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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 gefotografeerd.
Deze week het Muiderschans in de
wijk Fokkesteeg.
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'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Oekraïners en Galecoppers
maken wandeling door de wijk
Onder begeleiding van enkele inwoners uit de wijk Galecop werd
zaterdagmiddag 6 augustus jl. een groep vluchtelingen uit Oekraïne
rondgeleid door de wijk Galecop. De groep bestond uit Oekraïners
die sinds een paar weken in de oude Altrecht locatie aan de
Rembrandthage en elders in de wijk wonen. De wandeling was
bedoeld als welkom naar de nieuwe bewoners toe, om te laten zien
wat er te doen is in de wijk en gewoon om elkaar informeel te
ontmoeten. Half juli dit jaar werden zij al welkom geheten in de wijk
door burgemeester Frans Backhuijs.
Met behulp van een Oekraïense dame die al langer in Nieuwegein woont,
en Nederlands spreekt, was het mogelijk om een en ander uit te
wisselen. Ook in het Engels konden sommigen elkaar goed begrijpen. De
speeltuin in de Galecopperzoom was zeer in trek.
De middag werd afgesloten met een gezellig samenzijn op Buurtplein
Galecop. Gastvrouwen Wil en Jane waren gekomen om het Buurtplein te
openen voor de groep en hen koffie en thee aan te bieden. De
Oekraïners werd verteld over de vele activiteiten op Buurtplein Galecop,
waar zij ook welkom zijn om aan deel te nemen. Het uitje door de wijk
werd zeer gewaardeerd. Men vond het een warm welkom.
Buddynetwerk
Om vluchtelingen zich thuis te laten voelen in Nieuwegein, is er nu een
buddynetwerk in oprichting. Ton Holweg (Diaconie Dorpskerk)
coördineert het buddynetwerk en vertelt: ‘Zo’n buddynetwerk was er nog
niet in Nieuwegein. En we verwachten wel dat vluchtelingen behoefte
hebben aan een buddy. Iemand met wie ze tijd kunnen doorbrengen,
leuke dingen kunnen doen. Iemand die bijvoorbeeld een luisterend oor
biedt bij een kopje koffe. Of iemand die ze praktisch op weg kan helpen.
Bijvoorbeeld samen de bus nemen.’
Een buddy is er voor ontmoeting en gezelligheid. En het buddynetwerk is
er voor alle vluchtelingen in Nieuwegein. Vrijwilligers helpen vluchtelingen
uit Oekraïne en andere landen op weg in Nieuwegein.
Welke vluchtelingen graag een buddy willen en welke sociale of
praktische vragen zij hebben, brengt Steunpunt Vluchtelingen
Nieuwegein nu in kaart. Zodra vluchtelingen zich aanmelden, dan koppelt
Ton Holweg vluchteling en buddy aan elkaar. Inmiddels hebben enkele
vrijwilligers zich aangemeld. Wil je ook buddy worden van een
vluchteling? Stuur een bericht naar Ton Holweg via
ahmholweg@hotmail.com.
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AGENDA
• 12 aug: Estlandse Melle Kollom
bespeelt carillon
• 13 aug: Kom je eigen boot maken
• 13 aug: AHN, Petanque met uitleg
• 14 aug: Martin B. Kafmann & Rooie
Arie
• 15 aug: Buurtbrabbel Doorslag
• 15 t/m 18 aug: Voetbal4daagse
• 16 aug: Circusfeestje Buurtplein
Galecop
• 16 aug: Circusfun Galecop
• 18 aug: Springkussenfestijn JSV
Galecop
• 19 aug: Superjam in de Partner
• 20 aug: AHN, Zomerbingo
• 21 aug: Vuurvlinder & Venice in
Wonderland
• 24 aug: Zomervakantiekaarten
• 25 aug: Bridgeclinic
• 26 aug: Klaverjassen bij SPNN
• 27 aug: Open Huis kunstencentrum
DE KOM
• 28 aug: Another Story & Sing Along
o.l.v. Margreet de Ruijter
• 3 sep: Authentieke Dag Vreeswijk
• 3 sep: Pieremachocholtocht
• 3 sep: Bootjesdag Museumwerf
• 3 sep: Klaverjasmarathon
• 3 sep: Vreeswijks Kolkfeest
• 3 sep: DE KOM, preview theaterseizoen
• 4 sep: KiKa Saté Sunday
• 7 sep: Feestversieringen maken
• 8 sep: NK Serverwerpen
• 10 sep: Vogelhuisjes maken
• 10 sep: 10 jaar DE KOM: KOM dansen
• 11 sep: Sluizenloop
• 28 sep: Insectenhuisjes maken
• 1 okt: Welkom op het Plein
• 20 okt: Beursvloer
• 29 okt: Knutselen voor Halloween
• 12 nov: Intocht Sinterklaas
• 10 en 11 dec: Knutselen voor Kerst
• 14 dec: Kaarslicht in Vreeswijk
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

Terug naar de ideologie
We zitten midden in de
zomervakantie en dat kan je op
veel manieren merken. In het
Stadshuis is het rustig. Veel van
onze medewerkers genieten van
een vakantie, om daarna weer
uitgerust met nieuwe energie te
starten. De eersten zijn ook al
weer terug van vakantie en zijn
met veel elan weer aan de slag.
Deze wat rustiger tijd geeft mij
de kans om stil te staan bij onze
democratie. Regelmatig zijn er
mensen die vinden dat ik, en/of de
politiek, niet democratisch zijn. Ik
hoor dan: 'U doet niet wat ik vraag,
dus u bent niet democratisch.'
Iedereen begrijpt hopelijk dat het
zo niet werkt. Mensen hebben
verschillende wensen; er zal een
middenweg gevonden moeten
worden. Om aan het verlangen van
burgers tegemoet te komen,
proberen politieke partijen hun
ideeën vooral te baseren op wat
mensen willen. Hoe anders was
dat vroeger?
Ruim 40 jaar geleden werd ik lid
van een politieke partij. De
verschillende partijen hadden hun
eigen ideeën over wat het beste
voor Nederland was. De
verschillen tussen de
sociaaldemocraten,
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christendemocraten en de liberalen
waren duidelijk. Ik koos voor de
liberalen, omdat hun visie het
beste bij mij paste en het verschil
met de anderen was ook duidelijk.
Als politieke partijen vooral hun
oor te luisteren leggen naar wat de
burgers vinden, worden de
verschillen onduidelijker. Want
iedereen luistert naar dezelfde
burgers. Daar spelen nieuwe
partijen op in, door zich te
verzetten tegen de zogenaamde
oude politiek. Totdat ze zelf ook
weer behoren tot de zogenaamde
oude politiek.
Ik denk dat het ons land verder
brengt, als we weer op basis van
eigen ideeën over wat het beste
voor Nederland is, met elkaar
praten en een middenweg zoeken.
Het helpt niet om alle problemen
als politieke managers op te willen
lossen.
Tot zo ver mijn overwegingen
deze zomervakantie.
Burgemeester Frans Backhuijs
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Burgemeester Frans
Backhuijs met 2 bossen
bloemen naar jubilarissen

FOTO: FOTOTEAM KenM

Met een vrolijke bos bloemen ging burgemeester Frans Backhuijs maandag
langs bij de echtparen Kupers-Bosch

en Spierings-Rosenberg uit Nieuwegein. De twee bruidsparen vierden hun
60-jarig huwelijk, en daar hoort een
gemeentelijk bloemetje bij.
Burgemeester Frans Backhuijs heeft de
twee bruidsparen namens het gemeentebestuur van harte gefeliciteerd.
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Boven: het bruidspaar Kupers-Bosch
met de burgemeester.

Onder: het bruispaar SpieringsRosenberg met de burgemeester.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Augustus 2010
In augustus 2010 organiseerde Movactor allerlei
vakantiespelen voor de Nieuwegeinse jeugd. Zowel in
Noord (op de atletiekbaan van Atverni) als in Zuid (op
en om fort Vreeswijk) vermaakte de (toenmalige) jeugd
zich uitstekend.

