geweldige prestatie natuur-
lijk’ aldus haar trainer Barry van Bommel.

Fietsactiviteiten
tijdens Health Check Galecop

Op Buurtplein in Galecop vindt op vrij-
dagmiddag 10 juni vanaf 13.45 uur de
healthcheck plaats. Als bezoeker krijg
je in één middag gratis inzicht over je
eigen gezondheid en over wat je kunt
doen om je gezond te voelen. Het is
een middag vol waardevolle activiteiten
en workshops zoals fietsfit-oefeningen,
quilten, een wandeltocht en fietstocht,
je kunt het escapespel Positieve Ge-
zondheid spelen en als je wilt, krijg je
technische ondersteuning bij het
downloaden van betrouwbare gezond-
heidsapps. Aanmelden voor deze ac-
tiviteit kan on-line.

Gezondheidsprofessionals en buurtbe-
woners staan klaar om met je in gesprek
te gaan. In de patio kun je luisteren naar
muziek en er is een lekker hapje en
drankje. Vrijwilligers zitten klaar om je te
helpen, maar ook voor een gezellig praat-
je. Aanwezig is bijvoorbeeld vrijwilliger
Jenny Smolders, ze is nauw betrokken bij
de organisatie van de healthcheck. 'Kom
over die drempel om te kijken wat er alle-
maal te doen is hier! Zo ontdek je waar
Positieve Gezondheid over gaat. We zijn
natuurlijk ook gewoon open voor een kop-
je koffie of thee, een lekker hapje en een
praatje. Ook belangrijk want de drempel
om een Buurtplein te bezoeken is hoog,'
vertelt Jenny. 'Zeker na Corona. Maar het
kan weer! En er is zoveel te doen!'

Jenny en collega Ineke hopen dat het or-
ganiseren van een middag met leuke ac-
tiviteiten veel nieuwe bezoekers oplevert.
'Er kan altijd meer bij. Gezellig. Soms zit-
ten mensen echt vast in hun huis.' 'Ik be-
grijp heel goed dat het een grote stap is
om naar een Buurtplein te gaan. Maar het
levert zoveel op. En het is ook goed voor
je gezondheid! Dus kom vooral naar de
middag van de healthcheck. Leer nieuwe
mensen kennen of neem iemand mee die

ook wel een uitje kan gebruiken. Een
buurvrouw, iemand uit de wijk. Een vriend
of vriendin. Kom die deur uit, er is voor elk
wat wils!'

Ook buiten veel activiteiten
Ook buiten het Buurtplein is er van alles te
doen. Daar speelt de fiets de hoofdrol in
een aantal Doortrappen activiteiten: test je
balans op het fietsparcours, doe mee met
de FietsFit oefeningen, laat jezelf en je fi-
ets checken en test je kennis tijdens de
Verkeersquiz. Of fiets een rondje door het
Galecopse Buitenmuseum. Ook zijn de
AHN-Duofiets en een driewielfiets aan-
wezig

De healthcheck wordt georganiseerd door
bibliotheek De tweede verdieping, Sport-
ID, Fysiotherapie Galecop, gemeente,
wijkcoördinator Galecop, Hogeschool
Utrecht, Saltro, Movactor en de buurtbe-
woners.
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De nieuwe AHN-Duofiets
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Handig mee te nemen
Scan deze code en vindt alle adressen
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Heb je
als groeiende
onderneming
in Nieuwegein
je boekhouding
op orde?

Voor verschillende branches in
Nieuwegein en daarin opereren-
de ondernemers waren de twee
corona jaren een pittige tijd. Veel
bedrijven hadden echt moeite
om hun hoofd boven water te
houden. Toch zijn er in 2021
weer meer zelfstandigen zonder
personeel begonnen dan het jaar
ervoor. Deze ondernemers heb-
ben het aangedurfd om een ei-
gen onderneming te gaan star-
ten. Deze trend lijkt zich ook in
2022 door te zetten. Dit blijkt ook
wel uit het feit dat het Nieuwe-
geinse Cityplaza dit jaar ver-
schillende nieuwe winkels zijn
geopend.

Binnen sommige branches, zoals
de horeca en evenementen moes-
ten een aantal businesses helaas
het bijltje erbij neergooien. Over
het algemeen mag de tendens dan
als negatief ervaren zijn, toch wa-
ren er in 2021 minder faillisemen-
ten en was er een flinke groei van
starters. Dus genoeg beginnende
ondernemers die hun product ook
in 2021 en 2022 aan de man willen
brengen. Bij veel starters heerst
echter de vraag hoe wordt mijn be-
drijf of mijn product door potentiële
klanten gevonden? Daarbij kun je
het onderscheid tussen fysiek en
online maken. Ben je klein begon-
nen, dan deed je misschien je
eigen boekhouding nog. Maar heb
je een groeispurt doorgemaakt dan
wordt het allemaal wat complexer
en te veel van het goede. Daar-
naast wil je je eigen familie ook niet
met deze taak belasten en komt de
vraag naar boven of je de boek-
houding moet uitbesteden of dat je

middels een goed boekhoudpakket
voor zzp’ers de boel onder controle
kunt blijven houden. Als je online
zoekt naar de verschillende pak-
ketten is het raadzaam om de di-
verse reviews te bekijken. Je kunt
natuurlijk ook bij een collega on-
dernemer te rade gaan en vragen
met welk boekhoudpakket hij of zij
werkt.

