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MUSSCHENBROEKBAAN

DEZE WEEK

• Agenda
•

Aanmelden voor Nieuwegein Quiz Margreet de Ruijter in De Partner

Weekendje Jut & Zo

BC New Stars V15 kampioen 3x3

DEZE WEEK

• Agenda
• Nieuwe uitstraling Anna van Rijn-

college
• Oekraïeners genieten van vaartocht
• Interactief kunstwerk over

psychische kwetsbaarheid in DE KOM

• Start introductielessen Biodanza
• Mas Markt Oosterlicht College
• Avond voor de stad: A12 zone
• Activiteiten Dorpshuis Fort Vreeswijk
• Lezingen en Tinderen met Taal
• 15e seizoen voor trekzakacademie

Nieuwegein
• Fietspad langs geluidswal opgeknapt
• Stijging aantal beveiligingscamera's

in Nieuwegein
• De tram en de vertraging

• Parkeren zonder cash in parkeer-
garage St. Antonius Ziekenhuis

• Fotgraaf van De Digitale
Nieuwegeiner in je tuin?

• Vragen over opvang vluchtelingen
• Sporten en bewegen bij Dorpshuis

Fort Vreeswijk
• Openbare verkoop restanten

Vreeswijks Museum

• Van de tol bij Vreeswijk en de tol bij Jutphaas en hoe Utrecht het onze burgers lastig maakte

• Cees van Rootselaar, sportcoördinator: Jaarplan 2023

• 10 september: 40 jaar Bouwgein

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


IJsjes en ijslollies

Vandaag twee zomerrecepten in de
rubriek ‘Koken met PEN.’
Nou ja, koken…

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 Van Musschenbroekbaan
in de wijk Plettenburg.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Avond voor de stad in het teken van de A12 zone

De afgelopen maanden heeft de gemeente Nieuwegein toegewerkt
naar een (concept) Ruimtelijke Positiebepaling voor de A12 zone.
Deze positiebepaling bevat de belangrijkste punten voor Nieuwegein
voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de A12 zone. Het
laat zien op welke wijze we gaan voor een duurzaam gezond stede-
lijk leven. Op 1 september wordt de positiebepaling besproken in de
Nieuwegeinse gemeenteraad tijdens een Avond voor de stad. Ook is
er de gelegenheid voor inwoners, ondernemers en andere betrokke-
nen om mee te spreken.
De positiebepaling met bijlagen, en de onderwerpen die op de
agenda staan tijdens de avond kunt je bekijken via deze link.

Meespreken
Je bent als inwoner of ondernemer van harte welkom om op 1 september
mee te spreken over de ontwikkelingen in de A12 zone. Je kunt je hier-
voor aanmelden via griffie@nieuwegein.nl.

Achtergrond bij de positiebepaling
Bij de ontwikkelingen van de A12 zone zijn veel partijen betrokken, zoals
de gemeenten Utrecht en Houten, de provincie en het Rijk. ‘Met deze
positiebepaling geven we aan wat vanuit Nieuwegein wenselijk is om
voor elkaar te krijgen in de A12 zone en de directe omgeving. Wat moet
de A12 zone Nieuwegein straks gaan opleveren, aan welke opgaven kan
het gebied bijdragen en wat willen we vooral ook niet? De positiebepaling
dient als de Nieuwegeinse inzet in de gesprekken met die andere partij-
en. Hoe beter we als Nieuwegein weten wat de A12 zone ons moet
opleveren, hoe sterker we aan de onderhandeltafel zitten.’

In de eerste helft van 2022 zijn gesprekken gevoerd met bewoners,
ondernemers en betrokken organisaties als input voor en verrijking van
deze positiebepaling. Het overgrote gedeelte van deze adviezen neemt
de gemeente over in de positiebepaling. Waar dat niet het geval is, wordt
een uitleg gegeven hoe de gemeente hiermee omgaat.
De positiebepaling is op dit moment nog een concept. De gesprekken in
de raad op 1 september kunnen aanleiding geven om de positiebepaling
aan te passen. In oktober wordt er een besluit genomen over de defini-
tieve versie door de gemeenteraad.

Dit najaar worden uiteindelijk globale afspraken gemaakt over verstede-
lijking en mobiliteit in de ring rond Utrecht, waar de A12 zone onderdeel
is. ‘Met deze positiebepaling zorgen we ervoor dat we onze samenwer-
kingspartners op tijd meenemen in wat voor Nieuwegein belangrijk is. We
blijven inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zo goed
mogelijk meenemen in dit proces’ aldus de gemeente Nieuwegein.
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https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/koken-met-pen
https://www.pen.nl/artikel/de-van-musschenbroekbaan
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://nieuwegein.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/31a22460-8b42-4223-9d05-88975dd83103
mailto:griffie@nieuwegein.nl
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://www.pen.nl/artikel/voortgang-formatie-advies-verkenner-na-eerste-gespreksronde
https://www.cityplaza.nl
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AGENDA

• 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
• 1 sep: Avond voor de stad: A12 zone
• 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
• 5 sep: Bewustwordingsspel Plus Café
• 7 sep: Feestversieringen maken
• 7 sep: Start introductielessen Biodanza
• 8 sep: Lunchpauzelezing Agnes van

den Bergh
• 8 sep: NK Serverwerpen
• 8 sep: boekbezoek Sholeh Rezazadeh
• 9 sep: Taalbingo bij De Taalbrigade
• 10 sep: Vogelhuisjes maken
• 10 sep: Living Library
• 10 sep: 40 jaar Bouwgein
• 10 sep: 10 jaar DE KOM: KOM dansen
• 11 sep: Sluizenloop
• 15 sep: Nieuwegein Quiz
• 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
• 3 nov: Mas Markt Oosterlicht College
• 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.

De tol bij Vreeswijk

In onze gemeente was vóór 1700 al sprake van meerdere tollen.
Twee tollen, die eigendom waren van de stad Utrecht, zijn het meest
bekend: één bij Vreeswijk en één bij Jutphaas. En deze hielden de
gemoederen aardig bezig…
Onze fotograaf Arend Bloemink ging eens op pad met een oude foto
van de tol in Vreeswijk, ter hoogte waar Nu de Gravin Adalaan is. Hij
maakte daar op precies dezelfde plek een foto van Nu voor de
rubriek Toen & Nu.

Bij begrippen als ’tol’, ’tolweg’ denkt men aan landen als Frankrijk,
Oostenrijk en Italië. Maar ook in eigen land moest tol worden betaald. In
de Romeinse tijd was al sprake van een tolstelsel. Het woord ’tol’ stamt af
van het Latijnse woord teloneum en betekent doortochtgeld. Tollen waren
meestal gelegen op strategische punten langs (water)wegen. Er werd
onder meer tol geheven op vervoermiddelen en op de lading daarvan.
Zelfs voor voetgangers en vee moest nu en dan tolheffing worden
betaald. Het geïnde tolgeld was meestal bestemd voor het onderhoud
van de betreffende weg.

Tollen in Vreeswijk en Jutphaas
Tussen 1881 en 1892 is bij Vreeswijk vanaf De Wiers tot aan de Lek een
nieuw kanaaldeel gegraven, ook is toen de Koninginnensluis gebouwd.
Na de voltooiing van deze werkzaamheden liep de verkeersroute van en
naar het zuiden niet meer door het dorp, maar via de Handelskade.
Omdat de stad Utrecht de inkomsten van de tol niet wilde missen werd hij
in 1887 van de Dorpsstraat verplaatst naar de Jutphasestraatweg,
ongeveer ter hoogte van de huidige Gravin Adalaan.