Open Huis in DE KOM
Op zaterdag 27 augustus kan iedereen
kennismaken met het cursus- en lesaanbod van het kunstencentrum van
DE KOM. Tussen 10.00 en 15.00 uur is
er Open Huis en zijn er workshops
dans, musical, beeldend en theater,
open muzieklessen, kun je muziekinstrumenten uitproberen, is er open
atelier en kun je grimeren. Het Open
Huis is het uitgelezen moment om een
cursus voor het nieuwe schooljaar te
kiezen.
Ben je op zoek naar een nieuwe cursus
maar weet je nog niet wat? Kom naar het
Open Huis van DE KOM! Bekijk de mooie
lesruimtes en ontmoet onze docenten.
Heb je een keuze gemaakt of wil je nog
meer proeven? Dan kun je in veel gevallen in week 29 augustus een proefles volgen tijdens onze proeflesweek. Het cursusseizoen begint in de week van 5 september.
Van korte lessenreeks tot jaarcursus, van
individuele les tot ensemble: er valt voor
iedereen wel iets te beleven op het gebied
van muziek, dans, musical, beeldend en
theater.
Nieuw in het aanbod: kleutertheater,
muziek voor stoere kleuters, theater 16+,
KOM! tekenen en schilderen en KOM!
maakatelier.

Nationaal Hitteplan
sinds woensdag
van kracht
Na overleg met het KNMI heeft
het RIVM besloten het Nationaal Hitteplan te activeren. Dit
geldt sinds woensdag 10 augustus voor alle provincies en
houdt waarschijnlijk aan tot na
het weekend. Met het Nationaal
Hitteplan informeert het RIVM
organisaties, professionals en
mantelzorgers over de verwachte hitte. Zij kunnen daar rekening mee houden in de ondersteuning van en omgang met
kwetsbare groepen, zoals ouderen en kleine kinderen. Zo helpen zij ongemakken en gezondheidsproblemen verminderen
en waar mogelijk voorkomen.
Warm weer:
genieten en oppassen
Hoewel veel mensen genieten van
warm weer, kan het voor anderen
vervelend of zelfs gevaarlijk zijn.
Mensen die niet in staat zijn goed
voor zichzelf te zorgen, hebben op
warme dagen meer aandacht nodig om overlast door hitte te beperken en gezondheidsproblemen
te voorkomen. Zij kunnen ongemakken krijgen zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Ook hebben zij
meer kans op ernstigere gezondheidsproblemen, zoals uitdroging
en hitteberoerte.
Kwetsbare groepen
Ouderen (75+) vormen de grootste
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kwetsbare groep, omdat zij hun
lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en
minder snel een dorstgevoel hebben. Ook mensen met een chronische aandoening, personen in
een sociaal isolement, daklozen
en (zeer) jonge kinderen kunnen
zonder het nemen van maatregelen makkelijk ongemakken of
gezondheidsproblemen ondervinden.
Ongemakken
en gezondheidsproblemen
verminderen en voorkomen
Als het enkele dagen tropisch is,
kunnen ook mensen in goede
gezondheid last krijgen van oververhitting of hitte uitputting.
Daarnaast is het goed als mensen
nadenken of er mensen in hun
omgeving kwetsbaar zijn en dat zij
extra op hen letten. Er zijn verschillende dingen die je kunt doen
om minder last te hebben van de
hitte:
• Blijf voldoende drinken
• Beweeg niet te veel tijdens de
warmste uren van de dag, dus
beperk lichamelijke inspanning in
de middag en vroege avond. Houd
het huis (en hoofd) koel door de
gordijnen dicht te doen en door
een ventilator of airconditioning
aan te zetten.

De Digitale Nieuwegeiner
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De exposanten zijn Joanna Ciechanowska, Mauga HoubaHausherr en Aleksandra Govers-Zielinska. Ze zijn alle drie
geboren en getogen in Polen. In de loop der jaren hebben zij,
door verschillende omstandigheden, hun land verlaten. Joanna
heeft zich in Londen (GB) gevestigd, Mauga in Krefeld,
(Duitsland) en Aleksandra in Nieuwegein (Nederland). Alle drie
zijn zeer actief in de kunst. Ze werken hard en exposeren in
verschillende landen. Kortom, ze zijn internationaal georiënteerd.
Doordat ze alle drie regelmatig in hun geboorteland verblijven en
exposeren, kwamen ze in contact met elkaar. Dat resulteert nu in
een gezamenlijke expositie in Nieuwegein. Volgend jaar, in 2023,
gaat de expositie naar Londen en daarna in 2024 naar Duitsland.
Joanna Ciechanowska woont en werkt in Londen. In 1976
studeert ze af aan de Academie voor Schone Kunsten in
Warschau. Na haar afstuderen verlaat zij Polen en de volgende
jaren woont en werkt ze in Iran, Egypte, Afrika, Hong Kong en
Londen. Haar werk omvat illustraties, grafisch werk, album
covers voor CBS Records, posters voor IBM, illustraties voor de
Londense metro, boekomslagen e.d. Ze neemt veelvuldig deel
aan internationale wedstrijden en exposities in prestigieuze
plaatsen als het Cooper Hewitt Museum in New York. In de loop
der jaren heeft Ciechanowska veel in Polen en in andere landen
geëxposeerd. Momenteel houdt de kunstenares zich bezig met
schilderen en grafiek.
Mauga Houba-Hausherr rondde in 1982 in Polen haar studies af
in beeldende kunst en cultuur en pedagogie. In 1983 emigreerde
zij naar Duitsland. Daar is ze afgestudeerd aan de Hogeschool
van Niederrhein als ontwerpster. Zoals ze zelf zegt heeft ze altijd
geschilderd. Na succesvolle tentoonstellingen en goede kritieken
in de pers, als ook een zeer positieve ontvangst van haar werken
door erkende autoriteiten in de schilderkunst, concentreert ze
zich sinds 2002 op schilderen. De juistheid van deze beslissing
wordt bevestigd door talrijke tentoonstellingen sinds die tijd. Haar
schilderijen zijn in het bezit van vele particuliere kunstliefhebbers
en verschillende instellingen.
Aleksandra Govers-Zielinska ging na afronding van het
KunstLyceum naar de KunstAcademie in Wroclaw (1973-1977).
In 1977 emigreert zij naar Amsterdam. Daar studeert ze af aan
D’Witte Leli (1978-1983), waarna ze les geeft in keramiek. Ze
woont in Nieuwegein waar ze doceert aan het Volksuniversiteit.
Ook geeft ze les in Woerden en Culemborg. Daarnaast schildert
ze en maakt ze keramische beelden. Ze exposeert veel, zowel in
Nederland als in het buitenland. Sinds een paar jaar is ze
werkzaam als coördinator kunstexposities in Museum
Warsenhoeck in Nieuwegein.
Aleksandra over haar werk: 'Er gebeurt veel in de wereld. De
misstanden raken me diep: de natuur die verwoest wordt door
het toedoen van de mens; dieren die door de mens onwaardig
worden behandeld en opgegeten, klimaatverandering,
ontbossing, bedreiging van het leven in de oceanen,
machtsmisbruik in de politiek; de democratie die bedreigd wordt
(onder andere in mijn vaderland Polen); vrouwenrechten die zelfs
nu nog, in de 21ste eeuw, geschonden worden – dat zijn de
thema’s van mijn werk in de afgelopen jaren. Wat me raakt maak
ik tastbaar. Dan schilder ik en maak ik keramische beelden. Vaak
zet ik werken bij elkaar in installaties.'

