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DEZE WEEK

• Agenda
• Preview nieuw theaterseizoen
• Dorpshuis Vreeswijk afhaalpunt bio-

logische boodschappen
• Vrijwilligers voor Max Mobiel gezocht
• Verkoelende, groene tuin

• Gratis ophaalronde snoeihout
• Houtdraaivereniging De Lekstroom

jubileert
• Sportief Dagboek # 1
• Beachvolleyballers verliezen nipt
• Ruim 5000 boetes in een maand
• KInderboekenfeestje in de bieb
• Vaartocht door Vreeswijk, Jutphaas

en Utrecht
• 260 keer per dag valt TV-geluid weg
• Dansen in DE KOM

• Leve de kerk van de toekomst
• Bingo bij het AHN Zomerfestival 2022
• De Vuelta 2022 in Nieuwegein 1
• De Vuelta 2022 in Nieuwegein 2
• Kolfstedetunnel fors opgeknapt
• Supermarkt in Rijnhuizen

Sanne de Hoop op EK tafeltennis Lekker moeilijk doen

De held van de waterpomp

• Kickbokser Van Roosmalen stopt carrière na ongeluk

• Wandeling over het Hollandse IJsselpad

• Zomer in Nieuwegein: BBQen met de hele straat

Driekus Betzold, vrijwilliger bij JSV
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https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein


Start in ons eigen Nieuwegein
met knapzak en wandelschoenen!

Het Hollandse IJsselpad is geopend als icoonroute. Een zeer
bijzonder pad van 37 km lang dat begint op de grens bij Nieuwegein.
Bijna geheel onverhard, gemarkeerd, dwars door de natuur en langs
bruisende oer-Hollandse stadjes zoals IJsselstein, Montfoort en
Oudewater. Het pad is een belevenis voor jong en oud en begint bij
het Klaphek. Of je nu als een detective op zoek wilt gaan naar
historische sporen, liever wil struinen door het groen of met zijn
allen op poldersafari wil gaan. Het kan allemaal. Ga op pad en maak
er een wandelbelevenis van!

Wandelgeluk
Onderweg is er van alles te beleven langs de Hollandse IJssel. De mooie
oud-Hollandse stadjes aan de rivier vormen de levendige havens met
gezellige terrassen, bijzondere musea en winkels met heerlijke ambach-
telijke producten. Tussen de steden wandel je door authentiek boeren-
landschap en vogelrijke natuurgebieden. Rondom elke stad aan de
Hollandse IJssel zijn meerdere wandelroutes ontwikkeld om het verhaal
van de Hollandse IJssel te vertellen.

De Hollandse IJssel, die zowel welvaart als rampspoed bracht, heeft haar
sporen in het landschap achtergelaten. Oorspronkelijk was de Hollandse
IJssel een zijarm van de Lek, ‘Lake et Isla’ (Lek en IJssel). Te wild om,
het veengebied waardoor het stroomde, te ontginnen. Om de rivier te
temmen werd in 1285 de Dam bij het Klaphek geplaatst. Steenfabrieken
rezen op langs de oevers. De stenen waren nodig voor de bouw van
kastelen, kerken en verdedigingswerken.

Het erfgoed van de Hollandse IJssel
Heb je je weleens afgevraagd waarom wij zo gek op water zijn? Water is
overal, vroeger nog meer dan nu. Water zorgde voor handel en welvaart,
maar ook voor rampspoed en overstromingen én overwinning.
Overwinning? Jazeker, precies 350 jaar geleden maakte de Hollandse
IJssel onderdeel uit van de Oude Hollandse Waterlinie. Het water werd
als verdedigingsmiddel ingezet tegen het leger van de Zonnekoning en
met succes! De vele vestingstadjes, dijken, sluizen en jaagpaden langs
het Hollandse IJsselpad herinneren nog aan deze tijd.

Download hier de route van de wandeling langs het Hollandse IJsselpad.
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Witlof, kruimige aardappelen
en camambert

Deze week maakt onze ‘kookgek’ Eric
Dekker een heerlijke ovenschotel met wit-
lof, kruimige aardappelen en camembert.

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 het Muntplein in de wijk Batau
Noord.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/pdffiles/routehollandseijsselpad.pdf
https://www.pen.nl/artikel/voortgang-formatie-advies-verkenner-na-eerste-gespreksronde
https://www.cityplaza.nl
https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/koken-pen-witlof-kruimige-aardappelen-en-camembert
https://www.pen.nl/destraat/index580.html
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
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AGENDA

• 19 aug: Superjam in de Partner
• 20 aug: Jubileumfeest houtdraaiver-

eniging De Lekstroom
• 20 aug: AHN, Zomerbingo
• 21 aug: Vuurvlinder & Venice in

Wonderland
• 22 aug: Het nieuwe fietsen
• 24 aug: Zomervakantiekaarten
• 25 aug: Bridgeclinic
• 25 aug: Kinderboekenfeestje
• 26 aug: Klaverjassen bij SPNN
• 27 aug: Open Huis kunstencentrum

DE KOM
• 27 aug: Vaartocht door Vreeswijk,

Jutphaas en Utrecht
• 27 aug: Leve de kerk van de toekomst
• 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 theater-

seizoen
• 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
• 17 sep: Vaartocht door Vreeswijk,

Jutphaas en Utrecht
• 18 sep: Vaartocht door Vreeswijk,

Jutphaas en Utrecht
• 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.

Bewoners Huis de Geer
worden ‘wel gehoord maar niet begrepen!’

Al tientallen jaren rijden er sneltrams pal achter de woningen langs
in de wijk Huis de Geer. Hinder hebben de bewoners niet of
nauwelijks ondervonden, tot de nieuwe trams kwamen.

‘Met de komst van de nieuwe trams begin 2021 ervaren wij veel overlast.
Wij hebben ons verdiept in de feiten. Die feiten geven aanleiding om actie
te ondernemen en vragen de gemeente Nieuwegein en de provincie om
de overlast van het geluid van de nieuwe tram terug te dringen’ aldus
wijkbewoners Frans Kofflard eerder tegenover onze redactie. Kofflard
woont aan de De Bruijnstraat in Huis de Geer en het dossier van de
geluidshinder van de trams wordt dikker en dikker.

Om ook na de zomervakantie aandacht te vragen voor de probleem met
de geluidshinder van de trams hebben de bewoners maar weer een
e-mail gestuurd naar de verantwoordelijke wethouder van de gemeente
Nieuwegein en vertegenwoordigers van de provincie Utrecht.
Kofflard: ‘Wij weten dat er actie wordt ondernomen. Wij weten dat er
geluidsdempers op de trams worden geïnstalleerd en de rails zal worden
gesmeerd. Wij weten dat er metingen zullen worden gedaan om het
effect van die maatregelen in kaart te brengen. Er komt vast een mooi
getal uit dat in de komende gedachten wisselingen met ons zal worden
gedeeld. En daar zit nu precies ons dilemma.’

De gesprekken die reeds eerder met de gemeente Nieuwegein en met de
vertegenwoordigers van de provincie zijn gevoerd gaan over feiten, over
decibellen, over normen voor geluid en geluidskaarten. ‘Wij begrijpen dat.
Het is immers het enige objectieve criterium om het geluid en de hinder
daarvan te beoordelen’ aldus Kofflard. ‘Maar ergens steekt het. Wij
worden gehoord, maar voelen ons tegelijkertijd niet begrepen.’
De bewoners laten weten dat in de techniek van het meten de emotie van
overlast niet wordt meegenomen. Met een video willen de bewoners
langs de trambaan laten voelen hoe de geluidsoverlast voor hen voelt.
Het geluid van de televisie wordt op een gegeven moment volledig
overstemd door het geluid van de trams. En dat 260 keer per dag.

‘Keer op keer is het passeren van de tram een meer dan onaangename
onderbreking van het normale. Die onderbrekingen gaan opspelen. Ze
gaan irriteren. En tasten het welzijn en het woongenot aan’ aldus Kofflard
tegenover onze redactie.