De tol bij Jutphaas lag aan de huidige Herenstraat nabij huisnummer 1.
Deze tol moest geld opleveren voor het onderhoud van de Rijndijk (nu
Utrechtsestraatweg) tussen Jutphaas en Utrecht. De tolgaarder hiervan
was in dienst van de gemeente Utrecht. Naast het onderhoud van de tol,
was hij ook belast met het innen van de tolgelden. Deze tol is later
verpacht aan de meest biedende. Toen het autoverkeer toenam, heeft
een slimme tolbaas zijn werk gecombineerd met dat van pomphouder en
daar een benzinepomp neergezet.

(verder lezen)
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https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/klaverjassen-bij-de-stichting-petanque-nieuwegein-nederland-2
https://www.pen.nl/artikel/feestelijk-nieuw-cultureel-seizoen-in-de-kom?fbclid=IwAR3GPmO7-r2OhFNfpPNf5BAR_dD_NdqGXEOu18fjtfKBP0IWqkh9GTKchpY
https://www.pen.nl/artikel/feestelijk-nieuw-cultureel-seizoen-in-de-kom?fbclid=IwAR3GPmO7-r2OhFNfpPNf5BAR_dD_NdqGXEOu18fjtfKBP0IWqkh9GTKchpY
https://www.pen.nl/artikel/varen-door-openluchtmuseum-nieuwegein-en-utrecht-met-museumwerf-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/varen-door-openluchtmuseum-nieuwegein-en-utrecht-met-museumwerf-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/leve-de-kerk-van-de-toekomst
https://www.pen.nl/artikel/avond-voor-de-stad-in-teken-van-de-a12-zone
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerjuni2022.pdf
https://www.pen.nl/artikel/bouw-je-eigen-pieremachochel-en-vaar-mee-tijdens-de-authentieke-dag
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerjuni2022.pdf
https://www.pen.nl/artikel/klaverjasmarathon-in-het-petanque-centrum
https://www.pen.nl/artikel/feestelijk-nieuw-cultureel-seizoen-in-de-kom?fbclid=IwAR3GPmO7-r2OhFNfpPNf5BAR_dD_NdqGXEOu18fjtfKBP0IWqkh9GTKchpY
https://www.pen.nl/artikel/feestelijk-nieuw-cultureel-seizoen-in-de-kom?fbclid=IwAR3GPmO7-r2OhFNfpPNf5BAR_dD_NdqGXEOu18fjtfKBP0IWqkh9GTKchpY
https://www.pen.nl/artikel/kika-sate-sunday-in-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/tinderen-met-taal-en-lezingen-de-week-van-lezen-en-schrijven
https://www.bouwgein.nl
https://www.pen.nl/artikel/start-introductielessen-biodanza
https://www.pen.nl/artikel/tinderen-met-taal-en-lezingen-de-week-van-lezen-en-schrijven
https://www.pen.nl/artikel/tinderen-met-taal-en-lezingen-de-week-van-lezen-en-schrijven
https://www.pen.nl/artikel/nk-serverwerpen-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/tinderen-met-taal-en-lezingen-de-week-van-lezen-en-schrijven
https://www.pen.nl/artikel/tinderen-met-taal-en-lezingen-de-week-van-lezen-en-schrijven
https://www.bouwgein.nl
https://www.pen.nl/artikel/tinderen-met-taal-en-lezingen-de-week-van-lezen-en-schrijven
https://www.pen.nl/artikel/bouwgein-blijft-open-en-viert-40-jarig-bestaan
https://www.pen.nl/artikel/feestelijk-nieuw-cultureel-seizoen-in-de-kom?fbclid=IwAR3GPmO7-r2OhFNfpPNf5BAR_dD_NdqGXEOu18fjtfKBP0IWqkh9GTKchpY
https://www.pen.nl/artikel/sluizenloop-nieuwegein-op-11-september-2022-weer-van-start
https://www.pen.nl/artikel/aanmelden-voor-de-nieuwegein-quiz-2022-nog-mogelijk
https://www.pen.nl/artikel/varen-door-openluchtmuseum-nieuwegein-en-utrecht-met-museumwerf-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/varen-door-openluchtmuseum-nieuwegein-en-utrecht-met-museumwerf-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/varen-door-openluchtmuseum-nieuwegein-en-utrecht-met-museumwerf-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/varen-door-openluchtmuseum-nieuwegein-en-utrecht-met-museumwerf-vreeswijk
https://www.bouwgein.nl
https://www.movactor.nl
https://www.pen.nl/artikel/inschrijven-voor-de-beursvloer-weer-mogelijk
https://www.pen.nl/artikel/je-eigen-boot-maken-tijdens-zomeractiviteit-bij-hornbach-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/stageplekken-gezocht-voor-mas-in-de-klas
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerjuni2022.pdf
https://www.pen.nl/artikel/je-eigen-boot-maken-tijdens-zomeractiviteit-bij-hornbach-nieuwegein
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerjuni2022.pdf
https://www.nieuwegein.nl/actueel/bekendmakingen
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-tolgaarder
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-tolgaarder
https://moenmakelaars.nl
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Tram rijdt wel,
maar soms ook niet.
Is driemaal scheepsrecht?

'De trams tussen Utrecht en
Nieuwegein rijden weer, maar reizigers
moeten nog wel rekening houden met
enige vertraging en rituitval.'

Dat was de waarschuwing gisteren, nadat
de lijnen 20 en 21 niet tussen het station
en de halte Zuilenstein reden. Oorzaak
was een defecte tram. Vervoerder U-OV
adviseerde reizigers de bus te nemen.

Woensdag lag het tramverkeer tussen
Utrecht en Nieuwegein ook al een tijd plat.
Dit kwam door een aanrijding in Kanalen-
eiland. Ook toen moesten de reizigers zelf
maar voor vervangend vervoer zorgen.

En bovenstaande nieuwsfeiten stonden
gisteren nog niet in de Digitale Nieuwe-
geiner of het was weer ‘deut’ op de tram-
baan. Tussen Utrecht Centraal en halte
Zuilenstein in Nieuwegein reden geen
trams vanwege een aanrijding bij het 24
Oktoberplein in Utrecht. Het ongeluk
gebeurde rond 15.15 uur. De tram tussen
Zuilenstein, Nieuwegein-Zuid en IJssel-
stein-Zuid reed wel. Heel vervelend is dat
reizigers zelf maar moeten zoeken naar
alternatief vervoer.

Sommige buslijnen een andere route
U-OV buslijnen 4, 5 en 7, Qbuzz-lijn 387
en Arriva-lijnen 400 en 401 rijden een om-
leiding.
Buslijn 4, 5 en 7 richting Utrecht CS:
haltes Overste den Oudenlaan en Graadt
van Roggenweg vervallen.
Op buslijn 4, 5 en 7 richting Voordorp/
Maarssen/Westraven vervallen de haltes
Graadt van Roggenweg en Ravellaan.
Op buslijn 387, 400 en 401 vervalt de
halte Graadt van Roggenweg in beide
richtingen.

Parkeren zonder cash
in parkeergarage

Met ingang van 12 september
kunnen bezoekers en patiënten
van het St. Antonius Ziekenhuis
in Nieuwegein niet meer met
contant geld betalen in de par-
keergarage. Betalen kan dan
uitsluitend met bankpas, credit-
card, smartphone of de Q-Park
app.