Winkel
Zit je in de dienstverlening zonder
een fysieke winkel dan zal het bij-
houden van een boekhouding
waarschijnlijk eenvoudiger zijn dan
wanneer je een fysieke winkel
hebt. Je moet dan naast admini-
stratie van je voorraad, de inkoop
en verkoop bijhouden. Heb je daar-
naast ook nog een webwinkel en
personeel dan wordt het al weer
een stuk complexer. Ook de
nieuwe ondernemers in Cityplaza
in Nieuwegein houden zich met
deze vraagstukken bezig.

Moeilijk kiezen
Toch is het vaak moeilijk kiezen
welk boekhoudpakket het beste bij
jou past. Op de site zakelijk-
groeien.nl vind je een aantal van
de beste pakketten overzichtelijk
op een rijtje. Zo hoef je geen kost-
bare ondernemerstijd te besteden
aan een lange zoek- en vergelij-
kingstocht op internet.

Uitbesteden
Ben je van plan om bepaalde delen
van je boekhouding uit te beste-
den, dan is het handig om met je
toekomstige boekhouder of ac-
countant te overleggen met welke
pakketten deze specialisten wer-
ken. De boekhouder van tegen-
woordig zit er niet meer op te

(verder lezen)
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Sportief Dagboek (33)

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

Han van Echtelt: ‘‘Het blijft een onwennige
zaak: een volledig voetbalprogramma op
dinsdagavond en zeker wanneer regen en
wind ook nog eens vrij spel hebben. Toch
gebeurde dat op deze dinsdagavond omdat
de KNVB het nodig vond om IJFC afgelopen
zaterdag als enige club een ‘inhaalwed-
strijd’ te laten spelen wegens het (mogelijk
per ongeluk) opstellen van een ongerech-
tigde speler.’

‘Zo speelde Geinoord een week terug tegen
hetzelfde IJFC en was gisteravond BFC de
tegenstander. Het werd in een gelijkwaardi-
ge wedstrijd 1-1 en daarmee behoudt de
formatie van Gerrit Plomp nog een theore-
tische kans op de nacompetitie. Dan moet
komende zaterdag thuis van Benschop
gewonnen worden en moeten de andere
uitslagen in het voordeel van Geinoord uit-
pakken. ‘

‘Maar trouwe volgers van de club op Park-
hout weten maar al te goed dat Geinoord in
de eerste klasse niets te zoeken heeft, nu
topscorer Daniel Kops en aanvoerder
Michel van der Valk hun vertrek hebben
aangekondigd. Hoe dan ook, zij kunnen met
opgeheven hoofd op zaterdag afscheid
nemen van hun teamgenoten en de suppor-
ters want Geinoord heeft een prima seizoen
afgewerkt, hetgeen tegen het hoger geklas-
seerde BFC in Bussum nog eens werd beves-
tigd. Via Stijn Gerrits kwam de ploeg zelfs
met 0-1 voor maar vijf minuten trok de
thuisclub via Cesar Westerink de zaak weer
recht, hetgeen een terechte 1-1 opleverde.’

De beide aanvoerder van BFC en Geinoord staan
klaar voor de aftrap van het duel in Bussum, dat
dinsdagavond een 1-1-gelijkspel opleverde
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https://zakelijkgroeien.nl/beste-boekhoudprogramma/zzp/
https://zakelijkgroeien.nl/beste-boekhoudprogramma/zzp/
https://www.pen.nl/artikel/inwoners-met-een-stadspas-kunnen-gratis-corona-zelftesten-afhalen-op-cityplaza
https://www.pen.nl/artikel/inwoners-met-een-stadspas-kunnen-gratis-corona-zelftesten-afhalen-op-cityplaza
https://www.pen.nl/artikel/heb-je-als-groeiende-onderneming-in-nieuwegein-je-boekhouding-op-orde
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/sport/sportief-dagboek
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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Ontdekkingsreiziger
Arita Baaijens
te gast in de bieb

‘Kijk met een andere bril
naar de werkelijkheid’

Meer ontdekken over verschillende
culturen, reizen én onze werkelijkheid?
Laat je op donderdag 16 juni van 20.00
tot 22.00 uur in de bibliotheek meevoeren
door ontdekkingsreiziger, auteur en
bioloog Arita Baaijens. 'Als je weggaat,
kijk je met een andere bril naar de werke-
lijkheid.'

'In mijn boekpresentatie duiken we net
als Alice in wonderland in andere werelden.
In Siberië zingen mensen met bergen en ri-
vieren, in Papoea Nieuw Guinea verstaan
mensen boodschappen van vogels. Hoe kan
het dat mensen op andere plekken natuur
verstaan en wij in Nederland niet?' aldus
Baaijens.