De bewoners laten weten dat als de maatregelen er toe leiden dat zij
elkaar kunnen blijven horen als zij in de tuin zitten of de televisie kunnen
blijven horen als zij binnen zitten, dat dat dan voor hen prima is, maar
vooralsnog worden de bewoners wel gehoord maar niet begrepen!
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Oudere vrijwilligers
houden
voetbalclubs draaiende

Het nieuwe sportseizoen gaat weer van
start. Amateurvoetbalclubs drijven op
vrijwilligers, maar die zijn steeds moei-
lijker te vinden. Zeker na twee jaar
corona, waarin veel van hen iets an-
ders zijn gaan doen. De trouwe, harde
kern houdt de clubs echter overeind.
Dat zijn veelal senioren. Week in week
uit zetten zij zich met hart en ziel in.
Driekus Betzold (77) is vrijwilliger bij
JSV Nieuwegein, onder meer als trainer
van het damesvoetbalteam. ‘Zo lang ik
kan, blijf ik actief’ aldus Driekus.

'Elke maandagochtend komt de vrijwil-
ligersgroep bijeen in de kantine om koffie
te drinken en te kletsen. We houden de
boel draaiende. Vuilniszakken legen,
vlaggen weghalen, opruimen. Die gezel-
ligheid is voor mij het belangrijkst. We
hebben een hoop lol. Ik doe het voor de
koffie’, zeg ik altijd. 'Een jaar of tien gele-
den vroeg een kennis mij als trainer voor
het damesvoetbalteam. Daar zei ik geen
nee tegen. Ik ben echt een voetballer, al
zo’n 67 jaar met voetbal bezig en nog
steeds kan ik er geen afscheid van ne-
men. Vroeger speelde ik betaald voetbal
bij DOS en ik ben naast mijn vrijwilligers-
werk ook nog jeugdscout bij Feyenoord.'
Op zaterdag staat Driekus vanaf acht uur
op de velden om te scouten. Niet alleen bij
JSV, ook bij andere clubs. Driekus: 'Als ik
niet geblesseerd ben, doe ik op maandag-
ochtend mee met walking voetbal voor
zestigplussers. Daar weet iedereen het
beter, want de meesten zijn coach of trai-
ner geweest. De rest van de tijd steek ik in
het trainen van het damesteam. Het is
heel anders dan bij de mannen. Een ver-
ademing! Het is wat menselijker, al heb ik
me wel moeten aanp[assen. Ik heb ge-
leerd mijn taalgebruik te veranderen en
wat minder bot en grof te praten. Daar

houden ze niet van. Als ik een vergissing
maak, kom ik er heel snel achter, dan
staan er zestien dames om me heen om
me erop te wijzen. Maar hebben ze met
z’n twaalven een feest, dan bellen ze me
ook. Al zeg ik dan meestal: dacht het niet,
ik ga niet tussen allemaal dames zitten. Ik
ben trots op wat ze bereikt hebben: vijf
keer kampioen in tien jaar! Zo lang ik kan,
blijf ik actief als vrijwilliger bij JSV.'

©MAX Magazine 2022
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Driekus Betzold (77)

Eerder dit jaar ontmoette Driekus
minister Conny Helder
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‘Leve de kerk
van de toekomst’

In 2020 bestond de Dorpskerk
in Jutphaas 200 jaar en heeft
het een mooi orgel van ruim
150 jaar . Hoe zal de kerk er
over 200 jaar uitzien? Op zater-
dag 27 augustus deelt kerkelijk
trendwatcher Rinus van
Warven zijn toekomstbeeld
tijdens een vanwege corona uit-
gestelde forumdiscussie in de
Dorpskerk. Zelf is hij onver-
beterlijk optimistisch: 'We
hoeven niet de illusie te hebben
dat geloof, religie en zingeving
ooit zullen verdwijnen. De mens
is nu eenmaal ongeneeslijk reli-
gieus.'

In onze gemeente waren er kerken
lang voordat Nieuwegein zelf
ontstond. Is de kerk nog wel van
deze tijd? Gaan niet steeds minder
mensen zondags naar de kerk?
Rinus van Warven, die zich in
diverse functies en rollen heeft
bezighouden met zingeving, de
kerk en communicatie daarover,
zegt: 'Sommige kerkelijke instituties
zullen verdwijnen, kaders zullen
verschuiven. Maar de antenne,
waarmee wij iets van het hogere
kunnen opvangen, is de mens niet
kwijtgeraakt. Echter: als de geves-

tigde kerk een museum wordt, een
etalage van waarheden, die men
koestert, dan is die kerk precies het
tegendeel van wat Jezus bedoelde.'

Toch ziet Van Warven een mooie
toekomst voor de kerk, maar dan
zullen we zelf aan het werk moe-
ten. De mens kan volgens hem
zijn toekomst steeds meer zelf
maken, maar ook breken. Er zal
wel wat moeten veranderen, aldus
Van Warven: 'Met een knipoog
naar een citaat van kunstenaar
Claus Oldenburg durf ik te zeggen
dat ik voor een vorm van geloven
ben die wel wat anders te doen heeft
dan in een kerk aan de muur te
hangen.'

Na de inleiding door Van Warven
en een pauze, is er een forumdis-
cussie, met gelegenheid tot het
stellen van vragen. Deze boeiende
middag is op zaterdagmiddag 27
augustus van 13.00 tot 16.00 uur
in de Dorpskerk aan de Neder-
eindseweg 1-3.
Aanmelden kan bij Jetty Haal-
boom: j.j.haalboom@planet.nl
of bij Henk Verboom; h.ver-
boom@ziggo.nl, maar ook zonder
aanmelding ben je van harte
welkom!
De entree bedraagt € 7,50, dit is
inclusief een pauzedrankje.
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Open Huis in DE KOM

Op zaterdag 27 augustus kan iedereen
kennismaken met het cursus- en les-
aanbod 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 muziekin-
strumenten 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 geval-
len in week 29 augustus een proefles vol-
gen tijdens onze proeflesweek. Het cur-
susseizoen begint in de week van 5 sep-
tember.

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.

OMKIJKEN

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

Augustus 2011

Toen een nog steeds en bijna dagelijks terugkerend
fenomeen: stilstaand verkeer op de A2 in de richting
van Vianen. De foto werd gemaakt vanaf het viaduct
in de Weg naar de Poort.

De Digitale Nieuwegeiner
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Het heldenverhaal achter de waterpomp

In 1824 komt een bijzondere man in Jutphaas wonen die
verandering brengt: Gerardus Josephus Teljer (1798-1880).
Teljer is de eerste chirurgijn die zijn beroep niet koppelt aan
dat van barbier. Opgeleid in de praktijk van zijn vader in
Bergschenhoek, verwerft Teljer na het afleggen van een
examen de bevoegdheid om geneesmiddelen te verstrekken,
aderlatingen te verrichten, wonden te verzorgen en tanden
en kiezen te trekken.

Al snel richt hij een eigen geneeskundige commissie op in
Jutphaas. Hij helpt de gehele Jutphase bevolking met het
bestrijden van ziekten en wint daarmee in korte tijd veel van hun
vertrouwen. Het armeluisdorp Jutphaas biedt hem echter niet
genoeg om rond te kunnen komen, waardoor hij op zoek gaat
naar vermogende patiënten uit de omtrek. En met succes: zijn
praktijk groeit snel en wordt steeds drukker.
Het gemeentebestuur moet echter niets hebben van deze
chirurgijn. Zo zou hij het bestuur op hoge kosten jagen door te
veel medicijnen voor te schrijven en te eisen dat er maatregelen
genomen moesten worden voor het bieden van schoon
drinkwater. Ook voor Teljers strijd tegen de gevreesde cholera-
epidemie, krijgt hij geen bewondering van het bestuur. Dit leidt
meerdere malen tot conflicten.

Ondanks alle kritiek verweert Teljer zich fel en blijft hij zich
inzetten voor het bestrijden van ziekten en het bieden van
geneeskundige hulp. Hij besluit om dat allemaal gratis en uit
eigen zak te gaan doen, niet alleen voor de dorpsbewoners van
Jutphaas, maar ook voor aangrenzende buurten waar hulp niet
beschikbaar is.
In 1860 lukt het hem om een waterpomp te laten plaatsen op het
Kerkveld, waarvan het succes zes jaar later blijkt, als de cholera-
epidemie uitbreekt. Op en rond het Kerkveld valt er slechts één
slachtoffer, terwijl in de rest van het dorp negenenvijftig doden te
betreuren zijn. In Amsterdam en omstreken kost deze cholera-
uitbraak zelfs aan 21.000 mensen het leven. Het betekent een

doorbraak en nadat ook aan de
Herenstraat en de Dorpsstraat
enkele waterpompen zijn geslagen,
mag Jutphaas zich in de provincie
Utrecht de eerste gemeente
noemen, waar na 1866 géén
cholera meer voor komt.