De wijziging in betaalmethode is
een besluit van Q-Park, waar ook
de parkeergarage van St. Antonius
Ziekenhuis locatie Nieuwegein on-
der valt. Het aantal contante be-
talingen bij parkeren is de laatste
jaren enorm gedaald. Meer dan
90% maakt gebruik van contact-
loos- of pinbetalingen, waardoor
deze vorm van betalen steeds va-
ker de standaard wordt.

Q-park voert op parkeerlocaties
waar minder dan 10% van de be-
talingen contant plaatsvindt, het
zogenoemde ‘cashless’ betalen in.
Dit geldt dus ook voor de parkeer-
garage op locatie Nieuwegein.

Vanaf 12 september geldt dat
patiënten en bezoekers die alleen
contant geld bij zich hebben, con-
tact kunnen zoeken met Q-Park
via de intercomknop bij de be-
taalautomaat.

Voordelige weekkaarten
Als je in één week vaker in het zie-
kenhuis in Nieuwegein moet zijn,
kan een weekkaart voordeliger
zijn. Je parkeert dan met korting
en je kunt tijdens je reservering
onbeperkt in- en uitrijden. Kijk
voor meer informatie of het aan-
schaffen van de weekkaart op de
website van Q-Park.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over
parkeren in Nieuwegein op de
Q-Park webpagina over parkeren.
Voor meer informatie over de
gewijzigde betaalmethode of een
weekkaart, neem contact op met
de klantenservice van Q-Park, via
0883295100 of klantenservice@
q-park.nl.

Pas op

Gisterenmorgen ontving de redactie na telefonisch contact het
volgende, door de redactie ingekorte, e-mailbericht:

Een fotograaf heeft in de tuin van (adres) foto's genomen.
Hij zei dat hij toestemming had en werkt voor de digitale krant

Nieuwegein.
Wij hebben geen toestemming gegeven om foto's te maken in de tuin/
oprit. Mochten de foto's langs komen, graag deze niet gebruiken

omdat dit niet in overleg met de eigenaren is gebeurd.

Een foto- of videograaf van pen.nl of De Digitale Nieuwegeiner komt
nooit zonder toestemming vooraf foto's maken in je huis, tuin of

ándere privésituatie. Vraag bij twijfel altijd naar een legitimatie en/of
neem contact op met de redactie.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pcbuitvaartzorg.nl?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
https://www.q-park.nl/nl-nl/
0883295100
mailto:klantenservice@q-park.nl
mailto:klantenservice@q-park.nl


BC New Stars V15
Nederlands kampioen
3×3

De meisjes van Basketclub New
Stars zijn afgelopen zaterdag
Nederlands kampioen 3×3 ge-
worden in de categorie Vrou-
wen onder 15. Ze wonnen in de
finale met 9-6 van de meiden
van Apollo uit Amsterdam. De
dames van de Nieuwegeinse
basketbalvereniging hadden
zich in juni in Barneveld al voor
de landelijke finale weten te
plaatsen.

De meisjes van New Stars kwa-
men in het afgelopen seizoen in
de zaal in de tweede divisie onder
14 uit. Dat is het hoogste niveau

van Nederland in het 5 tegen 5
basketbal. In het nieuwe seizoen,
dat in september van start gaat,
gaan ze uitkomen in de categorie
onder 16, het op één na hoogste
niveau.

Coach Maarten de Jong laat in
een verklaring weten: ‘Het aller-
leukste aan dit meidenteam is dat
ze altijd zo ontzettend veel plezier
met elkaar hebben. Ook in de zaal
is dat onze grootste kracht, terwijl
de meiden natuurlijk ook aardig
goed kunnen basketballen.’
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Aanmelden voor
De Nieuwegein Quiz 2022
nog mogelijk

Op donderdag 15 september, om 20.00
uur, wordt na twee jaar uitstel De
Nieuwegein Quiz gespeeld. Terug in de
schoolbanken van het Anna van Rijn-
college krijgen deelnemersduo’s op
allerlei niveaus multiple choice vragen
over Nieuwegein. Zij beantwoorden die
samen door middel van stemkastjes.
Iedere (oud)Nieuwegeiner van 14 jaar
en ouder kan meedoen. Het wordt een
leerzame, soms spannende, maar voor-
al hele leuke avond. Doe mee en meld
je nu aan via deze website.

Denk je niet genoeg over je woonplaats te
weten? Geen zorgen, er zijn vragen op
allerlei niveaus en over allerlei onderwer-
pen. Een groot scherm maakt de vragen
duidelijk. Geroutineerd presentator René
Hansen loodst de deelnemers op zijn ei-
gen vlotte wijze door de quiz heen. Hoe de
avond er in zijn geheel uit zal zien kun je
op de website van De Nieuwegein Quiz
vinden. Je treft er ook voorbeelden van
vragen aan. Wie wordt de ‘Beste Nieuwe-
geinkenner’ en neemt de eerste ‘Nieuwe-
gein Quiz Trofee’ mee naar huis?

Aanmelden doe je als tweetal. Ook jon-
geren vanaf 14 jaar worden uitgenodigd
om mee te doen, hun spelpartner moet
wel 18 jaar of ouder zijn. Deelname kost
€ 5,00 per duo. Mensen met een Nieuwe-
gein Stadspas kunnen gratis meedoen.

OMKIJKEN

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

Augustus 2012

Detail van de karakteristieke controlepost tussen de
beide sluiskolken van de Prinses Beatrixsluis. Het
gebouw met de Mondriaanachtige uitstraling is, met
de komst van de derde sluiskolk verdwenen.

De Digitale Nieuwegeiner

Het team BC New Stars V15 met de beker

https://www.pen.nl/artikel/leerlingen-van-de-trompetvogel-gaan-pannenkoeken-bakken
https://www.denieuwegeinquiz.nl/
https://www.denieuwegeinquiz.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Nieuw seizoen
met activiteiten
bij Dorpshuis
Fort Vreeswijk

De zomer is voorbij, een nieuw
seizoen met activiteiten staat
voor de deur. Het Dorpshuis is
blij dat het weer lukt om voor
verschillende doelgroepen een
grote variatie aan activiteiten te
organiseren.

Wekelijks is er een vast program-
ma waarbij zorg, welzijn en cultuur
centraal staan. Daarnaast worden
er extra activiteiten georganiseerd,
die per periode kunnen variëren.

Zo kunnen volwassenen de ko-
mende tijd onder meer deelnemen
aan salsadansen, yoga, bingo,
een pub quiz, een expositie be-
zoeken en meedoen aan een
street art initiatief.

Voor kinderen staat er daarnaast
een kookcursus op het program-
ma en een heus prinsen- en prin-
sessenfeest. En dit is nog niet
alles. Het volledige programma is
te vinden in de Agenda op
www.fortvreeswijk.nl.

Openbare verkoop
restanten
Vreeswijks Museum
bij Dorpshuis
Fort Vreeswijk

Het Vreeswijks museum (voor-
heen de Oudheidskamer Vrees-
wijk) heeft in de loop van de
jaren heel wat verzameld. Toen
het museum ophield te bestaan
brak een tijd aan waarin veel
energie gestoken is in het her-
bestemmen van de collectie.