Expositie ‘Kunst zonder grenzen’
in Museum Warsenhoeck
Zondag 14 augustus wordt in Museum Warsenhoeck een
expositie geopend onder de titel: ‘Kunst zonder grenzen.’
De feestelijke opening is gepland om 15.00 uur. Museum
Warsenhoeck vind je in het Natuurkwartier in Nieuwegein,
Geinoord 11 (bij de kinderboerderij). De openingstijden van
het museum zijn op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
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FOTO VAN DE WEEK
Onlangs berichtten we over een app voor fietsers die
het mogelijk maakt dat het stoplicht voor fietsers
eerder, zo niet direct, groen wordt wanneer je nadert.
Nou, dát wilde ik wel eens meemaken! Dus de app
binnengehaald op mijn telefoon en hem vervolgens
gewoon vergeten. Tot ik deze week, fietsend vanuit de
wijk Galecop, de stoplichten naderde en het fietsersstoplicht vriendelijk op groen sprong.
En toen ik aan het eind van de middenberm het
tweede fietsersstoplicht naderde kreeg ook daar het
kruisende verkeer rood en ik groen. Wát een feestje!
Nu maar snel meer stoplichten voorzien van deze,
voor fietsers, aangename regeling.
Overigens zijn er inmiddels méér fietsersstoplichten in
Nieuwegein die reageren ten gunste van fietsers. Zie
hier het kaartje dat de app toont.

Klaverjasmarathon in het
Pétanque Centrum
De SPNN organiseert dit seizoen weer
een klaverjasmarathon en wel op zaterdag 3 september in het Pétanque
Centrum Nieuwegein aan de Galecopperzoom 1. De marathon begint om
10.00 uur (zaal open vanaf 09.00 uur)
en de eindtijd wordt rond de klok van
17.00 uur verwacht. Er worden negen
ronden gespeeld via de computerindeling.

Nog eens klaverjassen
bij de Stichting
Petanque Nieuwegein
Nederland
Vrijdagavond 26 augustus kan
er weer geklaverjast worden bij
de Stichting Petanque Nieuwegein Nederland (SPNN) aan de
Galecopperzoom 1. Dan begint
alweer de eerste ronde van het
nieuwe seizoen.
De kosten voor deelname aan de klaverjasmarathon bedragen 14 euro, inclusief
een kopje koffie/thee/lunch/drankje in de
middag.
Er zijn mooie geldprijzen te winnen in de
klaverjascompetitie en in de loterij. Natuurlijk zijn ook vlees- en andere prijzen
te winnen.
Aanmelden is verplicht. Dat kan via telefoonnummers: 0622414051 of
0620420947.

De avond begint om 19.30 uur en
duurt meestal tot 23.00 uur.
Vooraf graag aanmelden op telefoonnummer 0622414051 of
0620420947.
Inschrijven die dag vanaf 18.45
uur.
De kosten voor deelname zijn
4,00 euro per persoon, dit is inclusief een bakje koffie of thee.
Ook is er een loterij waarin mooie
vleesprijzen zijn te winnen. Let op,
je kunt alleen met de pin betalen
in het Petanque Centrum Nieuwegein.
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De Zingende Zomer
brengt zondag een
verrassingsoptreden
Na de spectaculaire opening
van De Zingende Zomer zijn
de verwachtingen voor zondag
natuurlijk hoog gespannen.
Dat belooft met zanger/gitarist
Martin B. Kaufmann voor de
pauze ook weer een geweldige
middag te worden.
Martin speelt eigen nummers en
covers van Leonard Cohen, Johnny Cash, Bob Dylan, popklassiekers, jazz balads en nog veel meer.
Laat je verrassen en kom genieten. Wij zijn blij dat we deze
veelzijdige artiest een podium
kunnen bieden.
Na de pauze een Nieuwegeinse
ras-entertainer. Wie? Kijk hier of
houdt Facebook in de gaten.
Kom zondag tussen 15.00 en 17.00
uur genieten van heerlijke
muziek. Entree gratis.

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 wat hen bezighoudt of treft.

Clarion: 'Wel eens (bijna) tegen een paaltje op het fietspad
gebotst? Dan ben je niet de enige! Jaarlijks raken veel fietsers
ernstig gewond doordat ze in botsing komen met zo'n slecht
gemarkeerd of overbodig obstakel. Eind augustus start de Fietsersbond samen met Veilig Verkeer Nederland een landelijke
campagne voor het weghalen of beter markeren van paaltjes.
Staat Nieuwegein voor paal op het fietspad? Dat blijkt binnenkort!'

Vier de Zomer
bij de Buurtpleinen
Het is zover,
de zomerperiode!
Een heerlijke tijd om te ontmoeten, te
ontdekken en natuurlijk te doen! Op de
buurtpleinen wordt de hele zomer door
van alles georganiseerd. Maar: sommige activiteiten houden ook een paar
weken vakantie.
Hier vind je de zomerroosters voor de
buurtpleinen
• Buurtplein Batau
Vakantierooster Batau.pdf
• Buurtplein Galecop
Vakantierooster Galecop.pdf
• Buurtplein De Componist
Vakantierooster de Componist.pdf
• Buurtplein Zuid
Vakantierooster Zuid.pdf
• Buurtplein Doorslag
Vakantierooster Doorslag.pdf
Activiteiten voor kinderen
Movactor organiseert weer van alles voor
de kids!
Openingstijden van de pleinen kunnen
afwijken gedurende deze zomerperiode.

Jaloezieënfabriek
lanceert elektrische
vouwgordijnen
Vouwgordijnen zijn de ideale
raamdecoratie optie doordat ze
zowel transparant leverbaar
zijn met een enkele of geen
voering. Tegelijkertijd kunnen
ze met een verduisterende of
thermische voering geleverd
worden. Beide opties geven je
kamer de exact gewenste hoeveelheid zonlicht en privacy!
De jaloezieënfabriek adviseert altijd om te kiezen voor een verduisterende voering wanneer je de
vouwgordijnen wilt ophangen in
je slaapkamer. Alle opties zijn nu
op eenvoudige wijze elektrisch te
bedienen.
Veelal denkt men dat motorisering van raamdecoratie direct een
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flinke aanslag op de portemonnee
betekent. Een motor kost gemiddeld zo’n 100 euro maar de optie
om diverse settings te programmeren om zo automatisch een
schema voor het open en sluiten
van de raamdecoratie te hebben,
kan tot wel 10% besparing op de
jaarlijkse energie rekening betekenen.
De jaloezieënfabriek produceert
ook elektrische houten jaloezieën
die je rechtstreeks bij de fabrikant kunt kopen! Bij de jaloezieënfabriek kun je gratis stalen
opvragen, zodat je de kleur goed
kunt afstemmen op je eigen interieur.
De jaloezieënfabriek stelt dat zij
ten minste 70% goedkoper zijn
dan andere bedrijven voor de
gemotoriseerde elektrische houten jaloezieën en vouwgordijnen...
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Bridgeclub Nieuwegein
viert 50-jarig jubileum
Al 50 jaar is de Bridgeclub Nieuwegein
(BCN) de toonaangevende bridgeclub
in Nieuwegein, ooit gestart op de vrijdagavond in de kantine van sportzaal
De Sluis. Daarna werd het spelen verplaatst naar Het Veerhuis, de kantines
van Geinoord en Atverni en uiteindelijk het Petanque Centrum in de wijk
Galecop. Donderdagmiddag 25 augustus wordt het lustrum gevierd met een
Bridge-clinic en een lustrumreceptie.
In de loop der jaren zijn er vanuit de leden
van Bridgeclub Nieuwegein diverse andere
bridge-initiatieven ontplooid, zoals een
niet-rokers vereniging. Ook hebben er
fusies plaatsgevonden met Geinig Slem en
Bridgeclub Oudegein. Inmiddels wordt er
door leden van BCN gebridged op maandagavond, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagavond. De Bridgeclub
Nieuwegein heeft momenteel 185 leden
en is hiermee één van de grootste van District Utrecht van de NBB.
Bridge-clinic
Op de lustrumdag zelf kunnen alle Nieuwegeiners die dat willen kennis maken
met het bridgespel via een door leden
georganiseerde bridge-clinic.
Als je nog niet kunt bridgen dan kun je op
donderdagmiddag 25 augustus van 13.30
tot 16.00 uur deelnemen aan deze clinic.
Een bridgedocent zal je laten ervaren wat
bridgen is: een gezellige denksport waar je
nieuwe mensen leert kennen en je hersens
jong houdt. Voor deelname graag vooraf
opgeven bij Linda van Deventer via linda.vandeventer@telfort.nl of telefonisch via
0306047729. Deelname is gratis.
Receptie
Op donderdagmiddag 25 augustus van
16.30 tot 18.00 uur houdt het Bestuur van
Bridgeclub Nieuwegein een Lustrumreceptie voor relaties en belangstellenden in
het Petanque Centrum aan de Galecopperzoom 1 in Nieuwegein. Voor de leden
is nog een bridgedrive en feest georganiseerd in het Spoorwegmuseum.