Teljer verwerft door zijn
behandelmethoden zelfs landelijke
bekendheid. Deze oorspronkelijke
waterpomp staat er niet meer,
maar de huidige pomp op het

Kerkveld, geplaatst in de jaren ‘70 van de vorige eeuw, is een
mooie verwijzing naar wat Teljer voor Jutphaas en haar
bewoners heeft betekend.

In 1880 vertelt Teljer wat zijn drijfveer is aan de Geneeskundige
Courant: 'Iemand die een groote reis heeft gedaan en alles goed
heeft waargenomen, wat hij ontmoet en gezien heeft, vooral met
een wetenschappelijk doel, zal er groote behoefte aan hebben,
hetgeen hij op reis heeft gezien, waargenomen en opgemerkt
aan zijn vrienden en kennissen mede te delen.'

Teljer wordt in datzelfde jaar begraven in het nog altijd
bestaande familiegraf op de begraafplaats aan het Kerkveld.

Het Kerkveld anno 1915 met op de achtergrond het Elizabethshofje. Links van
het midden één van de twee waterpompen van het Kerkveld en de 'watergeut'

Gerardus Josephus Teljer

De waterpomp
op Kerkveld

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/het-st-elisabethshofje-aan-het-kerkveld
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Snak jij ook
naar een verkoelende,
groene tuin?

Verlang je ook naar de schaduw
van bomen en de koelte van wa-
ter? Weet je dat je door allerlei
eenvoudige maatregelen je
tegeltuin kunt omtoveren in een
groene oase?

Door tegels uit de tuin te halen, de
schutting te vervangen voor een
heg, meer bomen, meer (wilde)
planten en meer gras wordt het
minder warm in en om je huis.
Bovendien kan het regenwater
van heftige onweersbuien beter
weglopen door de grond.

Tijd voor aanpassingen
aan een veranderend klimaat
In Nieuwegein hebben we vooral
last van hele heftige regenbuien
en hete dagen. Veel inwoners
hebben er al iets aan gedaan,
zoals de aanleg van een tuintje
langs de gevel van het huis, meer
groen in de tuin of een groen dak.
Dat is hard nodig, want de tuinen
van Nieuwegein zijn heel belang-

rijk om de stad leefbaar te hou-
den.

Subsidie groene daken
Een groen dak helpt wateroverlast
voorkomen, doordat het na een
heftige regenbui water opslaat en
langzaam afvoert. De gemeente
Nieuwegein geeft bijvoorbeeld
subsidie voor groene daken.

Maak uw tuin groener
Hoe meer groen, hoe beter het
water kan wegstromen. Een wa-
tervriendelijke tuin is voor min-
stens 60% beplant. Het regenwa-
ter kan in de groene zachte bo-
dem wegstromen. Bovendien
houden planten de tuin koel op
hete dagen. Je kunt denken aan
waterdoorlatende of -afstromende
bestrating, een waterdoorlatend
terras, vijvers, infiltratieputten en
regentonnen.

Dus vragen we jou: wat ga jij dit
jaar doen aan een klimaatproof
Nieuwegein? Het mag klein of
groot zijn en we willen je er graag
bij helpen. Kijk op deze website
voor alle acties en meer informatie

Beachduo
Brouwer/Meeuwsen
verliezen finale Elite 16
in Hamburg

De beachvolleyballers Alexander
Brouwer en Robert Meeuwsen
(Nieuwegein) hebben net naast de zege
gegrepen op het Elite 16-toernooi in
Hamburg. Het Nederlandse duo verloor
in de finale van de Polen Michal Bryl
en Bartosz Losiak. De beslissing viel
pas ver in de derde set, die met 29-27
naar Bryl en Losiak ging. Het Poolse
koppel had de eerste set met 21-18
gewonnen, de tweede ging met 21-16
naar Brouwer en Meeuwsen. De beslis-
sende set draaide daarna uit op een
thriller.

Bryl en Losiak hadden in de halve finales
met 22-20 21-17 gewonnen van Stefan
Boermans en Matthew Immers. Dat
Nederlandse duo moest het in de strijd om
het brons afleggen tegen de Duitsers Nils
Ehlers en Clemens Wickler (21-23 18-21).

Brouwer en Meeuwsen verloren dit jaar
ook de finale van het Elite 16-toernooi in
het Mexicaanse Rosarito. Ze werden derde
in de Tsjechische stad Ostrava.

De beachvolleyballers Alexander Brouwer
en Robert Meeuwsen hadden eerder deze
week de eindstrijd bereikt van het Elite
16-toernooi in Hamburg. Het Nederlandse
duo was bij de laatste vier met 21-16 en
21-18 te sterk voor de Duitsers Nils Ehlers
en Clemens Wickler.

FOTO VAN DE WEEK

De Foto van deze Week is een mooie weergave van
hetgeen mooi weer in de zomer betekenen kan voor
de saamhorigheid in een Nieuwegeinse straat of
buurt. BBQ-deelnemer Martin Reijmerink liet weten:
‘Zaterdag 13 augustus. Een lang vooruit geplande
BBQ. Zou het mooi weer zijn? En dat was het natuur-
lijk. Te mooi, te warm. Dus de bewoners van de
Jacobus van Looyhove, zij hielden deze straat BBQ in
hun wijk, zochten de schaduw op. Genoeg te drinken
en vooral veel gezelligheid en eten. Het duurde tot in
de kleine uurtjes.’

Zie je ook iets leuks of bijzonders in Nieuwegein?
Maak een fotootje en stuur 'm aan redactie@pen.nl.

De Digitale Nieuwegeiner
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Kickbokser
Van Roosmalen
stopt carrière
na ongeluk

Kickbokskampioen Robin van
Roosmalen stopt per direct met
zijn cariere als kickbosker. Dat
heeft de sporter afgelopen vrij-
dag bekend gemaakt in een ver-
klaring op Socialmedia. Van
Roosmalen was zevenvoudig
wereldkampioen kickboksen,
maar na het ongeluk op de A2
bij Nieuwegein, waarbij hij zijn
zus Melissa verloor en zelf ge-
wond raakte, kon hij het niet
meer opbrengen om er weer vol
voor te gaan.

Over het ongeluk
Het ongeluk gebeurde woensdag-
middag 13 januari 2021. Robin en
Melissa waren met hun auto op de
vluchtstrook bij Nieuwegein tot
stilstand gekomen en werden daar
aangereden door een vrachtwa-
gen. De vrachtwagen schoot na
het ongeval door de vangrail naar
de hoofdrijbaan. Volgens Rijkswa-
terstaat was deze vangrail over
een lengte van zeventig meter be-
schadigd en was er olie op het
wegdek terechtgekomen. De zus
overleed later in het ziekenhuis.

De verklaring
van Robin van Roosmalen
Van Roosmalen op Instagram:
‘Met pijn en acceptatie kondig ik
vanaf vandaag mijn pensioen aan.
Om deze pijnlijke maar realistische
boodschap zo groots en eerlijk met
jullie aan te kondigen, zal me hel-
pen dit hoofdstuk in mijn leven met
vrede af te sluiten. Zoals jullie alle-
maal weten, heb ik hard gewerkt,
mentaal en fysiek, om te herstellen
van het tragische auto-ongeluk
waar ik 1,5 jaar geleden bij betrok-
ken was. De afgelopen weken ben ik
tot de conclusie gekomen dat ik niet
meer terug zal kunnen naar het
niveau van voor het ongeluk. Nor-
maal gesproken zou ik mijn ego la-
ten winnen, maar ik weet hoe ge-
vaarlijk dit spel is als je gezondheid
niet is waar het moet zijn.’