MuseumWarsenhoeck en de Mu-
seumwerf waren de eerste begun-
stigden. Wat niet in hun collectie
paste ging naar andere musea in
het land. En er is contact opgeno-
men met bruikleengevers. Maar
aan het eind van de rit blijft er
toch veel over. Artikelen die ge-
woon te slecht zijn en opgeruimd
worden maar ook artikelen die
nog wel interessant kunnen zijn.

Op zaterdag 3 september (13:00 -
16:00 uur), tijdens de Authentieke
Dag in Vreeswijk, verkoopt het
Dorpshuis die dingen die nog de
moeite waard zijn. De kleine ar-
tikelen gewoon uitgestald op
tafels. Voor de iets grotere of bij-
zondere stukken wordt om 15:00
uur een kleine veiling georgani-
seerd. Voor de opbrengst wordt
een mooie Vreeswijkse bestem-
ming gezocht.

Start
introductielessen Biodanza

Op woensdagavond 7 september
starten in Nieuwegein weer de intro-
ductielessen Biodanza. Dit onder lei-
ding van Lucie van der Veer. De lessen
zijn voor iedereen toegankelijk. Man of
vrouw, jong of oud, lenig of stram. Je
danst individueel, samen of met de hele
groep.

Lucie wil tijdens deze introductielessen de
deelnemers onder andere de kracht van
muziek, het dansen zonder pasjes te
leren, het bewegen naar meer vitaliteit en
het genieten, ontspannen en plezier heb-
ben laten ervaren. Biodanza nodigt je
namelijk uit om in beweging te komen en
het werkt door in je dagelijks leven en
bevordert je gezondheid.

De kosten voor deze introductielessen
bedragen € 40,- voor vier opeenvolgende
lessen. Voor Stadspashouders en U-pas-
houders geldt een korting. Vooraf aan-
melden is verplicht.

De introductielessen worden gegeven op
de woensdagavond van 20.00 tot 22.00
uur in OBS De Schakel aan de Mendes da
Costalaan 132 in Nieuwegein.

FOTO VAN DE WEEK

Op Facebook troffen we afgelopen dinsdag een wel
heel bijzondere foto aan. In eerste instantie dachten
we dat de Kledingbank voor Nieuwegein een schoe-
nencompositie maakte en plaatste. Niets is minder
waar. Corryanne Bladt plaatste deze foto en schreef
daarbij: 'Naast vele Mcdonalds verpakkingen, sigaret-
tendoosjes, peuken, 2 handdoeken en lege blikjes de
oogst van een rondje zwerfvuil verzamelen vandaag,
dit alles op de parkeerplaats bij het volkstuincomplex
in Nieuwegein-N.'
Nou ja zeg...

Zie je ook iets leuks of bijzonders in Nieuwegein?
Maak een fotootje en stuur 'm aan redactie@pen.nl.
Zorgen wij er voor dat iedereen kan meegenieten!

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.fortvreeswijk.nl
http://www.dansbiodanza.nl/
https://www.kledingbank4nieuwegein.nl
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5491241014274684&set=gm.5296224150493640&idorvanity=653004214815680
mailto:redactie@pen.nl
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Sporten en bewegen bij
Dorpshuis Fort
Vreeswijk

Het Dorpshuis draagt graag bij
aan de fitheid en vitaliteit van
de inwoners van Nieuwegein.
Daarom doet het Dorpshuis
mee aan de Nationale Sport- en
beweegweek van NOC*NSF. In
de periode van 16 t/m 25
september worden verschil-
lende activiteiten georgan-
iseerd, voor jong en oud.

Het programma
• 16 sep: Pubquiz Hahahatsjie…
Gezondheid! (16+)
• 18 sep: Fietstocht Hollandse
Waterlinie (iedereen)
• 18 sep: Wandeltocht Hollandse
Waterlinie (iedereen)
• 20 sep: Proefles Beter Bewegen
(55+)
• 21 sep: Proefles Koersbal (50+)
• 21 sep: Openbare les salsa
dansconditie (18+)
• 21 sep: Sport for kids (3-18 jaar)
• 22 sep: Proefles Raja yoga (18+)
• 23 sep: Wandeltocht (18+)
• 23 sep: Proefles Hatha yoga
(18+)
• 23 sep: Poolcafé (12 t/m 14 jaar)
• 23 sep: Silent disco (18+)
• 24 sep: Survival run parcours
(8-18 jaar)

Aanmelden en kosten
De meeste activiteiten zijn gratis.
Bij een aantal wordt een bijdrage
van 1 of 2 euro per deelnemer
gevraagd.
Zie voor meer informatie over het
programma www.fortvreeswijk.nl.

Lokale Vernieuwing
stelt vragen aan college
over opvang vluchtelin-
gen op een boot
in Vreeswijk

Het college heeft de gemeente-
raad op 15 juli 2022 en op 12 au-
gustus 2022 kort geïnformeerd
over de taakstelling van de vei-
ligheidsregio Utrecht. Kort maar
goed blijkt uit deze brieven dat
onze veiligheidsregio tot 1 okto-
ber a.s. 225 asielzoekers in cri-
sisnoodopvang dient te huis-
vesten. Verder omvat de taak-
stelling een opdracht voor het
versneld doen uitstromen van
een aantal statushouders.

Ook is in de brief van 15 juli jl. te
lezen dat ‘WE onderzoeken op dit
moment of WE voor een periode
van 4 tot 6 maanden een boot in
Nieuwegein kunnen laten afme-
ren, waar 100-200 vluchtelingen
op kunnen verblijven’. Uit de brief
van 12 augustus 2022 blijkt dat
niet binnen de genoemde 14 da-
gen uitsluitsel kan worden gege-
ven over de vragen of, waar en
wanneer er een opvangschip in
Nieuwegein afmeert. Deze vragen
verwacht het college nu eind au-
gustus of begin september te kun-
nen beantwoorden. Deze brief
sluit af met de zinnen: ‘Zodra wij
een standpunt hebben ingenomen
over het opvangschip informeren
wij u daarover. Tegelijkertijd star-
ten wij dan een communicatietra-
ject waarbij de insteek is de in-
passing van het schip zo goed
mogelijk te laten plaatsvinden.

(verder lezen)

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: ‘Wat is een fietsfoto zonder fietser? Driewielfietser
Marga Dickhoff zoeft precies op het goede moment voorbij op
het opgeknapte fietspad langs de geluidswal. De gemeente heeft
daar hobbels weggehaald, speciale sandwichpanelen geplaatst,
zodat de wortelopdruk niet of minder snel terugkomt, en nieuw
asfalt aangebracht.Top! Dat mag op meer paden in Nieuwegein.
Wil je, net als Marga, ook losliggende tegels en hobbels melden?
Gebruik dan de BuitenBeter-app!’

De Digitale Nieuwegeiner

De band ‘Another Story’
sluit De Zingende Zomer af
in De Partner

Zondag vindt de laatste aflevering van
De Zingende Zomer plaats in cultuur-
centrum De Partner aan de Nedereind-
seweg.

Van 15.00 tot 17.00 uur kunnen de be-
zoekers genieten van mooie muziek. De
band Another Story speelde eerder al de
sterren van de hemel op het podium in De
Partner. Ze hebben een lekker popreper-
toire en een waanzinnig goede zangeres.