Petanque spelen
bij het
AHN Zomerfestival
Nog nooit Petanque gespeeld
maar wel gezellig meedoen?
Interesse in aanmoedigen of
gewoon gezellig toekijken? Het
kan op zaterdag 13 augustus
allemaal bij het AHN Zomerfestival. Voor uitleg en eventuele
begeleiding wordt gezorgd en
de winnaar? Die krijgt een verrassing.
Het AHN Zomerfestival begint om
13.30 uur en duurt tot uiterlijk
16.00 uur. Voor een hapje en
drankje wordt gezorgd.
Locatie, Petanque Centrum
Nieuwegein aan de Galecopperzoom 1 in de wijk Galecop.
Aanmelden vooraf is gewenst, dit
kan via het e-mailadres:
adm.medewerker@hulpdienstnieuwegein.nl of telefonisch via
0306067409, op werkdagen te
bereiken tussen 10.00 en 12.30
uur.
Mocht het vervoer een probleem
zijn, dan kan bij tijdige aanmelding
naar een oplossing worden
gezocht.
Op zaterdag 20 augustus is het alweer de laatste zaterdag van het
AHN Zomerfestival en dat doen ze
met een Zomerbingo met leuke
prijsjes.
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Over de Algemene Hulpdienst
Nieuwegein
De Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het
welzijn van Nieuwegeinse inwoners, die zonder hulp in een
kwetsbare positie komen of blijven. Zij doet dat door het aanbieden, versterken en zichtbaar
maken van eenvoudige en informele oplossingen van,
voor en door Nieuwegeinse inwoners. Zij richten zich hierbij
vooral op zieken, ouderen en eenzamen en op in hun functioneren
beperkte medeburgers.
De hulp die de AHN biedt is te
onderscheiden in Praktische
hulp, Sociale ondersteuning,
en Ontspanning en ontmoeting.
De AHN vrijwilligers staan voor je
klaar als hulp van familie, vrienden
of bekenden niet voldoende is of
als professionele instellingen geen
hulp kunnen bieden.
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of vertraging van diagnostiek en operaties bij bijvoorbeeld kanker en hart-en
vaatlijden zijn hierbij buiten beschouwing
gelaten. Ook hier ontbreekt een standpunt van Kuipers. Hoe gaan we om met
voorrang bij een pandemie?’
‘Op 6 juli werd Khadija Arib voorzitter
van de commissie die voorbereidingen
gaat treffen voor het parlementaire onderzoek naar de coronacrisis.’
‘Een van de leden is Pepijn van
Houwelingen van Forum voor Democratie. Hij heeft er veel zin in. ‘De commissie
zou zomaar kunnen uitgroeien tot een tribunaal over de coronahoax en de misdadigheid van het coronabeleid.’

Column Willeke Stadtman

In tijden van Corona (62 en slot)
Onze columniste Willeke Stadtman
breidt er een eind aan. Zij is Coronamoe. Wie eigenlijk niet! De afgelopen
paar jaar heeft Willeke Stadtman ons
geïnformeerd over de pandemie en
alles over het Coronavirus. Met name
hoe het ging in Nieuwegein en soms
daarbuiten. Vandaag de laatste in de
reeks van columns over dit onderwerp. Natuurlijk komt ze weer terug
met columns en hopelijk met leuker
nieuws. Haar columns ‘In tijden van
Corona’ zijn gebundeld in een boek.
Binnenkort meer over hoe u dit boek
kunt verkrijgen, eerst dus haar laatste
column ‘In tijden van Corona.’

‘De krantenkolommen raakten de laatste
anderhalve week weer zwanger van het
coronavirus. Er is sprake van een voortijdige zomergolf, waarvan de omvang
moeilijk te bepalen is omdat zelftesten
de maat der dingen zijn geworden. Niemand heeft zicht op het aantal besmettingen. Om de ernst in te schatten zijn
we aangewezen op virusdeeltjes in het
rioolwater.’
‘Op 16 februari 2022 presenteerde de
Onderzoeksraad voor Veiligheid de evaluatie van het coronabeleid in de periode
maart-december 2020.’

‘Op 1 juli volgde de opvolgingsnotitie.
Wat was er gedaan met de tien aanbevelingen van de Onderzoeksraad?’
‘Volgens voorzitter Dijsselbloem bar
weinig. Kuipers, de nieuwe VWS minister, stond er welwillend tegenover, maar
tot 1 juli was geen enkele aanbeveling
helemaal opgevolgd. Kuipers was niet
gaan reflecteren op het voorgaande
beleid, een coronastrategie voor de
komende periode is er niet, en Rutte
houdt zich gedeisd. Volgens ingewijden
staat er altijd tenminste één persoon
tussen Rutte en het probleem.’
‘Inmiddels weten we van Kuipers dat het
bij een nieuwe golf aankomt op ons zelf.
Het kabinet wil geen lockdown, en sectoren als de horeca, de sport, de retail
etc. moeten zelf met maatregelen aan de
bak. En voor ons burgers geldt hetzelfde.
Testen en zo nodig isoleren. En wij kennen die basisregels toch nog wel uit ons
hoofd? De kwetsbare mensen moeten
vooral hun eigen plan trekken.’
‘Ik verbaas me over Kuipers. Als opperhoofd van de spreiding van IC-bedden
was hij duidelijk, er was een helder plan,
begrijpelijke uitleg. Hij leek integer. Zo
plaveide hij zijn route naar het ministerschap. Inmiddels lijkt hij ingezogen in de
bureaucratische rituelen van het ministerie. Ongrijpbaar, onzichtbaar, geen
lange termijn coronastrategie, geen communicatie nu de pandemie min of meer
is uitgedoofd. Vrijuit spreken is kennelijk
geen optie als het gaat om reputatiemanagement.’
‘Dezer dagen werd bekend dat de
afgelopen twee jaar 320.00 gezonde
levensjaren verloren zijn gegaan door
het afzeggen van geplande heup-, knie-,
en staaroperaties. Het effect van uitstel
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‘Volgens Arib moeten alle meningen
gehoord worden. Maar mogelijk is het
handig als er binnen de commissie bij
aanvang overeenstemming is over de
feiten.’
‘Op scholen doen ze inmiddels ongewild
aan corona-ontkenning. In de huidige
zomergolf zitten kinderen ziek thuis,
leerkrachten idem, en iedereen hoopt dat
de musical van groep acht gewoon doorgang kan vinden. Ik snap dat. Ze willen
gewoon ongeschonden de schoolvakantie halen.’
‘Ventje BA.5 is een telg van de omikron
familie en vermoedelijk de bron van de
huidige coronagolf. Broertje BA.4 heeft
net niet kunnen opboksen tegen zijn
grote broer.’
‘Ventje BA.5 heeft me, dubbel gevaccineerd, dubbel geboosterd, begin juni te
grazen genomen. Ik weet eerlijk gezegd
niet wat milde klachten zijn, maar als dat
betekent dat je gedeeltelijk op bed ligt,
niet denkt dat je dood gaat, en onophoudelijk je keel moet schrapen en ’s morgens denkt dat al je holtes dicht zitten en
je eindeloos je neus moet snuiten, dan
had ik milde klachten en natuurlijk een
positieve zelftest.’
‘Echtgenoot T. testte ook positief, maar
hij lag enkel twee uur langer op bed omdat hij niet zo ‘lekker’ was en daarna was
hij een paar dagen een beetje verkouden. Wat is mild?’
‘Ik ben blij dat dit de laatste column is.
Ik ben coronamoe. En los daarvan nog
steeds heel moe dankzij ventje BA.5.’
Willeke, wellicht tot gauw!
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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 Handelskade omstreek 1915. In het pand met de
trapgevel is in die tijd het cafe van E. Menthen gevestigd.
In 1950 werd het cafe en restaurant gesloten en het pand
werdverkocht aan C. Baars, die er een meubeltoonzaal in
vestigde. In het pand De Concurrent is de grutterswinkel
van C. Lenten gevestigd.
Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

Eerste
van reeks Carillon
Zomerconcerten
in beeld
Afgelopen vrijdag was het eerste Carillon Zomerconcert dat
gespeeld werd op het carillon in
de binnenstad van Nieuwegein.
Gastbeiaardier Gerald Martindale trapte af met een concert
van ruim een uur waarna een
meet & greet was georganiseerd met de beiaardier uit
Canada. Onze videograaf Jos
van Vogelpoel ging langs en
maakte een videoverslag.