Robin kan met trots terugkijken
op zijn carrière en zijn prestaties.
Wat begon als deelname aan
kleine toernooien in de plaatselij-
ke sportschool, groeide hij uit tot
zevenvoudig Glory Kickboxing
World Champion in twee verschil-
lende gewichtsklassen.

Ook al komt er een einde aan zijn
tijd als kickbokser, Robin van
Roosmalen zal nog steeds als am-
bassadeur betrokken blijven bij de
sport waar hij zo veel van houdt.

Ruim 5000 boetes in
eerste maand trajectcontrole
bij werkzaamheden
Galecopperbrug

Het aanpassen van de trajectcontrole
ter bescherming van wegwerkers op de
Galecopperbrug (A12) bij Nieuwegein
heeft in een maand tijd duizenden
boetes opgeleverd. Volgens de ver-
keersafdeling van het Openbaar Mini-
sterie zijn er 5264 overtredingen gecon-
stateerd.

De maximumsnelheid bij de Galecopper-
brug is verlaagd naar 70 kilometer per uur.
De aangepaste trajectcontrole vanwege
wegwerkzaamheden was een primeur en
ging op 4 juli van start. 'Dat was iets later
dan gepland omdat de bebording nog op
orde gemaakt moest worden', zegt een
woordvoerder.

Afgezet tegen het aantal passanten over-
trad in de eerste maand gemiddeld 1,1
procent van de bestuurders de maximum-
snelheid van 70 kilometer per uur. In het
weekend ligt het gemiddelde hoger dan
doordeweeks: 1,75 procent tegen 0,78
procent. 'Dat kan onder meer komen door-
dat woon-werkverkeer meer bekend is met
de situatie en er gewend aan is.'

De Parket Centrale Verwerking Openbaar
Ministerie (CVOM) is tevreden over de
aanpassing op de Galecopperbrug. 'Het
merendeel van de bestuurders houdt zich
goed aan de maximumsnelheid, wat ten
goede komt aan de veiligheid van de weg-
werkers.'

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.

Linda: ‘Zomerkriebels! Wat is er allemaal voor leuks te doen in
Nieuwegein voor senioren? Je hoort het tijdens het wekelijkse
Plus-café in de bieb. En helemaal passend bij dit zomerse
maandthema staat maandagmiddag 22 augustus de fiets in de
schijnwerpers. Dan organiseert Doortrappen met VVN de
leuke workshop ‘Het nieuwe fietsen’. Met veel aandacht voor
samen praten over veilig fietsen, vitaliteit en fietskennis. Kom je
ook? Deelname is gratis en er is vrije inloop.’

De Digitale Nieuwegeiner
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Op de parkeerplaats
van dit Nieuwegeinse hotel
wordt gesmeerd
en gekookt voor de renners:
'Ik zorg voor de brandstof'

Het profpeloton is neergestreken bij
verschillende hotels in de omgeving
van Utrecht en dus staan de parkeer-
plaatsen vol met glimmend zwarte
vrachtwagens, volgauto's en zelfs mo-
biele keukens. 'Dat doen we altijd in de
grote rondes. Als je niet precies weet
waar je terecht komt is het wel handig
om je eigen domeintje te hebben.'

Bij het Fletcher hotel langs de A2 bij Nieu-
wegein rommelt kok Thijs Bijwaard van
Team DSM vanochtend nog wat in zijn
kooktruck vol aanrechten, kastjes en
vooral ook weegschaaltjes. Want voordat
Thymen Arensman, John Degenkolb en
Joris Nieuwenhuis hun rondjes keihard
door Utrecht, stad en provincie, rijden
moet niet alleen hun materiaal, maar ook
de inwendige motor goed afgesteld zijn.
'En ik zorg voor de brandstof.'

'Het is bijna wetenschappelijk', vervolgt
Bijwaard met een blik op de weegschaal.
'Ik weeg het per persoon af. Als de ren-
ners klaar zijn met wielrennen, krijgen de
diëtisten de gegevens binnen. Die sturen
dat naar mij, dan weet ik wat ik per per-
soon moet neerzetten. Dan krijgen ze alle-
maal hun eigen bordje met hun eigen
naam erop.'

Geen biefstuk
Vroeger zaten renners nog wel eens met
een flink bord pasta en een biefstuk aan
het ontbijt, maar die tijden zijn voorbij. Het
is nu vooral havermout wat de klok slaat
en een enkele keer pannenkoeken. De
pasta krijgen ze bij het avondeten.
'Vanavond hebben we als voorgerecht
een quiche met broccoli, als hoofdgerecht
een pasta met zalm en daarna hebben we
nog een carrot cake.'

Als het menu na veel overleg eenmaal
vaststaat, dan wordt daar ook niet meer
vanaf geweken. Dat is geen doen, legt kok
Bijwaard uit. Hetzelfde geldt min of meer
voor het materiaal. Als de stuur- en zadel-
hoogtes eenmaal vaststaan, gaan de
mecaniciens daar tijdens de koers ook
niet veel meer aan sleutelen.
'Veel eisen worden eerst besproken met
de expert en dan doen wij de aanpassin-
gen', zegt mecanicien Ed Bekhuis. 'Het is
niet zo dat ze dat bij ons op tafel kunnen
gooien, zodat we ineens extra werk heb-
ben. Dat gaat gewoon niet. Dat moet in
goed overleg.' Ook Bekhuis heeft zijn
eigen domein in een paar vrachtwagens,
maar bij hem hangt het vol met gitzwarte
frames, blinkende cassettes en veel wie-
len. 'We hebben twee vrachtwagens vol,
met 62 fietsen.'

Regen verwacht
Omdat er vrijdag mogelijk een bui kan
vallen is de mecanicien deze dagen vooral
bezig de speciale tijdritfietsen regenklaar
te krijgen. Iets dikkere banden dus, met
iets meer profiel. 'We gaan naar een re-
genband die meer safe is voor regen. We
gaan meer voor veiligheid, momenteel.
Dat we veilig de finish halen. Dat meer
nog, dan dat het een goede tijd wordt.'

De Vuelta heeft de naam een nerveuze
koers te zijn, vooral in de eerste dagen.
En dat we die nu in Nederland rijden helpt
volgens Bekhuis niet. 'Veel rotondes, veel
obstakels op de weg. Auto's worden ook
niet altijd weggehaald. Dus dat geeft veel
stress bij de renners.' Mogelijk levert hem
dat de komende dagen extra werk op met
kapotte onderdelen of zelfs hele fietsen
die vervangen moeten worden. Maar
stress? Nee, dat niet. 'Ik heb een heel
rustig karakter. We moeten ook rustig
blijven. Als je rustig overkomt naar de ren-
ner, dan blijft hij ook ontspannen.'

Zowel Bijwaard als Bekhuis zeggen een
bijzonder mooie baan te hebben. Het is
veel reizen en je bent veel van huis, maar
je maakt ook nog wel eens wat mee. Dat
de Vuelta dit jaar zo dicht bij huis begint is
natuurlijk wel bijzonder. 'Ik was er bij de
Tour ook bij in Utrecht en nu weer', aldus
Bekhuis. 'Dat geeft wel een speciaal ge-
voel.'
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

Mecanicien Ed Bekhuis van Team DSMKok Thijs Bijwaard van Team DSM
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Vrijwilligers voor
Max Mobiel gezocht

De meest vernieuwende dienst
die vanaf september wordt aan-
geboden in Nieuwegein, is de
Max Mobiel. De Max Mobiel is
een klein elektrisch autootje
met chauffeur die (minder mo-
biele) buurtgenoten van A naar
B kan brengen.

Voor wie is de Max Mobiel
Wil je op bezoek bij familie? Heb
je een tandartsafspraak? Heb je
een afspraak in het ziekenhuis?
Wil je even winkelen op City-
plaza? Of moet je hond naar de
dierenarts? En heb je zelf geen
vervoer of ben je slecht ter been?
Boek dan een ritje met de Max
Mobiel voor maar € 1,- ! Het au-
tootje is smal en rijdt op het
fietspad of op de stoep waardoor
je overal voor de deur afgezet
kunt worden. Je kunt een bood-
schappentas, een wandelstok of
een rollator meenemen. Zelfs een
kleine opvouwbare rolstoel past
erin! Let op: De Max Mobiel rijdt
pas vanaf september en is nog
niet te boeken.