Paradijs in de polder
Baaijens ontving internationaal erkenning
en prijzen voor haar onderzoek naar de
betekenis van landschap. Het boek Zoek-
tocht naar het paradijs (2016) over de ex-
peditie en haar onderzoek naar betekenis
van landschap in Siberië werd een best-
seller. In 2018 verschijnt het werk-
boek Paradijs in de polder, wat landschap
je vertelt.

'Het is heel makkelijk en soms ook bevrij-
dend om je blik te verbreden, om je open te
stellen voor andere ideeën', vertelt Baaijens
alvast over haar bezoek op de website van
De tweede verdieping.

Wil je mee op ontdekkingstocht met Arita
Baaijens? Je kunt op de website voor 7,50
euro een ticket bestellen.

Gratis openbaar vervoer
voor Utrechtse ouderen
met krappe beurs

Ouderen in de provincie Utrecht, dus
ook Nieuwegeiners, die aangewezen
zijn op een AOW-uitkering hebben het
niet altijd gemakkelijk. Vaak is de so-
ciale en financiële drempel hoog om op
bezoek te gaan bij vrienden, familie of
kennissen. Het openbaar vervoer kan
hen echter over de streep helpen. De
provincie Utrecht biedt hen daarom een
jaar lang gratis gebruik aan van bus en
tram.

Het initiatief voor deze actie komt uit het
coalitieakkoord van de provincie Utrecht,
waarin een proef met gratis regionaal
openbaar vervoer is aangekondigd. Deze
is bedoeld om ouderen met een krappe
beurs meer bewegingsvrijheid te geven en
kansen om sociale contacten aan te kno-

(verder lezen)
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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: ‘Ik weet nog niet zo lang dat ik last van migraine kan hebben. Ik ging altijd door, ondanks de hoofdpijn. Tot een collega mij
adviseerde even te gaan liggen. Nee, het was geen wondermiddel, maar ik was er wel sneller vanaf! Dan is thuiswerken toch wel
even een uitkomst.’

https://detweedeverdieping.crmplatform.nl/evenement?uitvoering=8846
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.keep-in-mind.nl
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De wijkkrant
voor Hoogzandveld,
Zandveld & Lekboulevard
is af

De nieuwe wijkkrant is weer af. Bin-
nenkort zal hij weer verspreid worden
in de wijk Hoogzandveld, Zandveld &
Lekboulevard. Maar zoals gebruikelijk
is deze alvast te lezen op De Digitale
Stad Nieuwegein. Cobie Smith, voorzit-
ter van het Wijkplatform HZL schrijft:

‘In Hoogzandveld gaat gebouwd
worden! Woningen (het Middenblok) die
hard nodig zijn om een klein stukje van
het woningtekort op te lossen. U heeft de
laatste informatie hierover waarschijnlijk al

ergens gelezen maar voor de zekerheid
zetten we het ook in dit Wijknieuws. U
vindt daarin ook het mailadres voor als u
vragen heeft of anders geïnteresseerd
bent.’

‘Over de ontwikkelingen met betrekking
tot het nieuwe politiebureau en het
Sportpark Parkhout heeft de gemeente
kortgeleden plannen gepubliceerd.
Verderop vindt u hier meer informatie
over. Voor het politiebureau is er 22
februari jl. al een informatieavond geweest
voor omwonenden, deze is goed bezocht.’

‘In dit nummer kunt u ook kennismaken
met onze nieuwe wijkcoördinator, Amber
Nefkens. Kees de Bruin heeft ons
vanwege een herindeling van de wijkco’s
verlaten. We hebben inmiddels kennis
gemaakt met Amber en zijn ervan
overtuigd dat zij voor onze wijken veel zal
kunnen betekenen!’

‘Ik hoop dat u een mooie zomer heeft,
voor velen weer de ‘vrijheid’ om op pad te
gaan en elkaar te ontmoeten. Voor
degenen die door welke reden dan ook
niet zo makkelijk van huis wegkomen:
hopelijk kunt u toch genieten van dat wat
dichtbij is en waar u blij van wordt. Er is
ook weer veel te doen in het Buurtplein,
mocht u zin hebben in een activiteit
georganiseerd door MOvactor. U kunt
daar ook altijd naar binnen lopen voor een
babbel en een kopje koffie.’

‘Tot slot weer een ieder hartelijk
bedankt die meegewerkt heeft aan de
totstandkoming van dit nummer. En u
weet: reageren kan altijd!’

Cobie Smith
Voorzitter WijkplatformHZL

Pluktuin EreBloem
dingt mee naar de Gouden Pit!