Traditioneel zingt De Partner de vakantie-
piek uit in de Sing-Along. Dat gebeurt on-
der de bezielende leiding van zangeres/
gitariste Margreet de Ruijter. Margreet is
bekend van haar optredens in de Partner
met het muzikale duo BLOOMM en zij
heeft ook vorig jaar de gezellige, luide
Sing-Along begeleid. De teksten van de
meezingers zijn beschikbaar.

De entree is gratis en duurt van 15.00 tot
17.00 uur. De deur gaat om 14.30 uur
open. Aanmelden verplicht via
info@departnernieuwegein.nl.

Margreet de Ruijter

http://www.fortvreeswijk.nl
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-vangt-100-tot-200-asielzoekers-op-in-riviercruiser-in-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-vangt-100-tot-200-asielzoekers-op-in-riviercruiser-in-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/lokale-vernieuwing-stelt-vragen-aan-college-over-opvang-vluchtelingen-op-een-boot-in-vreeswijk
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.buitenbeter.nl/
https://youtu.be/d54Jg3Z8PR4
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
mailto:info@departnernieuwegein.nl
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Vluchtelingen uit Oekraïne
genieten van vaartocht
door Nieuwegein

Op 17 en 18 augustus hebben ruim
80 Oekraïense vluchtelingen genoten
van een vaartocht door Vreeswijk.

De middag werd georganiseerd door de
Museumwerf en het Dorpshuis Fort
Vreeswijk. Ruim 40 vrijwilligers maakten
dit evenement mogelijk.
Vreeswijk leeft mee met de tijdelijke in-
woners uit Oekraïne die in Nieuwegein
verblijven, zoals veel inwoners van
Nieuwegein in deze zware tijd. Daarom
werd voor hen deze leuke afleiding geor-
ganiseerd. Na de boottocht konden de
nieuwe bewoners van Nieuwegein genie-
ten van een heerlijk diner, wat erg werd
gewaardeerd. Voor de kinderen werden
leuke activiteiten georganiseerd zoals
knutselen en natuurlijk sjoelen.

Buddynetwerk
Om vluchtelingen zich thuis te laten voe-
len in Nieuwegein, is er nu een buddy-
netwerk in oprichting. Ton Holweg (Dia-
conie Dorpskerk) coördineert het buddy-
netwerk 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 gezel-
ligheid. En, het buddynetwerk is er voor
alle vluchtelingen in Nieuwegein. Vrijwil-
ligers helpen vluchtelingen uit Oekraïne
en andere landen op weg in Nieuwegein.

Matchen vluchteling en buddy
Welke vluchtelingen graag een buddy
willen en welke sociale of praktische vra-
gen zij hebben, dat brengt Steunpunt
Vluchtelingen Nieuwegein nu in kaart.
Zodra vluchtelingen zich aanmelden, dan
koppelt Ton Holweg een vluchteling en
een buddy aan elkaar. Inmiddels hebben
acht vrijwilligers zich aangemeld. Wil je
ook buddy worden van een vluchteling?
Stuur een bericht naar Ton via
ahmholweg@hotmail.com.
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https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/?s=oekraine
mailto:ahmholweg@hotmail.com
https://www.gall.nl
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Komt u 
Valk Welding 
versterken?
Bekijk het vacature aanbod
www.valkwelding.com/nl/vacatures

Van 30 augustus t/m 2 september staan wij op de 
Technishow in de Jaarbeurs, Utrecht. Bent u nieuwsgierig 
naar Valk Welding en de medewerkers? Kom langs voor 
een kop koffi  e, wij staan in hal 7 op stand B010.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.valkwelding.com/nl/vacatures
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Stageplekken gezocht
voor ‘MaS in de klas’

Voor de scholieren is het
schooljaar in Midden Neder-
land weer begonnen. Dit bete-
kent dat een heel jaar lang, aan
leerlingen van de verschillende
scholen een introductie wordt
aangeboden over de Maat-
schappelijke Stage die zij moe-
ten gaan lopen.

Uit de cijfers blijkt dat ‘MaS in de
Klas’ in september druk bezocht
wordt. De website wordt soms in
de les getoond en vaak zullen
leerlingen ook thuis eens gaan kij-
ken uit welke stages ze allemaal
kunnen kiezen. Een goed moment
dus om de vacature weer onder de
aandacht te brengen bij bedrijven
en instellingen.

MaS-markt
In samenwerking met het Ooster-
licht College Nieuwegein wil ‘MaS
in de Klas’ op 3 november weer de
MaS-markt organiseren. De leer-
lingen krijgen op deze markt een

goed beeld van de verschillende
stagemogelijkheden. De organi-
satie zorgt voor de kraampjes
waar organisaties deze avond ge-
bruik van kunnen maken. Bedrij-
ven en andere organisaties wor-
den uitgenodigd om aanwezig te
zijn.
Opgeven kan via het e-mail-adres
mas@metdemasuitdeklas.nl.

Nieuwe stageplekken gezocht
Nu het nieuwe schooljaar is be-
gonnen, zoekt de organisatie weer
nieuwe stageplekken. Vooral in
Vianen wil de organisatie in de
toekomst een uitgebreider aanbod
kunnen bieden. Er is vraag naar
stages binnen de politiek, met
dieren en binnen de horeca of
zorg, maar uiteraard zijn alle tips
welkom!

Ken je een non-profit organisatie
die nog wel wat handjes kan ge-
bruiken binnen Nieuwe-gein, IJs-
selstein of Vianen?
Laat het de organisatie weten, ook
dat kan via het e-mailadres
mas@metdemasuitdeklas.nl.

Interactief kunstwerk over
psychische kwetsbaarheid
in DE KOM

Van 1 tot en met 30 september staat het
interactieve kunstwerk ‘Dwalen door
verhalen’ van Maaike-Eva Bout in DE
KOM. Dit kunstwerk vertelt drie ver-
halen van mensen die te maken hebben
(gehad) met psychische kwetsbaarheid.
De toegang is gratis.

De teksten, beelden en het geluid zijn in
volledige samenwerking met de vertellers
en de Verhalenbank Psychiatrie van het
UMC Utrecht bedacht en gemaakt.
Maaike-Eva Bout is Interaction Designer
en hoopt met haar werk meer openheid
over psychische problemen te creëren en
het stigma verlagen: 'Ik heb vooral geleerd
hoe waardevol het is om te luisteren naar
een verhaal: iemand zien als een persoon
zonder alle oordelen en diagnoses. Ik ben
in dit project alleen maar sterke mensen
tegen gekomen. Het is mooi om te zien
dat mensen hun ‘kwetsbaarheid’ om-
draaien en inzetten om er beter uit te
komen.'

Over Maaike-Eva Bout
Voor haar afstuderen aan de Hogeschool
van de Kunsten ontwierp Maaike-Eva
Bout een doolhof. Als creatief uitgangs-
punt gebruikte ze verhalen van de Ver-
halenbank Psychiatrie. Met dit ontwerp
hoopt Maaike Eva zorgprofessionals te
motiveren om nog meer naar het persoon-
lijke verhaal van mensen te luisteren.
Maaike-Eva studeerde af in de studiericht-
ing Interaction Design. Haar afstudeerop-
dracht was het maken van een interactief
ontwerp. Het werd een doolhof waarvan
een prototype op dit moment te zien is bij
de afdeling Psychiatrie van het UMCU.

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.

Op de ansicht zie je het Merwedekanaal met Jaagpad,
gezien in noordelijke richting. Links op de achtergrond de
Handelskade.
De kaart in het archief van deze week komt uit 1920. De
uitgever van de kaart was G. Koekman uit Vreeswijk. De
drukker was Brinio en gedrukt in zwart/wit.