De Schwung-app locaties
in Nieuwegein
Met de Schwung-app krijg je op de locaties die in dit kaartje met een dikke
groene stip zijn aangemerkt snel een
groen fietsersstoplicht wanneer je aan
komt fietsen.
En het werkt echt!

Vandaag, vrijdag 12 augustus, zal
het carillon worden bespeeld door
de talentvolle beiaardier Merle
Kollom uit Estland. Ook dit concert
begint om 15.00 uur. Inwoners uit
Nieuwegein kunnen haar na het
concert ook ontmoeten. Beide
concerten zijn mogelijk gemaakt
door een bijdrage uit het Fonds
‘Geins Geluk.’
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De Gemeente Nieuwegein beschikt sinds 1985 over een carillon. Het carillon (ook wel beiaard
of klokkenspel geheten) heeft tot
medio 2000 op het dak van het
gemeentehuis aan de Raadstede
gestaan. Sindsdien klinken de
klokken vanaf de nieuwe plek aan
de Noordstedeweg (hoek Sluyterslaan). Op deze plek is een 10
meter hoge constructie gemaakt
waarop het carillon is geplaatst.
Iedere vrijdag van 15.00 tot 16.00
uur wordt het carillon bespeeld.
De toren is dan ook open voor bezoek.
Rondom het carillon is een brede
balustrade gemaakt, dit maakt het
samenspelen met bijv. koperblazers goed mogelijk. Ook is er een
stevige trap naar de beiaardierscabine gemaakt. Met deze ingrepen, is het carillon goed toegankelijk. Door de bebouwing tegenover
de beiaard is het instrument ook
beter te horen in de woonwijken
rondom de beiaard.

De Digitale Nieuwegeiner
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De slag bij Vreeswijk 1787:
Jan Anthony d’Averhoult
In de rubriek ‘De Oude PEN’ wordt al
jaren de historie van de gemeente
Nieuwegein behandeld. Een samenvoeging van de twee gemeenten Jutphaas en Vreeswijk. Ook in de
rubriek ‘Toen & Nu’ blikken we terug en
kijken we naar vandaag. En dan
hebben we het nog geeneens gehad
over de rubriek ‘De oude ansichtkaarten.’ Eerder schreef onze redactie al
over de eerste vermelding van Jutphaas. Deze week: ‘De slag bij Vreeswijk 1787: Jan Anthony d’Averhoult.’
Speciaal voor de thuisblijvers in de
vakantie.
Op 9 mei 1787 vond bij het voormalige
dorp Vreeswijk, en om precies te zijn in de
buurt van Fokkesteeg bij het Fokkesteeglaantje, een veldslag plaats tussen patriotten en orangisten, aanhangers van stadhouder Willem V, die de geschiedenis in
ging als de Slag bij Vreeswijk. Het
Utrechtse korps stond onder commando
van het vroedschapslid Jan Anthony
d’Averhoult. Jan Anthony d’Averhoult
woonde in Utrecht.
De Slag bij Vreeswijk
Op 9 mei 1787 vond de veldslag plaats
tussen patriotten en orangisten. De
Utrechtse patriotten wisten de stadhouderlijke troepen te verjagen, maar hadden

twee doden te betreuren: kapitein-luitenant Cornelis Govert Visscher, commandant van de burgercompagnie Turkije, en
de kanonnier Robertus van der Vlerk.
Kapitein-luitenant Cornelis Govert Visscher (1764-1787), die bij de Slag bij
Vreeswijk omkwam, was een kleinzoon
van Cornelis van Hengst (1715-1769) en
Sara Sibilla Verdion (1709-1767).
Patriotten
Cornelis Govert Visscher woonde met zijn
ouders Bartholomeus Willem Visscher en
Anna Elisabeth van Hengst, broers en
zussen op de Mariaplaats in Utrecht.
Minrebroederstraat 20, ook in Utrecht,
werd toentertijd bewoond door zijn oom
Hendrik Jacob van Hengst (1742-1817).
De families Van Hengst en Visscher
waren patriotten. Cornelis Govert Visscher’s oudere broer Gerard Anthony
Visscher en zijn oom Hendrik Jacob van
Hengst waren van 1786 tot 1787 lid van
de Vroedschap. Hendrik Jacob van
Hengst was het enige vroedschapslid dat
tijdens de buitengewone vergadering van
de vroedschap waarin Jan Anthony
d’Averhoult het commando kreeg, liet aantekenen dat hij het niet eens was met het
gebruik van geweld tegen de staatse
troepen.
Beiden werden in 1789 wegens patriottisme veroordeeld. Gerard Anthony Visscher werd verbannen uit Utrecht, Holland
en Zeeland en ontslagen uit zijn openbare
functies, met confiscatie van zijn goederen
(vonnis, 30-05-1789; hij kreeg eerherstel
in 1795). Hendrik Jacob van Hengst werd
gestraft met een geldboete van 30.000
gulden (vonnis, 07-01-1789).
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In aflevering 5 van het Verleden van
Utrecht wordt de slag bij Vreeswijk
nagespeeld. De aflevering over de slag
bij Vreeswijk is hierboven te zien.
In de uitzending van blijft onbenoemd dat
de militaire compagnieën uit Utrecht onder
het commando stonden van Jan Anthony
d’Averhoult (1756-1792). Jan Anthony
d’Averhoult, kleinzoon van Anna Jacoba
Hoeufft (1688-1751), woonde aan de
Voorstraat in Utrecht waar nu het appartementencomplex het Hof van Sint Jan
staat.
Het huis aan de Voorstraat in Utrecht
werd bewoond door de ongehuwde
dochters van Anna Jacoba Hoeufft:
Isabella Agneta d’Averhoult (1719-1785),
Anna Magdalena d’Averhoult (1720-1787),
Josina Benjamina d’Averhoult
(1724-1807) en Charlotta Susanna
d’Averhoult (1728-1785).
De zussen hadden hun neefjes Jan
Anthony, Joost (1759-?) en Pompejus
(1762-1780) in huis genomen, nadat hun
broer Jan d’Averhoult (1721-1772) zijn
echtgenote Gerardina de Valcke had laten
opsluiten in een verbeterhuis. Na het overlijden van Jan d’Averhoult deed Gerardina
de Valcke officieel afstand van het ouderschap en de opvoeding over haar drie onmondige kinderen. Volgens de Naamwijzer van 1787, woonde Jan Anthony
d’Averhoult in 1786 nog in de Voorstraat.
Carrière in Frankrijk
De laatste jaren van zijn leven verbleef
Jan Anthony d’Averhoult in Frankrijk.
Nadat de Pruisische troepen tijdens de
(verder lezen)

De Digitale Nieuwegeiner
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Activiteitenplein Bouwgein
Kom gezellig creatief meedoen bij
Bouwgein!
Voor kinderen van 6-12 jaar.
Ben je 4 of 5 jaar? Ook welkom samen
met een volwassene!