In januari won Pluktuin EreBloem de Kern met Pit
Trofee 2021 voor de provincie Utrecht. Deze werd
feestelijk uitgereikt tijdens NL Doet op 12 maart jl.
En nu dingt de Pluktuin EreBloem nog mee naar de
Gouden Pit, de landelijke Kern met Pit Trofee, die
25 juni uitgereikt zal worden. De Gouden Pit wordt
voor 50% bepaald door een vakjury en voor 50% door
online stemmers. Het winnen van de Gouden Pit zou
een fantastische bekroning zijn van het werk wat er
in het afgelopen jaar verzet is.

Nog niet bekend met de Pluktuin EreBloem?
De Pluktuin EreBloem is ongeveer anderhalf jaar geleden
ontstaan vanuit een klein idee, met een groot resultaat. In
Nieuwegein Zuid lag al een tijdje een stuk gemeentegrond

van ca 200m2 er een beetje troosteloos bij. Tussen wat
huizen verscholen en langs de geluidswal van de tramlijn
werd dit stukje groen nauwelijks onderhouden en
eigenlijk alleen gebruikt als onofficieel
hondenuitlaatveldje.

Onder de buren ontstond de wens om hier iets bijzonders
mee te doen. Ter bevordering van het contact onder de
buren onderling, de verfraaiing van de buurt en ter
educatie van de jeugd ontstond het idee om dit onooglijke
stukje grond om te toveren tot een vrij toegankelijke
Buurt Pluktuin met een moestuin, fruitleibomen en
120 bessenstruiken.

Met hulp van Gemeente Nieuwegein en verschillende
fondsen en instanties is dit idee uitgegroeid tot een
volwaardige tuin, waar van alles groeit en bloeit. Zowel
fysiek in de vorm van planten en bomen als symbolisch in
de vorm van een sterk verbeterd contact tussen de
verschillende buren van jong tot oud!

Een burgerinitiatief, dat dus in januari bekroond werd
met de Kern met Pit Trofee Utrecht. En hoe mooi zou het
zijn als dat daarbovenop bekroond zou worden met de
Gouden Pit?

Help je een virtueel handje mee? Stem dan tussen 3 en 23
juni op Pluktuin EreBloem op de website van KernmetPit
en help met uw stem Pluktuin EreBloem verder te groeien
en bloeien!

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/pdffiles/wijknieuwshzljunijuli2022.pdf
https://www.pen.nl/artikel/buurtpluktuin-nieuwegein-winnaar-kern-met-pit-trofee-utrecht
https://www.pen.nl/artikel/buurtpluktuin-nieuwegein-winnaar-kern-met-pit-trofee-utrecht
https://www.kernmetpit.nl/default.aspx
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SP in Nieuwegein
strijdt tegen energiearmoede

SP Nieuwegein start een actie tegen
energiearmoede. Steeds vaker komen
er berichten van inwoners die in de
problemen komen door de alsmaar stij-
gende energiekosten. In november
2021 diende de SP een ruim gesteunde
motie in waarin B&W werd opgedragen
met een plan te komen om energiear-
moede in Nieuwegein aan te pakken.
En toen werd het stil.

Frank van den Heuvel, fractievoorzitter:
'Sinds de laatste verkiezingen hoor je
niets over de voortdurende energiear-
moede crisis. Het college van B&W doet
helemaal niets en de andere partijen die
voor de motie hebben gestemd, houden
zich nu gedeisd. In Nieuwegein kunnen
miljoenen worden geïnvesteerd in het City
beleggersparadijs, maar is er kennelijk
geen geld voor het aanpakken van proble-
men van Nieuwegeinse inwoners, zoals
energiearmoede. Daarom komen we nu in
actie!'

Mensen kunnen online een vragenlijst in-
vullen over hun woon- en energie situatie.
Daarnaast gaat de SP op 11 juni in be-
paalde delen van Nieuwegein langs de
deuren om persoonlijk te informeren naar
de gevolgen van de enorme stijging van
de energieprijzen.

Van den Heuvel: 'Ook landelijk heeft de
SP hier vaker aandacht voor gevraagd.
De energie compensatie van het Rutte-
kabinet komt namelijk vooral de rijkere
gezinnen ten goede. De gemeente
Nieuwegein moet daarom veel meer doen
om deze problemen in Nieuwegein aan te
pakken. Met in armoede opgroeiende
kinderen wordt een hele generatie op
achterstand gezet.'

Later dit jaar zal de SP de resultaten van
haar onderzoek presenteren aan de
gemeente.

Gratis openbaar vervoer
voor Utrechtse ouderen
met krappe beurs
(vervolg van pagina 22)

pen. De proef met gratis OV is voorbereid
in samenwerking met vervoerders U-OV
en Syntus Utrecht en gaat in september
van start gaan. De actie loopt tot decem-
ber 2023.