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

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.metdemasuitdeklas.nl/
https://www.metdemasuitdeklas.nl/
mailto:mas@metdemasuitdeklas.nl
mailto:mas@metdemasuitdeklas.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:redactie@pen.nl
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'Als mijn vakantie, lekker ge-
fietst in Denemarken, er weer op
zit begin ik met het doorlezen van
het jaarplan 2022. Dit om te zien
wat we in het eerste half jaar heb-
ben gedaan en om te kijken of we
op schema liggen voor 2022. Het
team buurtsportcoaches heeft tot
op heden mooie activiteiten geor-
ganiseerd, voor jong en oud, om
inwoners van Nieuwegein in be-
weging te krijgen. Helaas merken
we dat corona nog steeds invloed
heeft op onze werkzaamheden
maar dit weerhoudt ons niet om
de inwoners van Nieuwegein te
bereiken en in beweging te bren-
gen en te laten sporten.'

'Mooi om te vertellen dat de
MQ-scan een succesverhaal is in
2022. Al twee jaar wordt de MQ-
scan afgenomen op sommige ba-
sisscholen in Nieuwegein. De MQ
Scan meet de motorische ont-
wikkeling van een kind. MQ staat
voor motorische quotiënt, zoals de
IQ voor intelligentiequotiënt staat
en de EQ voor de emotionele
quotiënt/ontwikkeling. Een goede
motoriek draagt bij aan de totale
ontwikkeling van het kind. Dit jaar
is het mooi om te zien dat, als een
basisschool aandacht tijdens gym-
lessen geeft aan de motorische
ontwikkeling van een kind (vakdo-
cent aanwezig), de resultaten
vooruitgaan en het kind beter be-
weegt en daardoor ook beter in
zijn vel zit.'

'Zie de afname van de rode
vlakken (ruim onder gemiddeld)
en de toename van de blauwe
(boven gemiddeld) en roze vlak-
ken (ruim bovengemiddeld) in de
grafiek. Ik hoop in de toekomst dat
alle basisscholen in Nieuwegein
de MQ-scan laat afnemen.'

'Het is ook de start om te begin-
nen aan het jaarplan SportID
2023. Als sport coördinator is het
mijn verantwoording om het jaar-
plan ieder jaar te schrijven. Doe ik
dit alleen? Gelukkig niet! Ik doe dit
zeker met mijn team en ieder jaar
ben ik weer blij dat ze meeden-
ken, initiatief tonen, enthousiast
vernieuwend zijn. Ook spreek ik
veel met René Joustra, beleids-
medewerker van de gemeente
Nieuwegein. Al 5,5 jaar werk ik
heel prettig en goed met hem
samen.'

'Dit jaar probeer ik ook meer de
samenwerking die wij als SportID
hebben met DE KOM, De tweede
verdieping en MOvactor meer te-
rug te laten komen in het jaarplan
2023. Alle drie heel belangrijke
Nieuwegeinse organisaties om
samen mee te werken. Met elkaar
bewoners van Nieuwegein in be-
weging, gezond, vitaal en gelukkig
te krijgen. Na de gemeenteraads-
verkiezingen hebben we ons ge-
zamenlijk gepresenteerd voor de
nieuwe raadsleden van de ge-
meente Nieuwegein. Ik ben blij dat
de buurtsportcoaches al veel sa-
menwerken met medewerkers van
deze organisaties en wat dat tot
mooie activiteiten heeft opgele-
verd tijdens b.v. de vakantie-
games.'

'De afgelopen 3 jaar zijn wij
Host City geweest van de
NOC*NSF Nationale Sport Week.
Ondanks dat we dit jaar geen Host
City meer zijn gaan we van 16 tot
en met 25 september ervoor zor-
gen dat we veel beweeg- en sport-
activiteiten organiseren. Nieuwe-
gein is sinds vorig jaar een JOGG
gemeente (Gezonde jeugd &
Gezonde toekomst) en gaan we in
deze week alle basisschool kinde-
ren een bidon aanbieden en het
belang van water drinken promo-
ten. We gaan er een mooi feest
van maken voor de inwoners,
sportvereniging, sportaanbieders
en partners van Nieuwegein.
Kijk op onze website: www.mijn-
sportid.nl om te zien welke ac-
tiviteiten in deze week worden
georganiseerd.

Cees van Rootselaar

Misschien kennen jullie ze wel, de
buurtsportcoaches en sportpark
manager van Nieuwegein,
zichtbaar in hun oranje zwarte
trainingspakken en altijd bezig om
iedere inwoner van Nieuwegein te
verleiden om in beweging te komen.
Van 0 tot 100 jaar oud!

Elke week schrijft een van
de medewerkers van SportID
Nieuwegein een column
in De Digitale Nieuwegeiner.
En zoals dat kán en mág bij een column
kan en mag de medewerker,
zonder een blad voor de mond te
nemen, zijn of haar (al dan niet
gepeperde) mening geven
over dat wat opvalt, blij maakt
of juist irriteert.

Deze week valt de eer te beurt aan
Cees van Rootselaar, sport
coördinator:

Jaarplan 2023
van SportID Nieuwegein

https://www.pen.nl/artikel/sneltram-tussen-utrecht-nieuwegein-en-ijssesltein-sunij-rijdt-weer
http://www.mijnsportid.nl
http://www.mijnsportid.nl
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Bouwgein blijft open
en viert 40-jarig
bestaan

Ondanks dat het allemaal goed
gaat bij de Bouwspeeltuin
Bouwgein aan de Hovenierswei-
de in Batau Noord, lieten de
twee overgebleven bestuursle-
den eerder dit jaar weten het
moeilijk te hebben. Het ging
vooral om de bemanning van
het bestuur en de organisatie.
‘Door een groot en groeiend te-
kort aan vrijwilligers dreigt
Bouwgein te moeten stoppen met
al haar activiteiten. In 2018 deed
het bestuur ook al een noodop-
roep.’

Nu de media er bovenop zijn ge-
sprongen zijn er inmiddels genoeg
bestuursleden zijn om open te
blijven. ‘Wij danken een ieder voor
alle steun!’ aldus Kim van Dalen,
bestuurslid Bouwgein aan onze
redactie.

Feest
En… het is feest, want dit najaar
bestaat Bouwgein 40 jaar en dat
wordt uiteraard gevierd! Zeker
omdat ‘spelen, groeien en ont-
moeten’ bij Bouwgein nog steeds

hoog in het vaandel staat. Het zal
een feest worden om niet te ver-
geten.

Het feest wordt gevierd met uiter-
aard de hele ‘Bouwgeinfamilie’,
dus (oud-vrijwilligers, (oud-)
bestuursleden, externe partners,
de naaste buren aan de Hove-
niersweide en uiteraard alle in-
woners uit Nieuwegein, jong en
oud.

Het feest wordt gevierd op zater-
dag 10 september met een open
dag van 13.00 tot 16.00 uur. Om
13.30 uur geeft Marieke Schouten,
de loco-burgemeester van Nieu-
wegein het startsein voor de
festiviteiten.