Woensdag 24 augustus
Zomervakantiekaarten
Ik ben benieuwd wat jullie deze zomer
hebben beleefd!
Kom je gezellig meedoen tussen 14.00 en
16.00 uur?
Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hoveniersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.
Woensdag 7 september
Feestversieringen
Bouwgein bestaat 40 jaar! Voor het
feest van zaterdag maken we vandaag
de versieringen.
Kom je gezellig meedoen tussen 14.00 en
16.00 uur?
Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hoveniersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.
Zaterdag 10 september
Vogelhuisjes voor Bouwgein
Help jij mee om Bouwgein vogelvriendelijker te maken? We timmeren en
schilderen vogelhuisjes die later bij
Bouwgein opgehangen worden.
Kom je gezellig meedoen tussen 14.00 en
16.00 uur?
Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hoveniersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.

Je eigen boot maken
tijdens zomeractiviteit
bij Hornbach
Nieuwegein
Een gratis activiteit waar je
kind zoet mee is en misschien
wel de hele zomer met het
resultaat? Die nog leuk én
leerzaam is ook. Tijdens de
Kinderwerkplaats van HORNBACH Nieuwegein op zaterdag
13 augustus klussen jonge doehet-zelvers hun eigen bootje
van kurk in elkaar. Ze versieren
hun bootjes precies zoals zij
willen, en kunnen er de rest
van de zomer mee varen, racen
en pronken!
Hornbach houdt van een professionele aanpak en dus zijn er in
elke Kinderwerkplaats ervaren
begeleiders te vinden. Deze
begeleiders helpen je kind bij het
handig in elkaar zetten van een
bouwwerkje, maar ook bij een
tocht naar de wc of bij een omgegooide beker ranja. ‘Doe je dat
alles liever zelf? Mag hoor. We zijn
gek op enthousiasme en vinden het
helemaal leuk als je je handen uit de
mouwen steekt in onze Kinderwerkplaats.’

Woensdag 28 september
Insectenhuisjes
We gaan insectenhuisjes maken voor
bij jou in de tuin of op het balkon.
Kom je gezellig meedoen tussen 14.00 en
16.00 uur?
Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hoveniersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.
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De Kinderwerkplaats is zaterdag
13 augustus geopend van 10.00
tot 16.00 uur. Je kunt aanschuiven
wanneer je wilt, voor alle materialen wordt gezorgd en het is allemaal lekker gratis!
Wel goed om even in de gaten
te houden: in de Kinderwerkplaats wordt lijm en verf gebruikt. ‘We adviseren ouders
altijd om het zekere voor het onzekere te nemen en de kinderen
kleren aan te doen die vies mogen
worden.’
De Kinderwerkplaats is geschikt is
voor kinderen tussen 4 - 10 jaar.
Er wordt toezicht gehouden door
ervaren begeleiders maar deelname blijft op eigen risico. Op 29
oktober kunnen de kinderen knutselen voor Halloween en 10 en 11
december is het tijd om iets te
bouwen voor Kerst.
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Afgelopen zaterdag is de training van
start gegaan van het eerste elftal van
JSV op Sportpark Galecop. Henri
Berghoef mocht na een half jaar dan
eindelijk met zijn nieuwe JSV-1 team
gaan trainen. De afgelopen maanden
gingen vele uurtjes werk zitten in het
bezoeken van wedstrijden en gesprekken met potentiële nieuwe spelers en
bestaande spelers bij JSV. Ook het
team (onder) O23 maakte acte de
présence.
In alle vroegte draait de poort van het
voetbalcomplex op Galecop om 09.00
open. De ballen zijn net geleverd en konden direct worden opgepompt. Terwijl
Henri vast de eerste oefeningen uitzeete
kwamen de eerste spelers binnen. Veel
nieuwe gezichten van o.a. IJFC en
Vreeswijk moeten met de 8 spelers uit de
basis van vorig seizoen die zijn gebleven,
de weg terug omhoog weer gaan vinden.
Het boek van het afgelopen teleurstellende seizoen is dicht, de hoop op een
mooi komend seizoen hangt boven het
veld, met het nodige realisme maar zeker
toch ook optimisme. Kevin Jupijn is geble-

FOTO: JORDI JUPIJN

Training JSV-1 en O23
van start gegaan

ven bij het eerste team en volledig hersteld van zijn schouderblessure. Ook hij
kijkt uit naar het komende seizoen.
Discipline is nu belangrijk, net als het
werken aan de (basis-)conditie. Dus op
tijd op de training en werken, hard werken.
Na een pittige warming-up begonnen de
mannen zaterdag met een partijvorm om
elkaar wat beter te leren kennen en aan te
voelen. Want dat er de komende weken
hard gewerkt moet worden aan het smeden van een nieuw team mag duidelijk zijn
met zo veel nieuwe gezichten. Henri houdt
samen met assistent Bjorn van Muylwijk
en O23 trainer Remco Sandbrink het tem19

po van de training hoog, terwijl keeperstrainer Remy Snel de 3 keepers onder
handen neemt. Een luxe die afgelopen
seizoen niet altijd vanzelfsprekend was.
De training werd afgesloten met een laatste grote partijvorm en nog een paar pittige grond- en buikspier oefeningen. Na
de lunch werden de tassen en de nieuwe
shirts voor het komende seizoen door leider Vincent Diepstraten uitgedeeld.
De laatste aanwinst voor het team betreft
ook een oude bekende. Hans van de
Scheur is terug als vaste grensrechter en
samen met hem kijkt JSV uit naar een
mooi seizoen in de 3e klasse.

De Digitale Nieuwegeiner
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Een impressie van de situatie na afronding van de werkzaamheden

Bouw
je eigen Pieremachochel
en vaar mee
tijdens de Authentieke Dag
Tijdens de 12e Authentieke Dag op zaterdag 3 september 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 een lange tijd in
Vreeswijk, maar om 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 restaurant-setting, een blikje cola en een ware vikingboot. Je kunt het zo gek niet bedenken of
het komt voorbij. Het waterspektakel
vindt plaats tussen 11.00 en 13.30 uur.
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.

Vergroten
doorstroming
Doorslagsluis
Om extra water aan te kunnen
voeren naar West-Nederland,
zijn aanpassingen nodig aan de
Doorslagsluis in Nieuwegein.
Deze sluis in De Doorslag is een
historische sluis, maar al een
tijd niet meer in gebruik en
kampt met achterstallig onderhoud. De sluis vormt ook een
knelpunt in de aanvoerroute.
Het waterschap heeft verschillende varianten onderzocht om de
doorvoercapaciteit rond de Doorslagsluis te vergroten, zodat er
voldoende water doorheen kan
zonder al te veel opstuwing. Na
een uitgebreid gebiedsproces
hebben de besturen van het waterschap en de gemeente Nieuwegein een voorkeursvariant vastgesteld: een oplossing waarbij de
locatie haar cultuurhistorische uitstraling behoudt.
Stand van zaken en vooruitblik
Voor de werkzaamheden aan de
Doorslagsluis heeft de gemeente
Nieuwegein een omgevingsvergunning verleend. Het waterschap
en de aannemer zijn in voorbereiding op de uitvoering. Op 3 oktober starten de werkzaamheden.
Vanaf dat moment is er geen
doorvaart voor boten meer mogelijk langs de sluis tot 1 mei 2023.
Voorafgaand aan de startdatum
begint de aannemer met het inrichten van het werkterrein en
worden kabels en leidingen verlegd.
Voor doorgaand gemotoriseerd
verkeer zal de Herenstraat gedurende de hele uitvoering gestremd
zijn. Verkeer wordt met een kleine
omleiding langs de bouwplaats
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geleid. Ook is parkeren aan de
Herenstraat ter hoogte van de
Doorslagsluis niet mogelijk. De
woningen, winkels en bedrijven
aan de Herenstraat blijven gedurende de gehele uitvoering bereikbaar. Voor fietsers blijft het wél
mogelijk om langs de Doorslagsluis te fietsen. Wel kunnen er
tijdelijke omleidingsroutes worden
ingesteld.
Op 24 augustus zal er een bewonersavond plaatsvinden waarin
meer informatie wordt gedeeld
over de uitvoering. Interesse?
Geef je op via kwa@hdsr.nl.
Herbestemming sluisdeur
Samen met de omgevingspartijen
zoals de gemeente, de Monumentencommissie en de Historische
Kring Nieuwegein is nagedacht
over de herbestemming van de
sluisdeuren.
Gezamenlijk is besloten om in het
uiteindelijke ontwerp op de plek
van de sluisdeuren een uitsparing
op te nemen. Op die plekken (dat
zijn er dus 4) zullen de bovenbalken van de huidige sluisdeuren
worden geplaatst. De sluisdeuren
zelf komen niet terug in het ontwerp. Hiervoor moet nog een definitieve bestemming gevonden
worden.
Werkzaamheden
Het waterschap start in oktober
met de werkzaamheden aan de
Doorslagsluis.
Eind sepember starten de werkzaamheden van de gemeente
Nieuwegein aan de drie woontorens ten westen van de Doorslag, tussen de Doorslagbrug en
het Zuidstedeviaduct.
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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: ‘Nieuwegeiners zijn sportievelingen. Met regelmaat zie ik toppers hardlopen. Tijdens hoge zon, met harde regen… ik doe het
ze niet na! Het schijnt dat je ook best wel wat routes zonder verkeerslichten kunt rennen, zodat je in één keer door kan. Nu alleen
nog die bruggen omzeilen…’