Ouderen die de AOW-leeftijd hebben
bereikt, in de provincie Utrecht wonen en
voor 100 procent aangewezen zijn op een
AOW-uitkering zonder pensioen kunnen
vanaf september gebruik maken van dit
bijzondere aanbod. Iedereen die voldoet
aan deze voorwaarden en zich aanmeldt
voor deze actie ontvangt een gratis ov-
abonnement dat op hun persoonlijke OV
chipkaart wordt geladen. Met deze pas is
het mogelijk om in de gehele provincie
Utrecht gratis gebruik te maken van het
Dal Vrij Provincie Utrecht reisproduct.
Daarmee reis je op doordeweekse dagen
na 9 uur gratis met bus, tram en buurtbus
in de provincie Utrecht. In het weekend en
op officiële feestdagen is de hele dag
gratis reizen mogelijk. Met dit reisproduct
kan men ook gebruik maken van de flex
diensten van beide Utrechtse vervoerders.

De actie met gratis reizen wordt mogelijk
gemaakt met een financiële bijdrage door
de provincie Utrecht van 1,3 miljoen euro.
Binnenkort wordt meer bekend gemaakt
over deze actie

24

Fractievoorzitter Frank van den Heuvel

WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
Vraag je je wel eens af wat dat nu weer voor plant of onkruid is in Nieuwegein?
Of wat dat voor een paddenstoel is? Of wat daar kruipt of vliegt?
De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere week een
plantje, zwammetje of beestje dat je ergens kunt tegenkomen.
Udo heeft ook een eigen website.

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

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

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

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

'Dus nu weer eens een bladwesp, pas gevonden in de achtertuin en zonder Nederlandse naam.'
'Macrophya punctualbum.'

https://nieuwegein.sp.nl/form/energie-armoede-vragenlijst
https://nieuwegein.sp.nl/form/energie-armoede-vragenlijst
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://boeketten.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
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Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in
Nieuwegein. Onlangs kwam haar
derde boek Het Tango algoritme uit.
Toen haar kinderen nog klein waren,
schreef Heleen De Troonladder en
Losse tanden, enkele kinderboeken
die spelen in de wijk Zuilenstein. Deze
boeken zijn via onze webshop te koop.
Voor de lezers van De Digitale Stad
Nieuwegein tekent ze wekelijks haar
spinsels op met haar schrijverspen.

Reinhuizen CS
Deze keer deel 15 van het vervolg-
verhaal over Reinhuizen CS.
Voorgaande afleveringen kun je hier
lezen.

In de vorige aflevering ziet Saar
een verandering in de stenen trol in
de tuin.

‘Trouble met trollen’

Lena van Tuijl schrikt als ik haar vraag
of versteende trollen wel eens wakker
worden. ‘Hij beweegt?’

‘Niet zichtbaar, maar eh… misschien
wel een beetje.’

Ze vergelijkt mijn tekening met de trol.
‘Verdraaid. Het is altijd een gedoe met
trollen. Ik zal de professoren
waarschuwen.’

De professoren kijken zorgelijk naar de
trol. Ze knijpen hun ogen dicht tegen de
zon en meten de afstand tussen ledemat-
en onderling en tot de grond. Alle metin-
gen zetten ze in een tabel.

‘Elke dag meten,’ raadt Cornelis Kers
aan.

‘En dan?’ vraag ik. ‘Wat gebeurt er als
hij echt wakker wordt?’

‘Dan hebben we een trol die tegen
daglicht kan,’ zegt Lena somber.

Ik weet niet precies wat trollen doen,
maar Jan de Vries omschrijft het in een
paar woorden: ‘Trollen maken alles
kapot. Wat hen niet aanstaat, slopen ze.’

‘Een soort hooligans, dus.’
Professor Kers verslikt zich even. ‘Zo

zou je het ook kunnen zeggen.’
We staren allemaal naar de versteende

tronie met de dichtgeknepen ogen. Wat
gebeurt er daarachter in de platte
schedel? Waar is een ontwaakte trol
bang voor, of blij mee? Als ik met vragen
zit, teken ik, dus sla ik een blad om en
begin. Onder mijn handen verandert de
steen van kleur. Een van de ogen spiekt
onder het zware ooglid door naar de
bomen, waar een vrouw staat. Ik draai
me naar haar toe en teken de gestalte.

‘Anna van Rijn.’ Lena kijkt me weer

eens op de vingers.
‘Zie je haar ook in de tuin?’
‘Nee, dan moet ik eerst mijn bezem

halen.’
Professor Kers zet een bril op. ‘Ja, dat

is haar.’
Even denk ik dat het een magisch bril-

letje moet zijn, maar dan zie ik de sierlijke
letters van het merkje op de zijkant: Carti-
er. De professor is gewoon kippig en zijn
salaris is hoger dan het mijne.

Anna van Rijn buigt zich over de bloe-
men in de tuin en wandelt een stukje
verder. Ze lijkt de trol niet op te merken,
maar zijn halfopen oog volgt haar beweg-
ingen.

‘Hij kijkt naar haar,’ zeg ik.
Jan de Vries bestudeert de gestalte op

mijn tekening. ‘Voor zo’n bekoorlijke
vrouw zou ik ook wel wakker willen wor-
den.’