De feestlocatie is op het terrein
van de Bouwspeeltuin Bouwgein
aan de Hoveniersweide. Kom
vooral op de fiets of lopend. Tij-
dens de open dag is er een markt
met diverse stands, zijn er allerlei
leuke (knutsel)activiteiten voor de
kinderen en kunnen mooie herin-
neringen worden opgehaald.
Uiteraard kan er ook naar harte-
lust worden gespeeld in de speel-
tuin en gebouwd bij de hutten-
bouw.

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 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.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Schilderij-Gun-jezelf-de-zee-van-tijd-p435615319
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/batau-noord
https://www.bouwgein.nl/bouwgein-bestuur/
https://www.bouwgein.nl/bouwgein-bestuur/
https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
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De tol bij Vreeswijk
(vervolg)

Weerstand tegen de tollen
De inwoners van Jutphaas hadden vrijwel
geen problemen met de tol, omdat ze
weinig buiten het dorp kwamen. Maar
rond 1900, toen kerkgangers al een aantal
jaren met de tolheffingen waren gecon-
fronteerd, ontstond er weerstand. Onder
andere de hoogte van de tolheffingen
veroorzaakte veel wrevel. Er werd daarom
aangedrongen op afschaffing van de tol.
De gemeente Utrecht hield zich echter
doof en reageerde niet. In de twintiger
jaren en de jaren 1930 en 1931 is veel ac-
tie gevoerd tegen de Jutphase tol, maar
ook in Vreeswijk bleef het niet rustig.
Mensen uit de gehele omgeving hebben
aan de acties deelgenomen. Soms was er
sprake van strijd en braken er vechtparti-
jen uit.

In een bericht in de Utrechtsche Courant
van 3 januari 1931 wordt gesproken van
‘de “tolbestorming” op Zaterdag, 20 Dec.
1930’. Daarbij zou zelfs geschoten zijn
door de Jutphase Rijksveldwachters. Ook
heeft men de tolbomen van de Jutphase
tol wel eens doorgezaagd en in de
Vaartse Rijn gegooid. Een andere vorm
van protest was dat veel automobilisten
tegelijk de tol wilden passeren. Als dan
voor de drie stuivers tolgeld door elke
bestuurder met een briefje van 100 gulden
werd betaald, was de tolgaarder snel door
zijn wisselgeld heen. Over de onhoudbare
toestanden rondom de tollen van Vrees-
wijk en Jutphaas stelde het Tweede-
Kamerlid Van Rappard zelfs negen vragen
aan de toemalige Minister van Waterstaat,
Hein Vos (kabinet Beel I).

Eenmalige tolopheffing
De Jutphase tol is eenmalig voor een kor-
te tijdsduur opgeheven. In De Telegraaf
van 2 mei 1934 verscheen daarover het

(verder lezen)

Nieuwe uitstraling
Anna van Rijn College

Het Anna van Rijn College pre-
senteert een nieuwe uitstraling.
De school voert een nieuw logo
in, waarmee de profilering als
‘wereldschool’ beter herkenbaar
is. Onder het motto ‘open jouw
wereld’ presenteert Het Anna
van Rijn College zich als een
aantrekkelijke scholengemeen-
schap die midden in de samen-
leving staat.

Het Anna van Rijn College is een
internationaal georiënteerde
openbare school aan de Albatros
in Nieuwegein. De school biedt
modern onderwijs op mavo-,
havo-, en vwo-niveau, waarbij op
alle niveaus kan worden gekozen
voor de tweetalige variant. Het
Anna van Rijn College werd opge-
richt in 1994, voortkomend uit een
fusie van lokale openbare scholen.
Inmiddels is het Anna onderdeel
van NUOVO Scholen.

De vernieuwde identiteit moet nog
beter uitstralen waar het Anna
voor staat: een school waar leer-
lingen én docenten met een open
blik naar de wereld kijken. Het
Anna van Rijn College is een
wereldschool waar iedereen zich-
zelf mag zijn, is de boodschap.

Lens in logo
Marco Nomes, directeur van het
Anna van Rijn College, is blij met
de eigentijdse uitstraling. 'We pre-
senteren nu een logo dat de lens uit-
beeldt waardoor leerlingen en mede-
werkers naar de wereld kijken. Dat
is precies waar we als school voor
willen staan: een open vizier op de
omgeving.'
De nieuwe slogan van het Anna
van Rijn College is dan ook: open
jouw wereld. De vernieuwde uit-
straling wordt de komende periode
kracht bijgezet met diverse activi-
teiten.

https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
https://www.burendag.nl
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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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http://WWW.DEKOM.NL
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De tol bij Vreeswijk
(vervolg)

volgende bericht: 'Het gemeen-
tebestuur van Utrecht heeft
besloten, den tol bij den ingang
van de gemeente Jutphaas op te
heffen… Voor den tijd van 3 ½
uur! In verband met de opening
der Persilfabriek te Jutphaas op
Woensdag 2 Mei a.s. zal n.l. van
9.30 tot 1 uur geen tolgeld worden
geheven.' In dezelfde krant publi-
ceerde de volksdichter Clinge
Doorenbos onder de titel zelfs een
gedicht van vijf coupletten over de
dwaasheid van tolheffing.

Eenige uren modern
Daar is er een tol in jutfaas
Paskwillig en lastig en dwaas.
Wat men daar ook probeert,
Hóe men ook requestreert
Hij wil niet verdwijnen helaas.
Daar kwam in jutfaas op 2 Mei
Een mooi, nieuw fabrieksgebouw
bij
En ter eer van dat feit
Heeft m’ in Utrecht gezeid:
Vandaag is de toldoorgang vrij.
Van hallef tien tot ’s middags één
Mag ieder er tolvrij doorheen.
Maar daarná komt dan weer
Het geplaag van weleer:
Weer tandengekners en geween.
Het is een verheugend bericht,

Een mooi, snel-verkeerig gezicht.
Maar heel kort is ’t plezier
’t Duurt maar veertien kwartier
En dan gaat het kooitje weer dicht.
Dan stoppen wij weer allemaal
Voor dien dertiende eeuwachtigen
paal.
Na getoeter, gefluit
Sloft de tolbaas er uit,
Een schrijnend en schreeuwend
schandaal.

Uiteindelijke opheffing
De Vreeswijkse en de Jutphase tol
zijn op 1 februari 1947 definitief
opgeheven. Daardoor was de weg
Vreeswijk - Jutphaas - Utrecht na
vele eeuwen eindelijk tolvrij. Bij
het buiten gebruik stellen van de
tolbomen speelden de muziek-
verenigingen. Kunst na Arbeid uit
Vreeswijk en Cornelis Galesloot
uit Jutphaas ‘In naam van Oranje
doe open de poort’.
Pas op 1 april 1953 heeft de
Nederlandse regering alle ge-
meentelijke tollen afgeschaft.

Aantal beveiligingscamera’s
in Nieuwegein
stijgt met 14,1%

Het aantal beveiligingscamera’s in
Nieuwegein is sinds 2021 met 14,1%
toegenomen. Waar in 2021 nog 985
beveiligingscamera’s geregistreerd
stonden, is dit inmiddels toegenomen
tot 1.114. Per 10.000 inwoners komt dit
neer op 175,5 camera’s, en per vierkan-
te kilometer hangen er gemiddeld 47,4
camera’s. Dat blijkt uit cijfers uit de
politiedatabase Camera in Beeld, die
VPNGids.nl opvroeg via een Woo-ver-
zoek.