De slag bij Vreeswijk 1787:
Jan Anthony d’Averhoult
(vervolg)
patriottenstrijd te hulp waren gekomen en
Jan Anthony d’Averhoult enige tijd krijgsgevangene was geweest, had hij de wijk
genomen, eerst naar Brussel en later naar
Charleville.
In Frankrijk maakte Jan Anthony
d’Averhoult carrière; in januari 1792 werd
hij benoemd tot voorzitter van de Assemblée Législative.
Jan Anthony d’Averhoult overleed nog in
datzelfde jaar. Na een machtswisseling,
enkele maanden na zijn benoeming tot
voorzitter, raakte Jan Anthony d’Averhoult
zijn invloed kwijt. Toen de Pruisen zich in
de oorlog gingen mengen, legde hij zijn
functie als volksvertegenwoordiger neer.
Na de bestorming van de Tuilerieën en de
overgave van de markies de La Fayette,
werd ook een arrestatiebevel voor Jan Anthony d’Averhoult uitgevaardigd.
Tijdens zijn tocht op weg om zich bij de vijand te melden, raakte D’Averhoult in een
handgemeen met gewapende boeren.
D’Averhoult wist schietend te ontsnappen,
maar nam daarbij een verkeerde afslag en
stuitte op een groep korenmaaiers. Men
zegt dat Jan Anthony d’Averhoult zich
toen, uit angst in handen van de vijand te
vallen, door het hoofd heeft geschoten.
Volgens R.E. de Bruin (aan wie deze informatie is ontleend) zat de verwonding
wel op een vreemde plek voor een zelfmoord.

Met zijn tante Josina Benjamina had Jan
Anthony d’Averhoult sinds zijn jeugd een
speciale band. Toen Jan Anthony naar het
buitenland vertrok, ging zij met hem mee.
Haar beslissing om Jan Anthony te vergezellen was vermoedelijk niet alleen ingegeven door de hechte band die zij met
hem had. Ook het feit dat alle drie haar
zusters met wie zij het huis aan de Voorstraat deelde recent overleden waren, zal
hebben meegespeeld.
Terug naar Utrecht
Na de dood van Jan Anthony d’Averhoult
keerde Josina Benjamina d’Averhoult
terug naar Utrecht. Nog in 1806 gaf Josina
Benjamina d’Averhoult als erfgenaam van
Jean Antoine d’Averhoult procuratie voor
het afwikkelen van financiële zaken in
Charleville.
Josina Benjamina d’Averhoult overleed op
21 april 1807, wonende bij haar zuster
Maria Catharina d’Averhoult (1727-1808),
douairière van Joost Taets van Ameron23

gen, in het voormalige huis op Drift 7 in
Utrecht. Zij werd begraven in de Catharijnekerk.
Centraal Museum
Wie een tastbare herinnering aan de Slag
bij Vreeswijk wil zien, zou eens een bezoek aan het Centraal Museum Utrecht
moeten brengen. Daar zijn, in de tentoonstelling De Wereld van Utrecht, voorwerpen afkomstig van Visscher en Van der
Vlerk te zien (waaronder kleding en haarlokken). Aan de wand, boven de voorwerpen, hangt het geschilderde portret van
Jan Anthony d’Averhoult door Louis
Léopold Boilly uit 1792.
Overigens lijkt het glas dat in de vitrine
met de voorwerpen staat toevallig gekozen. Het glas is afkomstig van de burgercompagnie Fortuin. Een glas van de burgercompagnie Turkije, waar Visscher en
Van der Vlerk toe behoorden, was wellicht
toepasselijker geweest.
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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 in Nederland meer dan driehonderd soorten sluipvliegen te
vinden maar slechts enkele hebben een Nederlandse naam, zoals de woeste
sluipvlieg.'
'Sluipvliegen zijn parasitaire vliegen die de eitjes van hun nakomelingen op of
in de larven van andere insecten leggen of op de bladeren waarvan andere
insectenlarven eten.
Jakkes…'
Een sluipvlieg die wel wat op die woesteling lijkt maar niet zo bolrond is en minder algemeen, wordt met Hemyda vittata aangeduid. Niet direct moeders mooiste maar wel even gemeen als alle andere sluipvliegen. Hemyda vittata heeft op het achterlijf links
en
rechts grote lichtbruine vlekken, net als bij de woeste sluipvlieg, maar die vlekken hebben op in het midden een smalle verbinding
met elkaar. Wat ze wel gemeen hebben is de grootte: voor een vlieg wel groot, maar vliegen zijn op zich niet groot dus je ziet het
verschil niet gemakkelijk. Met een foto gaat het beter. Daarom een foto van de sluipvlieg van deze week met linksboven de

De zonnebloemen

Beste redactie.
Na het uitbaggeren van de sloten rond het
grasveld aan de Galecopperwetering zijn nu
bermen ontstaan met een weelderige (zonne)
bloemen pracht.
Bijgaand een paar foto's
Vriendelijke groet
Hans Scheepmaker
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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.

Brand in Nieuwegein
Wat een leuk artikel vorige week in De
Digitale Nieuwegeiner over de brandweer.
Ik heb het met plezier gelezen. Kan ik nog
meer geschiedenis over Nieuwegein
verwachten?
Klaas de Jong
Wat de redactie betreft zeker. Welke
bedrijven, instellingen, organisaties of
'gewone' Nieuwegeiners kunnen en willen
vertellen over hoe zij zich in Nieuwegein
hebben ontwikkeld? Over wat zij in de
loop van de tijd in Nieuwegein hebben
meegemaakt?
Reacties kunnen naar redactie@pen.nl.
_________________________________

Hondenpoep, bah!
Nieuwegein kent een hondenpoep
opruimplicht. Die is ingesteld toen de
gemeente de hondenbelasting af heeft
geschaft. Nu overal het gras heel droog is
zie ik ineens overal hondepoep in het
gras. Grote en kleine hopen. Bah.
Beste hondenbezitters. Gras is er voor
iedereen. Niet alleen dat plastic zakje
meenemen maar gebruiken! Alstublieft!
Annemie v. L.
_________________________________

Ze horen hier niet, maar...
Elk jaar krijgen we foto's toegestuurd van (roodwang)waterschildpadden die zich kennelijk redelijk thuisvoelen in de Nieuwegeinse
wateren. Naar deskundigen zeggen, kunnen ze hier niet overleven.
Zullen ze een langzame dood sterven. En tóch zijn ze er. Net als
veel andere, wat heet, invasieve soorten dieren en planten.
Waar komen deze waterschildpadden dan vandaan? Deze dieren
worden vaak vanwege hun 'schattigheid' aangekocht in een
dierenwinkel. Dan zijn ze leuk, klein, nieuwsgierig en ogenschijnlijk
makkelijk te houden. Maar voldoe je aan je verplichting om deze dieren
op de juiste wijze te verzorgen dan gaan ze groeien. Gaan ze meer
eten. Gaan ze meer poepen. Daarmee vragen ze steeds meer
verzorging. Met name het schoonhouden van hun verblijf vraagt veel
tijd. Veel moeite.
En dan zijn die leuke, kleine, pientere diertjes ineens niet meer zo heel
leuk en belanden ze nogal eens in een sloot, vijver, kanaal...
De foto's zijn deze keer van Willem van der Steeg, die de schildpadden
in een sloot langs de Nedereindseweg aantrof.