Wat zou een trol moeten met de schim
van een lang geleden gestorven vrouw?
Ik besef dat ik het niet wil weten. Het kan
niks moois wezen. Geen Belle en het
Beest-verhaal voor deze Anna. Haar hart
is al bezet, en haar lief verschuilt zich
achter de rododendrons.

‘Wat doet mijn broer hier?’ vraagt pro-
fessor Wiro.

Het wordt knap druk achter mijn
schouder als iedereen zich over mijn
schetsboek buigt. Ze schijnen het zelf
ook te beseffen want ze nemen enige af-
stand.

‘Dat is Alexander weer,’ zeg ik. ‘Hij
houdt haar in de gaten. Ik denk dat hij de
trol wel ziet.’

Alexander is een raadsel. Hij is degene

die op het doek van Alezander de Grote
staat, maar als ik hem teken, ziet
iedereen er iemand anders in.

‘Hm.’ Professor Kers komt niet verder
dan deze wetenschappelijke constater-
ing.

‘Precies,’ zegt Jan.
Wiro krabt in zijn kroeshaar. ‘Een trol,

een mooie vrouw en de schim van een
getekende held.’

Ze kijken elkaar aan. ‘Daar moet wat
mee te doen zijn.’

‘Wisten we maar meer van het
schildersmodel.’

Achter de koffie in het koetshuis praten
ze erover. Jan is ervan overtuigd dat
onze Alexander al magisch moet zijn ge-
weest voordat hij geportretteerd werd.
Kers denkt dat hij in de eeuwen in het
doek een eigen persoonlijkheid gekregen
heeft.

‘Dat zou hem een held maken,’ zegt
Lena.

‘Hij heeft in elk geval een drijfveer.’
‘Inderdaad: Anna.’
Ik pak mijn potloden en leg vast wat ik

het laatst gezien heb. Kan dat kloppen?
Gaf de trol een knipoog?

Wordt vervolgd.
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Smeerinstallaties
en wieldempers
verminderen overlast
piepende trams

Op de trams die rijden in Utrecht,
Nieuwegein en IJsselstein komen nog
dit jaar wieldempers. Deze nieuwe
maatregel van de provincie Utrecht
komt bovenop de smeerinstallaties die
onlangs op zestien locaties zijn
geplaatst. Beide maatregelen beperken
geluidsoverlast van piepende trams
aanzienlijk, zo is gebleken uit recente
metingen.

'Mensen die dichtbij wegen of rails wonen,
horen daar af en toe iets van. Op sommige
plekken langs ons tramtracé was deze over-
last echter erg groot. Dat betreuren we zeer,
want geluidsoverlast kan erg ingrijpen op
het leven en welzijn van onze inwoners',
aldus gedeputeerde Arne Schaddelee.
'We zijn hierover in gesprek gegaan met deze
omwonenden en hebben onderzoek gedaan
naar wat dit geluid zou kunnen verminde-
ren. We zijn blij nu te kunnen melden dat
zowel de baansmeerinstallaties als de
wieldempers het geluid echt sterk vermin-
deren.'

In oktober vorig jaar is het trambedrijf van
de provincie begonnen om in IJsselstein
smeerinstallaties te plaatsen. Ook in de
gemeente Utrecht zijn dit jaar bij Graadt
van Roggenweg, 24 October plein en
Europaplein deze installaties geplaatst.
Eerder waren al in Nieuwegein (Zegel-
stede) en langs de nieuwe tramlijn naar
Utrecht Science Park (bij halte Galgen-
waard) deze machines geïnstalleerd. Wan-
neer een tram nadert, zorgen deze machi-
nes automatisch voor smering. Dit verbe-
tert het contact tussen de wielen van de
trams en de rails en vermindert het pie-
pende geluid wanneer de trams door de
bocht rijden.

Nieuwe geluidsmetingen
Nadat in IJsselstein de eerste smeerma-
chines waren aangezet, heeft het tram-
bedrijf geluidsmetingen laten uitvoeren.
Daarbij is op drie locaties in IJsselstein
gekeken naar de resultaten van zowel
deze maatregel als een test met twee
trams die waren voorzien van wieldem-
pers. De metingen tonen aan dat op de
locaties met een smeermachine nauwe-
lijks nog booggeluid werd geregistreerd,
het kenmerkende piepende geluid van de
trams. Dit geluid kwam ook veel minder
vaak nog voor op locaties waar deze tech-
niek met smering niet werd toegepast
maar waar wel een tram langsreed die was
voorzien van wieldempers.

Mits goed ingesteld op actuele omstan-
digheden als het weer kunnen de smeerin-
stallaties een effectieve bijdrage leveren
aan vermindering van geluidsoverlast
door de trams. Het onderzoek toont ook
aan dat wieldempers op de trams het
geluid nog verder kunnen dempen. Door
alle trams uit te rusten met deze wieldem-
pers wordt het mogelijk langs de gehele
tramlijn extra maatregelen te treffen. Ook

op locaties waar smeermachines niet ge-
plaatst kunnen worden. Zoals bij de halte
Utrecht Centraal Centrumzijde waar trams
in de bocht soms kortstondig een piepend
geluid maken. Omdat hier zowel trams als
bussen rijden, kan op deze locatie geen
smeerinstallatie worden neergezet.
Wieldempers kunnen echter ook op deze
plek geluidsoverlast wel aanzienlijk ver-
minderen.