Wordt vrijwilliger!
Wil je ook chauffeur worden? Ben
jij sociaal aangelegd, lijkt het je

wat om in het leuke en gekleurde
wagentje rond te rijden? Heb je
minstens een halve dag per week
de tijd en minimaal een brommer-
rijbewijs? Dan zoekt de organisa-
tie jou!

Er wordt gezorgd voor een rijtrai-
ning met bijbehorend certificaat en
omdat soms kwetsbare cliënten
zullen meerijden zal een VOG
(verklaring omtrent gedrag) van
kracht zijn. Aanmelden als vrij-
williger kan via het telefoonnum-
mer 0620111022, of stuur een
e-mailtje naar maxmobielcity-
plaza@citymobielnieuwegein.nl.

Wil je liever planner worden?
Ben je secuur, en ben je een aan-
tal uren per week beschikbaar?
Wordt dan planner. De ritjes wor-
den door het telefonisch aan-
spreekpunt minimaal 24 uur van
tevoren in de Google agenda
genoteerd. Hierdoor weten de
chauffeurs precies hoe laat ze
waar worden verwacht. Jij be-
waakt deze planning en zorgt dat
de chauffeur geïnformeerd is over
eventuele bijzonderheden. Ook
hiervoor kun je je aanmelden als
vrijwilliger via het telefoonnummer
0620111022, of stuur een e-mail-
tje naar: maxmobielcity-
plaza@citymobielnieuwegein.nl.

Dorpshuis Fort Vreeswijk
afhaalpunt biologische
dagelijkse boodschappen

Vanaf september wordt het Dorpshuis
in Vreeswijk afhaalpunt voor de dage-
lijkse boodschappen. Je kon bij het
Dorpshuis al biologische groente- en
fruitpakketten bestellen van leveran-
cier Odin. Nu kun je er ook voor andere
biologische producten terecht: brood,
zuivel, verzorgingsproducten en veel
meer.

Je bestelt via de website van Odin, en
haalt de bestelling af bij het Dorpshuis.
Door deze service aan te bieden wil het
Dorpshuis inwoners helpen die een biolo-
gische leefstijl nastreven. Het eten komt
vers van de boer en wordt zo veel mogelijk
onverpakt geleverd.

Meer weten en aanmelden
Zie de website van Fort Vreeswijk voor
meer informatie over de bezorgdienst
voor dagelijkse boodschappen, en voor in-
formatie over de tassen biologische
groente en fruit.

Ledenvoordeel
Ben je lid van Odin dan kun je boodschap-
pen doen met ledenvoordeel. Je betaalt
dan maandelijks een bedrag voor vaste
kosten zoals vervoer, opslag etc. Deze
kosten worden vervolgens uit de product-
prijzen gehaald en als lid betaal je de
ledenprijs. Hoe meer boodschappen je
doet hoe meer voordeel je krijgt.

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 Nicolaaskerk gezien vanaf de Nedereindseweg in
Jutphaas rond 1902.
De kaart is uitgegeven door Vivat uit Amsterdam. De
drukker is onbekend, maar gedrukt in zwart/wit.

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

De Digitale Nieuwegeiner
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Sanne de Hoop
van VTV Nieuwegein
op EK Tafeltennis
in München

In München is vorige week donderdag
de loting voor de voorrondes van het
EK Tafeltennis gehouden.
TeamNLTafeltennis is met vier dames
vertegenwoordigd op het multisport
evenement, waaronder Sanne de Hoop.
Zij wist zich middels een kwalificatie-
toernooi te plaatsen voor dit EK. De
Hoop speelt bij VTV in Nieuwegein.
Afgelope zaterdag is het EK van start
gegaan waar overigens ook Emine
Ernst, oud speelster van VTV
Nieuwegein aan deelneemt.

De Nederlandse dames komen naast het
enkelspel ook uit in het dames dubbel en
mixed dubbel. Sanne de Hoop speelt
samen met de Sloveense Sara Tokic.

Sanne (26) geeft aan erg uit te kijken naar
dit EK: 'Het is een mooie kans om mij te
meten met de Europese top, ik ben dan
ook ontzettend blij dat ik mezelf voor dit
toernooi heb gekwalificeerd'. De 26-jarige
speelster van VTV Nieuwegein die ko-
mend seizoen uitkomt in maar liefst vier
competities (eredivisie dames, 1e divisie

heren, Portugal en Engeland), heeft zich
voor dit EK voorbereid in Slowakije en in
Nederland bij het internationale TT4you
trainingskamp in Schiedam.

In het kwalificatietoernooi speelt Sanne
tegen Tin-Tin Ho uit Engeland en de
Poolse Anna Wegrzyn. 'Ik ga alles geven
om mijn beste spel op tafel te leggen', al-
dus een gemotiveerde Sanne de Hoop.

Bieb geeft
leuk kinderboekenfeestje!

Bibliotheek De tweede verdieping geeft
op donderdag 25 augustus een kinder-
boekenfeestje! Luister naar een leuk
verhaal en maak daarna slijm of een
vrolijk bloempotje! Zorg dat je er bij
bent om de zomervakantie af te slu-
iten. Vergeet niet je vakantiepaspoort
mee te nemen voor het presentje!

Kinderen van 4-8 jaar luisteren naar het
verhaal van ‘Anansi de spin’ die een plan
bedenkt om anderen het zware werk te
laten doen in zijn moestuin. Alleen loopt
dit plannetje héél anders dan Anansi

denkt. Na het verhaal gaan we zelf aan de
slag met het maken van een vrolijk
bloempotje.

Voor de kinderen van 8-12 jaar wordt het
een slijmerige middag met ‘Het slijm
boek’. In dit boek krijgen kinderen een
slijmverbod opgelegd. Wij gaan stiekem
slijm maken, doe jij mee?

Het kinderboekenfeestje is op donderdag
25 augustus van 15.30 - 16.30 uur in
Bibliotheek de Tweede Verdieping. Aan-
melden kan via de website van de biblio-
theek. Het kinderboekenfeestje is een
samenwerking tussen Movactor en De
tweede verdieping.
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Houtdraaivereniging
De Lekstroom viert jublieum
bij Museumwerf Vreeswijk

Liefhebbers van hout en am-
bacht opgelet! Morgen, zater-
dag 20 augustus viert hout-
draaivereniging De Lekstroom
haar 25-jarig jubileum bij
Museumwerf Vreeswijk. De
houtdraaiers nodigen je daar
graag bij uit. Van 13.00 tot
16.30 uur is iedereen welkom
om kennis te maken met en-
thousiaste houtdraaiers en hun
prachtige en ingenieuze houten
werkstukken.

Houtdraaien
is een prachtige hobby
De Lekstroom is een afdeling van
de Nederlandse houtdraaivereni-
ging RADIUS en bestaat uit zo’n
twintig houtdraaiers die regel-
matig bij elkaar komen. Tijdens
die bijeenkomsten worden er-
varingen uitgewisseld en werk-
stukken besproken. Om van elkaar
te leren worden op de draaibank
ook diverse technieken gedemon-
streerd.

Wat is er allemaal te zien en te
doen op 20 augustus
• Demonstraties houtdraaien door
leden en Marcel van Berkel bij de
IJzerloods en de Timmerloods
• Expositie van werkstukken (ook
verkoop) in het Theehuys
• Kleuren van werkstukken voor
de kinderen
• Grabbelton met mooie hout-
werkstukjes
• Wedstrijd: raad het aantal stuk-
jes van een vaas
• Special Hardwoods met hout-
soorten, pennen enz.
• Houtdraaiwinkel.nl met draai-
banken, gutsen, producten van de
Cokerij en kleinmaterialen
Omdat de Museumwerf dan even-
eens geopend is, kunt je ook
• De expositie met de geschiede-
nis van de historische binnenvaart
bekijken
• Oude binnenvaartschepen op de
helling en in de Museumhaven
zien
• Een rondvaart maken van
ongeveer een uur. (€ 5,= p.p.)

Toegang: € 3,- per persoon (waar-
van € 1,- voor De Lekstroom).
Museumwerf Vreeswijk vind je
aan de Wierselaan 113 (Vrees-
wijk).

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, Hove-
niersweide 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, Hove-
niersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.