Waarom een tuin?
Ik vraag me vaak af waarom mensen zo
nodig een huis met een voortuin willen
hebben als ze toch nooit iets in de tuin
willen doen. Ik zie zoveel voortuintjes
waar alleen maar onkruid in staat en
verder alles dood is.
Manon Peeters
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Indië Herdenking

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.

Veelgebruikt onveilig fietspad
Goede middag,
Weet niet of het mogelijk is om een stukje
te publiceren over de zeer slechte staat
van het fietspad Parkhoutweg tussen
Hoogzandveld en de Doorslag.

Maandag 15 augustus organiseert het Comité 4 en 5 mei Nieuwegein
en stichting Pelita de Indië Herdenking in de Dorpskerk aan de
Nedereindseweg. Vanaf 19.00 uur zijn de deuren geopend en kun je
een kaarsje branden. Rond 19.30 uur start de officiële ceremonie bij
het monument.

De wortels van de bomen langs het fietspad zorgen er voor dat het asfalt omhoog
wordt gedrukt, waardoor er een zeer
slecht fietspad ontstaat.
Heb al diverse keren (14030) gebeld, met
het verzoek om wat te doen aan het zeer
slechte fietspad, maar tot op heden geen
enkele informatie daar over waaruit blijkt
dat de gemeente bereid is om hier wat
aan te gaan doen.

Woningeigenaren
laten zien
hoe je een woning
kunt verduurzamen
Op ons verzoek hebben wij samen met de
redactie van Pen al op 23 april 2018 hierover een stukje laten verschijnen over het
slechte fietspad. Gemeente heeft vanaf
dat moment bijna niets gedaan om het
fietspad te verbeteren, het is alleen maar
slechter geworden.
In het park zelf prima fietspaden, maar op
een fietspad waar mensen uit Vianen en
Nieuwegein gebruik van maken richting
Utrecht is het zo slecht dat het een aanfluiting is voor de gemeente Nieuwegein.
Als de gemeente niet voornemens is er
wat aan te doen dan is er misschien een
optie om langs het fietspad in beide
richtingen een bord te plaatsen met de
tekst 'zeer slecht fietspad.'
Het is zeker niet uitgesloten dat er op
korte termijn ongelukken gebeuren met
licht of zwaar lichamelijk letsel.
Met vriendelijke groet,
Fam Bosch

Wil jij andere Nieuwegeiners laten zien hoe je jouw huis duurzamer hebt gemaakt? Meer dan
1800 woningen in Nederland,
waarvan 9 woningen in Nieuwegein, doen al mee aan de Duurzame Huizenroute die binnenkort wordt gehouden.
Eén van deze woningen is een
twee-onder-een-kap-woning uit
1920. De bewoners: ‘Wij wonen al
lange tijd in een oudere woning in
Nieuwegein. Oorspronkelijk zijn
we 20 jaar gelelden begonnen met
vloerverwarming, wandisolatie en
een Nefit ketel in een deel van de
woonruimte. Nadat recentelijk de
ketel was afgeschreven hebben
we de achterkamer en bovenverdieping van de woning voorzien van isolatie en wandverwar27

ming. En daarbij de ketel vervangen door een warmtepomp.’
Samen maken we Nieuwegein
steeds duurzamer. Wil je je huis
opgeven en anderen laten zien
wat je allemaal kunt doen om
energie te besparen? Kijk dan op
de website van de Nationale
Duurzame Huizen Route.
Op zaterdag 29 oktober en/of zaterdag 5 november kunje een afspraak maken om bij de woningeigenaren binnen te lopen om te
kijken naar wat er allemaal mogelijk is.
De Nationale Duurzame Huizen
Route wordt mede mogelijk gemaakt door een groot aantal
Nederlandse gemeenten en provincies en partners en is een platform voor iedereen die interesse
heeft in duurzaam wonen.
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Deze week in de rubriek Toen
& Nu een dorpsgezicht aan
de Herenstraat in Jutphaas.
We kregen een aantal foto’s
van Tom Kouwenhoven. Of
we ze konden gebruiken...
Nou, daar zeggen wij geen
nee tegen Tom! Het dorpsgezicht is overigens een
beschermd dorpsgezicht.
Tom eerder: ‘Vanochtend bekeek ik de rubriek ‘Toen &
Nu’, waarin de oude en
nieuwe foto’s naast elkaar
staan, heel leuk. Ik heb nog
een paar foto’s uit de jaren
’70. Onder andere van Plettenburg en de oude draaibrug
en omgeving. Ik heb deze foto’s Toen gemaakt, Toen ons
nieuwe bedrijfspand daar
gebouwd werd.’
De foto van Toen is dus ergens in de jaren ’70 van
vorige eeuw gemaakt.
Op de foto van Toen & Nu zie
je van links naar rechts de
Herenstraat 17 tot en met 9.
Helemaal links het pand
15-17. Het is een pand dat
dateert uit circa 1720. Toen
was het een brouwerij. Door
de vele verbouwingen is er
weinig uit deze periode overgebleven. Op de foto van
Toen zie je nog wel de mooie
getoogde deur. Nu zitten er
winkeltjes in dit pand.
Rechts van dit pand zie je
‘Veellust.’ De woning ‘Veellust’ is gebouwd in 1820 en
staat er nog net zo statig bij.
Wel is er in 1923 een verdieping op geplaatst. Toen grijs,
Nu wit. De woning is in 1874
aangekocht door kweker J.T.
van den Berg. De gevel van
dit pand is gepleisterd en
voorzien van schijnvoegen.
De naam Veellust is vermoedelijk een kleine woordspeling
van de vorige eigenaar, kweker van den Berg, hij woonde
even verderop in boerderij
‘Veelust’ aan de Nedereindseweg 10-12, daar waar hij
zijn kwekerij had. Naast ‘Veellust’ zie je het oude postkantoor.
Het oude postkantoor van
Jutphaas aan de Herenstraat
13, dateert uit 1851 en is van

origine gebouwd als postkantoor. Deze functie heeft het
behouden tot mei 1963. Vandaag heeft het een woonfunctie. De gevel van dit pand is
gedecoreerd met speklagen.
Je ziet dat vooral goed op de
foto van Nu, Die horizontale
‘wit-gelige’ strepen. De panden naast het oude postkantoor zijn Herenstraat 12, 11
en 10. Tezamen met de
Herenstraat 12 zijn deze
huizen van 1834 tot 1867 in

gebruik geweest als kostschool voor middelbaar onderwijs.
Zie je die antenne rechts op
het pand? Hij staat er Nu nog
steeds, zo naast het voormalig Raadhuis van Jutphaas
aan de Herenstraat 9. Toen
alles nog analoog was en nu
digitaal.
Rechts dus het voormalig
Raadhuis van Jutphaas. Het
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is gebouwd in 1910. Tot 1971
heeft het dienst gedaan als
gemeentehuis van Jutphaas.
De aanbouw rechts is er in
1939 bijgekomen wegens
ruimtegebrek. In de aanbouw
was een ontvangst- en kantoorruimte en het kleine politiebureau met cellenblok dat
via het poortje was te bereiken. Dat poortje zie je helemaal rechts op de foto van
Nu.
(meer lezen)