Trams rijden ook weer na 22 uur
De uitkomsten van dit onderzoek zijn
voor de provincie Utrecht aanleiding om
vanaf het moment dat de trams weer gaan
rijden op IJsselstein de normale dienst-
regeling te laten hervatten door vervoer-
der U-OV. Momenteel rijden er geen
trams vanwege werkzaamheden aan de
trambaan in Nieuwegein. Naar verwach-
ting zijn deze werkzaamheden in juli
afgerond en rijden vanaf dat moment de
trams weer in de dienstregeling op de
huidige lijnnummers 60 (Utrecht-
Nieuwegein) en 61 (Utrecht-Nieuwegein-
IJsselstein). De tijdelijke buspendel in de
avonduren die vorig jaar was ingesteld
tussen Nieuwegein en IJsselstein vanwege
geluidsoverlast van de trams komt dan
niet meer terug.

Het trambedrijf van de provincie heeft in-
middels de bestelling geplaatst voor de
wieldempers en verwacht deze in de loop
van dit jaar aan te brengen op de trams.
Het geluid van de trams wordt voort-
durend gemeten vanuit de voertuigen.
Twee trams zijn daarvoor voorzien van
meetapparatuur. Vanaf het moment dat
de trams weer gaan rijden op Nieuwegein
en IJsselstein zal het trambedrijf van de
provincie ook de werking van de smeerin-
stallaties in de gaten houden en de instel-
lingen van deze machines aanpassen in-
dien nodig.
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Lezersmail

Wil je reageren op een artikel in De
Digitale Nieuwegeiner? Heb je een
tip voor de redactie? Wil je Nieu-
wegein ergens op attenderen? Of
vind je iets van De Digitale Nieuwe-
geiner?
E-mail dan naar redactie@pen.nl
met vermelding Lezersmail-DDN.
De redactie behoudt zich het recht voor reacties in te
korten of niet te publiceren.

Tot zijn verbazing ontving Martin
Reijmerink, de hoofdredacteur van
pen.nl, onderstaande e-mail van een
bewoonster van het Gerbrandypark.
Nu is Martin weliswaar milieuburge-
meester van Nieuwegein, maar kan
hij in die hoedanigheid geen ambte-
naren aansturen.
Vanzelfsprekend zond Martin de be-
treffende e-mail door aan de gemeen-
te. Inclusief de meegestuurde foto's:

Geachte Heer / Mevrouw
Op de hoek van Gerbrandypark en de
Kempenaerpark staan struiken . Zie fo-
to's. Ze staan tegen het appartemen-
tengebouw van het Gerbrandypark aan.
Deze struiken een vuurdoorn en andere
struiken zijn veel te groot. En groeien
bovendien erg snel. Nu is de vraag van
de groengroep Gerbrandypark of u deze
struiken wilt verwijderen.
Graag willen we er dan andere lage
struiken en een heg van bv. coniferen of
iets dergelijks wat niet zo snel groeit.
Want wat er nu staat is geen gezicht.
Ik hoor graag van u.

Mieke van den Heuvel- Gouw

---------------------

Ik las vorige week in De Digitale dat
wethouder Adriani er mee op houdt.
Wat jammer voor ons, voor
Nieuwegein. Gaat hij nu ergens burge-
meester worden? Zoals ook voormalig
wethouder Wouter Kolff is gaan doen?

Gerrit Jan Lidh

Rijnhuizen Concert op
kasteel Rijnhuizen

Zaterdag 25 juni van 20.00 tot 22.00
uur wordt het Rijnhuizen Concert
gehouden op een groot podium op
pontons naast het theehuis van
kasteel Rijnhuizen. Neem plaats op
de betonnen kadebanken aan de
Herenstraat of op de houten bank-
jes op het fietspad. Geniet van een
afwisselend programma tegen een
prachtig decor voor een openlucht-
concert. Het Nieuwegeins Amateur
Symfonieorkest speelt voor je.
Herinner je je eerdere openlucht-
concerten met het NAS nog?

Naast het NAS zijn de Indigo Bigband
en het vrouwenkoor refreshSing van
de partij. Mezzosopraan Lisa Defeyter
en zanger Ed Carree zingen samen
met hen bekende nummers als Sum-
mertime uit de opera Porgy and Bess
van Gershwin en Sweet home Chica-
go van The Blues Brothers.
Meezingen mag. Met het slotlied
wordt dat zelfs verwacht. Bekijk hier
het hele programma.