Zaterdag 10 september
Vogelhuisjes voor Bouwgein
Help jij mee om Bouwgein vogelvrien-
delijker 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, Hove-
niersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.

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, Hove-
niersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.
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Varen
door openluchtmuseum
Nieuwegein
én Utrecht met
Museumwerf Vreeswijk

Museumwerf Vreeswijk breidt
haar vaartochten uit. Op 27 au-
gustus en 17 en 18 september
kun je mee met de historische
rondvaartboot Hoop en Ver-
trouwen door Openluchtmu-
seum Nieuwegein, waarna ver-
volgens koers wordt gezet naar
het middeleeuwse waterhart
van buurstad Utrecht.

Varen door Openluchtmuseum
Nieuwegein is een belévenis. Het
is zo mooi dat de Museumwerf
besloot de vaartochten uit te brei-
den en Utrecht op te nemen in het
repertoire. Er wordt gevaren met
minimaal 8 tot maximaal 14 pas-
sagiers. De afvaart is om 13.00 uur
bij Museumwerf Vreeswijk.

De tocht duurt ongeveer 4 uur.
Reserveer tijdig via telefoon
0638017592 want vol=vol!

Tarieven en meer info vind je op
de website van de Museumwerf.

Vaartsche Rijn
Utrecht en Nieuwegein zijn van
oudsher met elkaar verbonden.
Samen bezitten zij het oudste
kanaal van Nederland, de
Vaartsche Rijn. Dit kanaal door
Vreeswijk verbond Utrecht in 1373
met de rivier de Lek. In Utrecht
maakte de Vaartsche Rijn connec-
tie met de grachten, die weer in
verbinding stonden met de Vecht
ten noorden van de stad.

Nieuwegein en Utrecht danken
hun bestaan en ontwikkeling aan
de eeuwenoude vaarwegen die
hen doorstromen. Vandaar dat
juist langs het water veel moois en
interessants te zien valt. Je kunt
dit met eigen ogen zien.

Plan eens een tocht en laat je
meevoeren over de Vaartsche
Rijn, het Merwedekanaal, de
Utrechtse singels en de Oude-
gracht.

Sportief dagboek (1)

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

Hans van Echtelt: ‘Het nieuwe voetbal-
seizoen dient zich met rasse schreden
aan en het eerste opmerkelijke nieuwtje
werd al bekend bij de eerste oefenwed-
strijd van Geinoord tegen DIOS. Opmerke-
lijker dan de 2-0-zege tegen de club uit
Nieuw Vennep met doelpunten van Robin
Jansen en doelman Mitchell Temming (!),
was de terugkeer van Michel van der Valk
in de basis van Geinoord.’

‘De 36-jarige aanvoerder leek afscheid
genomen te hebben in de laatste competi-
tiewedstrijd tegen Benschop (zie foto)
maar niet is minder waar. Van der Valk is
op dat standpunt teruggekomen en is ko-
mend seizoen toch weer van de partij op
Parkhout.’

‘Voordat het echt om de punten gaat,
staat eerst nog een bekerprogramma te
wachten waarin JSV en Geinoord op 3
september beiden beginnen met een
thuiswedstrijd: JSV-Renswoude en Gein-
oord-Scherpenzeel. Een week later volgen
de bekerduels DOSC-JSV en Hooglan-
derveen-Geinoord waarna de reeks wordt
afgesloten op 17 september met JSV-
Roda ’46 en Geinoord-Valleivogels.’

Op de foto: Aanvoerder Michiel van der
Valk (voorgrond) lijkt hier afscheid te ne-
men van de Geinoord-selectie, maar hij
tekent toch nog een jaartje bij.
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Feestavond in kleine zaal met band en DJ

In september 2022 bestaat DE KOM 10 jaar op het stadsplein!
Dit speciale jaar vieren wij door het hele theaterseizoen op de

10de van de maand een feestje te bouwen. We trappen dit feestjaar
af op zaterdagavond 10 september met een band en een DJ in onze

kleine zaal. Voor één avond verandert onze kleine zaal in een
dansclub. Ben jij hier ook bij?
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KOMING SOON: PREVIEW NIEUW THEATERSEIZOEN IN DE KOM

Op zaterdagavond 3 september start een gloednieuw theaterseizoen in DE KOM! Dit wordt gevierd met ‘KOMing soon’, een
preview van het theaterprogramma 2022-2023. Tijdens deze feestelijke avond krijg je in de Rabobankzaal een tipje van de sluier
van verschillende voorstellingen die in DE KOM te zien zijn, van cabaret tot muziek en van toneel tot musical, alles komt voorbij!

Kom ook en laat je verrassen!
KOMing soon | 3 september 2022 | 20.15 uur | Rabobankzaal | € 5,00
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Derde
gratis ophaalronde
snoeihout Nieuwegein

In september organiseert Reini-
gingsbedrijf Midden Nederland
(RMN) de derde gratis ophaal-
ronde voor het snoeihout. Als
je deze ophaalronde snoeihout
wilt aanbieden, maak je hier-
voor eerst een afspraak. Een
ophaalafspraak maken kan tot
en met 9 september. Bij het
maken van de afspraak krijg je
de exacte ophaaldatum door.

Een ophaalafspraak maken
Heb je snoeihout, en wil je dit
gratis laten ophalen deze derde
ophaalronde, maak dan een
ophaalafspraak via de website van
het reinigingsbedrijf of via tele-
foonnummer 09006039222
(bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).
Een afspraak maken kan uiterlijk
tot en met 9 september.

Voorwaarden
gratis aanbieden snoeihout
• Deelname alleen mogelijk op af-
spraak via het Klantcontactcen-
trum van RMN
• Snoeihout samenbinden in
handzame bundels die gemakke-
lijk kunnen worden opgetild
(gewicht: maximaal 25 kg, maxi-
male lengte 1,5 meter)
• Maximale dikte van de takken:
polsdikte (géén stronken)
• Géén dozen of zakken met

snoeihout of ander tuinafval
• Totaal maximaal 2m3 per
huishouden
• Bundels snoeihout vóór 7.30 uur
aanbieden op de gebruikelijke
aanbiedplek van de container.

Buiten deze gratis ophaalrondes is
het ook mogelijk om uw snoeihout
tegen betaling van € 30,- aan huis
op te laten halen. Inleveren bij het
recyclingstation van Nieuwegein
aan de Utrechthaven 3 is gratis.

De aanbiedregels en overige aan-
vullende informatie is te vinden
op de website van Reinigings-
bedrijf Midden Nederland of in de
RMN app.

Kolfstedetunnel
opgeknapt en verlicht

De Kolfstedetunnel is een belangrijk
onderdeel van de omleidingsroute naar
City Nieuwe-gein en wordt veel ge-
bruikt om van en naar City te lopen en
fietsen. Deze week is de verlichting in
de Kolfstedetunnel vernieuwd. De iets
verderop aanwezige Weverbrug is
sinds eind februari afgesloten vanwege
de verbouwing van City West.

Eerder dit jaar werd de tunnel schoonge-
maakt en er mag niet langer graffiti gespo-
ten worden, wat eerder wel mocht in het
kader van Nieuwgeein 50 jaar. Deze
maatregelen moeten voor een veiliger
gevoel zorgen als je in het donker door de
tunnel loopt of fietst. ‘Mooie verbetering nu
de scholen weer beginnen en de dagen
korter worden!’ zo laten inwoners weten.

Bewoners voelden zich onveilig
Dagelijks gaan er bijna 300 voetgangers
en fietsers door de tunnel om op winkel-
centrum Cityplaza te komen. De bewoners
in de aanliggende wijk de Doorslag had-
den laten weten zich onveilig te voelen als
zij door de tunnel liepen of fietsten naar de
andere kant van de Zuidstedeweg. Het
zou smerig zijn en donker. Dat is nu
opgelost.