Stadsdichter Ton de Gruijter zette
een lofdicht over het 50-jarige Nieu-
wegein op de wijs van Land of hope
and glory. De toegang is gratis.
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Geslaagde ‘Leergelddag’

Op woensdag 1 juni, de ‘Dag van het
Kind’, heeft Stichting Leergeld Nieu-
wegein de kinderen van 3 tot en met
11 jaar en hun begeleider(s), die in-
geschreven staan bij Leergeld, uitge-
nodigd voor het Springkussenfestijn
bij winkelcentrum Hoog-zandveld. On-
danks de weersvoorspellingen bleef
het die dag zonnig en droog.

De kinderen konden naar hartenlust
springen onder het toeziend oog van
ou-der(s) of begeleider(s) en genieten
van een consumptie die werd aangebo-
den. Ongeveer 100 kinderen met begelei-
ding hebben deze activiteit bezocht. Het
was een geslaagde dag voor zowel de
kinderen als de organisatie.
De dag werd mede mogelijk gemaakt
door Freiwald’s Jumping World. Zij
hebben er mede voor gezorgd dat de
kinderen, die afhankelijk zijn van bijvoor-
beeld een Stichting Leergeld, een
plezierige dag mochten beleven.

Over Stichting Leergeld
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen
in armoede. Deze kinderen kunnen om
financiële redenen niet meedoen aan ac-
tiviteiten die voor hun leeftijdsgenootjes
heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk
aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen
mee laten doen!
Via de inmiddels 111 lokale Leergeld
stichtingen biedt zij deze kinderen kansen
om te kunnen deelnemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. Leergeld
biedt hen hiermee een springplank, waar-
door zij opbloeien, kennis en vaardighe-
den ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Leergeldkinderen zijn kinderen waarvan
de ouder(s)/opvoeder(s) een minimaal
inkomen hebben. Leergeld ondersteunt
deze kinderen om mee te kunnen doen.
De slogan van Leergeld Nederland luidt:
'Leergeld helpt, want nu meedoen is
straks meetellen.' Kijk hier voor meer in-
formatie over Stichting Leergeld in Nieu-
wegein.

14 jaar cel en TBS
voor Nieuwegeiner
Jeffrey den D.
die zijn ex doodstak

De rechtbank in Den Bosch heeft
gisteren uitspraak gedaan in de
zaak tegen Nieuwegeiner Jeffrey
van den D., die op 8 september
vorig jaar zijn ex Clarinda van
den Besselaar (33) uit Utrecht
doodstak bij een winkelcentrum
in Den Bosch. Hun 1-jarige kind
was vanuit de wandelwagen ge-
tuige. De steekpartij gebeurde
onder het raam van haar ouders
en in het zicht van een leeg-
lopende supermarkt.

Jeffrey van den D. krijgt veertien
jaar cel en tbs met dwangverple-
ging, dat is precies wat half mei dit
jaar tegen de man uit Nieuwegein
werd geëist. De officier van justitie
sprak van een moord met voorbe-
dachten rade. Mede door zijn
autismespectrumstoornis was Van
den D. verminderd toerekenings-
vatbaar.

De vrouw werd doodgestoken na-
dat ze eerder die ochtend telefo-
nisch de relatie had beëindigd. Dat
gebeurde telefonisch, omdat de
ggz dat had geadviseerd. De man
was al vaak gewelddadig geweest
in de relatie. De vrouw had bij de
politie melding gedaan van mis-
handelingen en verkrachting door
haar partner.

Volgens Van den D. gebeurde de
steekpartij in een opwelling, ver-
oorzaakt doordat de vrouw 112
belde op het moment dat ze hem
zag. De man stak dertig keer op
haar in. Dat hun dochter getuige
was van de moord op haar moeder
noemde hij ‘hartverscheurend.’

Jeffrey van den D., die onderwijzer
en adjunct-directeur was op een
basisschool in Amsterdam, betui-
gde twee weken geleden spijt. 'Ik
ben natuurlijk de dader, maar ik
vind het allemaal heel erg. Voor mijn
dochter is het hartverscheurend.'

Applaus van ouders
De rechter stelt verder dat Clarinda
op een afschuwelijke manier op
het leven is gebracht. 'Het kind
moet leren leven met het feit dat
haar vader haar moeder vermoord
heeft', aldus de rechter, die bena-
drukt dat de moord veel impact
heeft gehad op de samenleving en
de zus en ouders van Clarinda.

Schadevergoedingen
De zus van het slachtoffer neemt
de zorg voor het kind op zich. Zij
eiste een schadevergoeding van
ruim 350.000 euro voor onder meer
opvang en opvoedkosten voor het
meisje en voor begrafeniskosten.
De volledige berekening van het
gederfde levensonderhoud is te
complex voor het strafproces.
De rechtbank wijst wel alvast een
soort van voorschot toe van
100.000 euro. De overige kosten
kunnen bij de civiele rechter wor-
den gevorderd. Met de begrafenis-
kosten en affectieschade moet de
verdachte in totaal bijna 140.000
euro aan zijn dochter betalen.

Daarnaast moet hij de ouders van
het slachtoffer schadevergoedin-
gen betalen van in totaal ruim
65.000 euro.
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Lijsterbestunnel aan de Zandveldseweg
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