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: ‘De zomer is in volle gang! Cityplaza bruist van de zongenieters op het terras, maar ook van de verkoelende promo-teams!
Toch best lekker, zo’n koud drankje en ik bedank de dame of heer altijd netjes. Het is immers gratis! Toch jammer dat sommige
mensen het concept niet snappen en ruzie maken met zij, die er niets over te zeggen hebben.’
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Zaterdag 20 augustus
bingo bij het AHN
Zomerfestival 2022

En dan is inmiddels de laatste
zaterdagmiddag van het AHN
Zomerfestival 2022 aangebro-
ken op zaterdag 20 augustus.
De Algemene Hulpdienst
Nieuwegein (AHN) sluit het
zomerfestival af met een gezel-
lige Zomerbingo waarbij leuke
prijsjes te winnen zijn.

Het AHN Zomerfestival begint om
13.30 uur en duurt tot uiterlijk
16.00 uur. Voor een hapje en
drankje wordt gezorgd. Zoals al-
tijd wordt de middag gehouden in
het Petanque Centrum Nieuwe-
gein aan de Galecopperzoom 1 in
de wijk Galecop.

Aanmelden vooraf is gewenst, dit
kan via adm.medewerker@hulp-
dienstnieuwegein.nl of tele-
fonisch via 0306067409, op
werkdagen te bereiken tussen
10.00 en 12.30 uur.
Mocht het vervoer een probleem
zijn, dan kan bij tijdige aanmel-
ding naar een oplossing worden
gezocht.

Vanaf zaterdag 3 september ben je
weer van harte welkom bij de nor-

male zaterdagsoos met warme
lunch in de dagopvang van de
Boogh. Meer informatie hierover
vind je op de website van de Al-
gemene Hulpdienst Nieuwegein,
bellen kan natuurlijk ook:
0306067409.

Over de Algemene Hulpdienst
Nieuwegein
De Algemene Hulpdienst
Nieuwegein (AHN) is een vrijwil-
ligersorganisatie die zich inzet
voor het welzijn van Nieuwegein-
se inwoners, die zonder hulp in
een kwetsbare positie komen of
blijven. Zij doen dat door het aan-
bieden, versterken en zichtbaar
maken van eenvoudige en infor-
mele oplossingen van, voor en
door Nieuwegeinse inwoners. Zij
richten zich hierbij vooral op zie-
ken, ouderen en eenzame in hun
functioneren beperkte medebur-
gers.

De hulp die de AHN biedt is te on-
derscheiden in Praktische hulp,
Sociale ondersteuning, en Ont-
spanning en ontmoeting. De AHN
vrijwilligers staan voor je klaar als
hulp van familie, vrienden of be-
kenden niet voldoende is of als
professionele instellingen geen
hulp kunnen bieden.

La Vuelta 2022 in Nieuwegein

Vandaag gaat in Utrecht de Spaanse rit-
tenkoers La Vuelta 2022 van start met
een ploegentijdrit. Maar wat merken we
daarvan in Nieuwegein?

Links en rechts doken de afgelopen week
op de sociale media vragen op over de
Vuelta. Geruchten als zou deze koers on-
der meer door Nieuwegein leiden werden
gebaseerd op het verschijnen van meer-
dere teams in het Nieuwegeinse verkeer.
Op de Utrechtsestraatweg, de Batauweg,
de Lekdijk en de fietspaden langs en door
Galecop werden de wielrenners, soms op
tijdritfietsen, gesignaleerd.

David van Tongeren plaatste op twitter
een foto van de renners van Team Israel-
Premier Tech die voor de geopende
Blauwe Brug wachtten tot vakantie-
plezierjachten gepasseerd waren. Ja jon-
gens, zo gaat dat in een waterrijk land als
Nederland.
Hier vind je de route van de ploegentijdrit.
Niet ín, wel dichtbij Nieuwegein.

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 leven verbazend veel soorten bladwespen in Nieuwegein, en in de
rest van de wereld is het al niet anders. Aan het uiterlijk zijn ze (bijna) alle als
een bladwesp te herkennen doordat ze geen wespentaille hebben, maar de
sóórt bepalen is niet altijd gemakkelijk en soms totaal onmogelijk. Tenzij je
entomoloog bent en er niet tegen op ziet ze uit elkaar te peuteren en vast te
stellen wat er net effe anders is dan bij andere soorten.'

'En dan de larven van die beestjes! Dat zijn (basterd)rupsen met bolronde
kopjes en met van voor naar achter pootjes eronder, waarvan de meeste
schijnpootjes zijn. Verder denk je toch eerder aan een echte rups (van een

vlinder) als je ze ziet. Dàt je ze ziet is al heel wat, want ze worden met graagte gegeten door allerlei insecten, spinnen en vogels.'

'Enkele weken geleden vond ik een basterdrups van een bladwesp (Monostegia abdominalis) met een blauwgrijze kleur. Dat was
een andere kleur dan een exemplaar van vorig jaar, die groenig van kleur was. Nou moe, die bladwesp ís al zo moeilijk te
determineren omdat er zoveel andere soorten zijn die er veel op lijken: nu heeft zij dus rupsen die je met hun kleur ook al op het
verkeerde been kunnen zetten. Enfin, links boven: Monostegia abdominalis, rechtsboven de wilgenbladwesp…
Ik zou best eens de plank mis kunnen slaan met al die verschillen en gelijkheden.'
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College stemt in
met het plan
voor een supermarkt,
appartementen
en parkeergarage
in Rijnhuizen

Het college van de gemeente
Nieuwegein stemt in met de
plannen voor 105 appartemen-
ten, een supermarkt en een in-
pandige parkeergarage aan de
Edisonbaan 4. Deze plannen
zijn ook wel bekend als project
Rhijn. Afgelopen woensdag on-
dertekenden wethouder Marieke
Schouten en Harm Mensink
(Ontwikkelaar ArthurArmstrong
BV) de ontwikkelovereenkomst.
Hiermee kan de initiatiefnemer
verdere stappen zetten om het
plan uit te voeren. Voordat er
gebouwd kan worden, moet de
ontwikkelaar eerst een omge-
vingsvergunning aanvragen.
Deze aanvraag wordt deze
maand nog verwacht.

Rhijn biedt ruimte voor
woningen én een supermarkt
in Rijnhuizen
Rijnhuizen verandert snel. De wijk
is volop in ontwikkeling naar een
plek waar mensen prettig kunnen
wonen en werken. De komst van
nieuwe buurtbewoners maakt ook
dat er behoefte is aan meer voor-
zieningen in de wijk. Zoals een
supermarkt. In project Rhijn is
daar ruimte voor.

Wethouder Schouten: ‘Voor de
bewoners van Rijnhuizen is het
fijn als er op loop- en fietsafstand
een supermarkt komt. Met het
project Rhijn knappen we de om-
geving van de woningen en de su-
permarkt op en komt er ook meer
groen. Want, er komt een groen
voorplein, een groene gevel en
een gezamenlijke daktuin.’

Daarnaast past het plan goed bij
de duurzame ambities van de
gemeente. Het plan wordt ener-
gieneutraal gebouwd. En de
woningen zijn ook energieneu-
traal. Zonnepanelen kunnen
straks evenveel energie opwekken
als dat wat de bewoners verbrui-
ken. De gemeente zoekt ook
ruimte voor andere voorzieningen
in Rijnhuizen, zoals een school,
een gezondheidscentrum en
eventueel een buurthuis.

Wat vooraf ging
Inwoners en bedrijven uit de wijk
Rijnhuizen konden al eerder ken-
nismaken met de plannen voor
project Rhijn. Op 30 mei presen-
teerde de ontwikkelaar hen het
plan. De aanwezigen waren posi-
tief over de komst van een super-
markt en de mix van nieuwe wo-
ningen. De appartementen zullen
uiteindelijk een mix zijn van koop,
huur en sociale huur. Belangrijk
aandachtspunt tijdens de bijeen-
komst was het beperken van over-
last van de bouw. De ontwikkelaar
dient hiervoor een plan in bij de
gemeente. Dat plan zal de ont-
wikkelaar ook bespreken met om-
wonenden en ondernemers rond
het project.
Maar, voordat het zover is, moet
de ontwikkelaar dus eerst een om-
gevingsvergunning aanvragen.

Under Pressure

Overal in Nieuwegein kom je iets
tegen, mensen, dieren, gebouwen,
auto’s, fietsen etc. maar ook kunst-
werken, Openbare Kunstwerken.
Wie is de maker, waarom daar op die
plek en wat stelt het nu voor.

De maker van ‘Under Pressure’ is de kun-
stenaars Ben van Helden (1950) uit Zeist.
Het oorspronkelijke idee was een zilveren
schakel voor een collier ter grootte van
een centimeter. Van Helden: ‘De inspiratie
kwam van een platgedrukt rietje in een flesje
cola. Mijn ouders hadden indertijd een
bioscoop in Amsterdam waar ik de publici-
teit verzorgde. Daar verkochten ze flesjes
Cola met een rietje. Als je een rietje (buisje)
platdrukt krijg je dit ontwerp. Heb er eerst
verschillende colliers van gemaakt. Dit is
dus eigenlijk mijn grootste sieraad.’

Het kunstwerk is gemaakt in 1985 en is
van brons en bestaat uit twee delen op
een hardstenen sokkel in de buurt van het
water in park de Kokkeboogaard. De op-
drachtgever was de gemeente Nieuwegein.

Het zijn twee smalle delen die halverwege
uitlopen in een breder deel. De associatie
met roeispanen dringt zich aan de toe-
schouwer op.

Het kunstwerk is gegoten in Rumpt en zelf
door Ben van Helden afgewerkt en ge-
plaatst. ‘We hebben toendertijd zelf een plek
gezocht. Leuk verhaal is dat een deel ooit
weg was. Is maanden later terug gevonden
op de gemeentewerf. ‘Men’ wist niet wat het
was. De ambtenaren dachten dat het van
een vliegtuig was afgevallen’ aldus van
Helden. De kunstenaar heeft een website.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.benvanhelden.nl/
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Nieuwegeinse opgelicht
voor ruim 14.000 euro

Een 53-jarige inwoonster van
Nieuwegein is onlangs voor
ruim 14.000 euro opgelicht. Het
geld is gebruikt voor de aan-
schaf van 8 laptops bij Coolblue
in Utrecht. Op bewakingsbeel-
den is te zien wie de laptops
afrekent.

Truc
Het slachtoffer kreeg een mailtje
van haar bank met de boodschap
dat haar bankpas vervangen
moest worden. Omdat haar huidi-
ge pas inderdaad aan vervanging
toe was, kreeg ze geen argwaan.

Vervolgens doorliep ze online de
stappen om een nieuwe pas aan te
vragen. Dat zag er allemaal heel
waarheidsgetrouw uit, dus ook nu
kreeg de vrouw niet het idee dat er
iets aan de hand kon zijn.
Het slachtoffer zat echter, zonder
het door te hebben, op een nep-
website haar bankgegevens in te
vullen. En met die gegevens kon

de oplichtster aan de slag. Ze
boekte een groot bedrag over van
de spaarrekening naar de lopende
rekening. Daar kwam het slachtof-
fer een paar dagen later zelf ach-
ter. Uiteindelijk kon ze niet voor-
komen dat er ruim 14.000 euro
verdween van haar rekening.

Coolblue
Die 14.000 euro zijn overgemaakt
naar de rekening waarvan de
oplichtster de pinpas had. En zo
kon zij bij Coolblue de laptops
aanschaffen.
Signalement
• lichtgetinte huid
• stijl, donker haar
• zwarte broek en jasje

Tips
Help voorkomen dat deze vrouw
nog meer financiële schade
veroorzaakt. Weet u wie dit is?
Twijfel dan niet en bel de tiplijn:
08006070 of bel met Meld Mis-
daad Anoniem: 08007000.

Lezersmail

Wil je reageren op een artikel in De Dig-
itale 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.

In tijden van Corona...
DDN, 12 aug 2022

Wat een goed idee om alle columns van
Willeke in boekvorm uit te brengen. Waar
kan ik het boek kopen?
Maartje

Het boek is nog niet beschikbaar. Wan-
neer het boek klaar is dan besteden we
daar onder meer in De Digitale
Nieuwegeiner aandacht aan en maken we
tevens de verkoopkanalen bekend.
_________________________________

Het werkt echt!
DDN, 12 aug 2022

Mooie vinding, die Schwung-app. Nadat ik
de app op mijn GSM heb geplaatst krijg ik
op de fiets veel sneller een groen stop-
licht. Gave actie.
Gaby Knot
_________________________________

_________________________________

Best eng

Vrijwel dagelijks fiets ik over de Utrecht-
sestraatweg naar huis. Over het algemeen
kan ik daar rustig fietsen maar nu en dan
vind ik het toch wel eng. Vooral als je
samen naast elkaar fietst. Want als er dan
zo'n grote bus langsrijdt dan voel ik die bij-
na, als de bus me dan bijna voorbij is dan
voel ik de warmte van de motor. Zo dicht
rijden de bussen vlak langs me. Ik moet er
niet aan denken wat er gebeurt wanneer
wij een wat onhandige beweging maken.
En vlak voor de stoplichten bij de Sym-
fonielaan wordt het echt eng (foto hier-
naast, red). Ik denk dat een fietspad hier
wel op zijn plaats is!
Ed van Laar

Op de Utrechtsestraatweg rijden bussen over de fietsstrook

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/adverteren
08006070
08007000
mailto:redactie@pen.nl
http://www.example.com
https://boeketten.nl
https://www.pcbuitvaartzorg.nl?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
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Boerderij
Warsenhoeck

Onlangs kregen wij onder-
staande foto van Toen toe-
gestuurd. De foto is ge-
maakt rond 1925 geeft de
inzender aan. Op de foto zie
je de Hollandse IJssel, of
beter gezegd de Doorslag
en de IJsselsteinseweg in
Toen Jutphaas. Links de
voorgevel van boerderij
Warsenhoeck, een fraai
dwarshuis met bakhuis aan
de Geinoord 11. Nu kinder-
boerderij IJsselstee, in het
Natuurkwartier van Nieuwe-
gein.

Nu: het water stroomt nog
steeds lekker door. Heel lang
geleden voeren hier de sche-
pen vanuit Utrecht naar het
stadje ‘t Gein om van daaruit
naar bijvoorbeeld Parijs te
varen. Zie je ze al gaan?

De boerderij staat op de
plaats waar in de 12e en 13e
eeuw een dam in de Doorslag
lag. Hier vond goederenover-
slag plaats en werd tol gehe-
ven. Rondom deze overslag-
plaats vestigden zich am-
bachtslieden en neringdoen-
den en het stadje Geyn ont-
stond. Na de afdamming in
1285 van de Hollandse IJssel
bij het Klaphek verloor de ri-
vier zijn waarde als vaarroute.
Het stadje Geyn en de eerder
genoemde tol raakten hun
inkomsten kwijt en het stadje
was ten dode opgeschreven.
Lees hier meer over de histo-
rie van ’t stadje ’t Geyn.
In de 17e eeuw telde het nog
slechts zes huizen. Eén ervan
was de boerderij Geinoord
11, Nu Museum Warsen-
hoeck.

Het oudste gedeelte van de
boerderij schijnt de 16e
eeuwse brandmuur te zijn
tussen het woonhuis en het
bedrijfsgedeelte. Het huidige
woongedeelte is vermoedelijk
uit het tweede kwart van de
17e eeuw. Het bedrijfsge-
deelte stamt uit de 17e eeuw.

Bij archeologisch onderzoek
zijn sporen gevonden van het
vroegere tolhuis, alsmede
een eeuwenoude waterput.

De 17e eeuwse Poldermolen
Oudegein, type wipwater-
molen, heeft na een grondige
restauratie in 2006 z’n nieuwe
plek gekregen, even ten zui-
den van het museum en de
kinderboerderij, langs de
Doorslag. Je ziet hem op de
foto van Nu verscholen achter
de loopbrug.

De IJsselsteinseweg op de fo-
to van Toen is onverhard met
rechts hoge bomen en wei-

landen. Nu is er de Meer-
koetsingel, met woningen aan
de overkant van de Doorslag
tegenover boerderij Warsen-
hoeck, in de gelijknamige wijk
de Doorslag.

Heb je ook een oude foto en
wil je dat wij de foto van Nu
gaan maken? Stuur hem dan
op naar onze redactie. Dat
kan via redactie@pen.nl.

https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-deel-7-stadsrechten-voor-t-geyn
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-deel-7-stadsrechten-voor-t-geyn
mailto:redactie@pen.nl