Provincie Utrecht
Het aantal beveiligingscamera’s in de
provincie Utrecht is sinds 2021 met 8,6%
toegenomen. Waar in 2021 nog 21.147
beveiligingscamera’s geregistreerd ston-
den, is dit inmiddels toegenomen tot
22.973. Utrecht zit daarmee onder het lan-
delijke gemiddelde van 9,4%.

Meeste camera’s per persoon
in Oudewater
In absolute aantallen hangen de meeste

(verder lezen)

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: 'Bladluizen zijn over de hele wereld een steeds weer terugkerende plaag
voor allerlei planten.
En lieveheersbeestjes zijn over de hele wereld het beste bestrijdingsmiddel
tegen bladluizen.
Bladluizen zijn voedsel voor de kleine, ronde, gekleurde, gestippelde beestjes
en er zijn heel veel lieveheersbeestjes in allerlei soorten, waarvan het
zevenstippelig lieveheersbeestje al heel vroeg in het jaar verschijnt en dan
doorgaat tot in het begin van de herfst. Daarna zijn de bladluizen op en kruipen
de beestjes weg in kieren en gaatjes om te overwinteren, dat is soms ook in
uw woning. Sommige soorten hebben een iets andere levenswijze, en
sommige hebben helemaal geen stipjes maar vlekjes, rondjes of zijn min of

meer geblokt, zoals het piepkleine, geelzwarte schaakbordlieveheersbeestje.

Er zijn dus naast de algemenere soorten ook types die niet zo algemeen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld soorten die je alleen in het vrije
veld vindt, of in de bosrand of wat daar op lijkt. Zo´n type is het vloeivleklieveheersbeestje, een vlekkerig type in een rozige kleur
dat nog niet half zo groot is als het algemene zevenstippelig lieveheersbeestje.
Als u denkt het vloeivlekje te zien, zorg dan voor minstens een halve meter afstand en beweeg als een vertraagde opname, anders
verdwijnt het meteen in het struweel of laat zich vallen. Als u er in slaagt snel Uw hand onder het beestje te houden lukt het mogelijk
het heel dichtbij te bekijken, tot het de rand van uw hand bereikt en alsnog…

De Digitale Nieuwegeiner
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Trekzakacademie
Nieuwegein
viert 15e seizoen
op Museumwerf
Vreeswijk

Donderdag 15 september start
op de Museumwerf Vreeswijk
De Trekzakacademie met een
nieuw seizoen lessen voor jong
en oud, beginners tot gevor-
derd.

Trekzak spelen,
iedereen kan het!
Zelf trekzak leren spelen tegen
een decor van historische binnen-
vaartschepen. Dit kan binnenkort
weer op de trekzakacademie, op
de museumwerf Vreeswijk.
Wouter Kuyper (42) uit Nieuwe-
gein leert belangstellenden daar in
14 lessen mooie muziek spelen op
het traditionele instrument.
In het westen van het land is het
instrument (ook wel diatonisch ac-
cordeon) vooral bekend van de
scheepvaart en de havens, in het
oosten en noorden is het een po-
pulair instrument in de volksmu-
ziek, net als in bijvoorbeeld Ierland
en Frankrijk.

'Iedereen kan trekzak leren spe-
len', zegt Wouter: 'Het is een heel
makkelijk om mee te beginnen.
Op een trekharmonica kan je na
een les al een simpel deuntje spe-
len, terwijl je bij bijvoorbeeld viool
een jaar bezig om iets aanhoor-
baars te produceren.'

In de lessen gebruikt hij een com-
binatie van voor- en naspelen,
notenschrift en een cijfer/knop-
notatie, dus je hoeft niet eens
noten te kunnen lezen. Alle leeftij-
den zijn welkom; de jongste leer-
ling in het bestaan van de trekzak-
academie was 9 jaar oud, de oud-
ste 88 toen ze begonnen met spe-
len. Er wordt les gegeven op alle
niveaus, van absolute beginners
tot gevorderden.

Docent Wouter Kuyper is inmid-
dels een bekende naam in de folk
in Nederland, hij speelt verschil-
lende instrumenten in verschil-
lende bands; trekharmonica speelt
hij al sinds zijn vijftiende.

Wie interesse heeft om te begin-
nen, maar ook voor wie het weer
op wil pakken, kan voor informatie
contact opnemen met Wouter
Kuyper. De lessen zijn eens in de
twee weken op donderdag en be-
ginnen weer op 15 september op
de Museumwerf aan de Wierse-
laan 113. Voor beginners zijn er
huurinstrumenten.

Voor meer informatie kijk op de
website van de trekzakacademie.
De trekzakacademie wordt mede
mogelijk gemaakt door de Mu-
seumwerf Vreeswijk.

Aantal beveiligingscamera’s
in Nieuwegein
stijgt met 14,1%
(vervolg)

beveiligingscamera’s in Amersfoort.
Afgezet tegen het aantal inwoners heeft
Oudewater echter meer camera’s: 225
camera’s per 10.000 inwoners. De
Utrechtse top 5 ziet er als volgt uit (per
tienduizend inwoners):
1 Oudewater 353 beveiligingscamera’s
2 Amersfoort 332 beveiligingscamera’s
3 Bunschoten 278 beveiligingscamera’s
4 Bunnik 224 beveiligingscamera’s
5 Baarn 207 beveiligingscamera’s.

De minste kans om gefilmd te worden
heeft men in Montfoort: daar hangen 65
beveiligingscamera’s per 10.000 inwoners.
Ook De Ronde Venen (100) en Stichtse
Vecht (114) kennen relatief weinig
beveiligingscamera’s.

Hoogste stijging bij particulieren
Het aantal particuliere beveiligingscame-
ra’s steeg afgelopen jaar met 9,4% van
44.016 naar 52.860. De stijging was echter
al eerder ingezet: vanaf 2019 is het aantal
particuliere camera’s namelijk bijna ver-
dubbeld (+98,1%). In dezelfde periode
steeg het aantal geregistreerde camera’s
van bedrijven met 25,2% en van de over-
heid met 9,9%.

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 zomervakantie is bijna voorbij, maar er valt nog genoeg te vieren. Bouwgein bestaat 40 jaar! Vele kinderen hebben er
gespeeld en velen zullen volgen. En bij Bouwgein speel je niet alleen, je leert er ook genoeg. Probleemoplossend denken, meten
is weten… educatief verantwoord!’
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Tinderen met Taal
en lezingen:
de Week van Lezen
en Schrijven

Het regelen van geldzaken, een
huisartsbezoekje, maar ook het
reizen met het ov of het vinden
van een baan kan een stuk las-
tiger zijn als je laaggeletterd
bent. In Nieuwegein wonen
meer dan 8.500 mensen die
moeite hebben met lezen en
schrijven. Gelukkig zijn er veel
mogelijkheden om te oefenen
met lezen en schrijven. Op elke
leeftijd!

In de Week van Lezen en Schrij-
ven (8 t/m 14 september) staat
bibliotheek De tweede verdieping
samen met haar partners extra stil
bij het thema laaggeletterdheid.

Op donderdag 8 september is de
officiele start met een lunchpau-
zelezing (12.00 tot 13.00 uur) door
schrijver Agnes van den Bergh die
vroeger moeite had met lezen en
schrijven, én een boekbezoek
(20.00 tot 22.00 uur) van schrijver
Sholeh Rezazadeh. Rezazadeh
kwam in 2015 vanuit Iran naar
Nederland en leerde razendsnel
de taal.

Op vrijdag 9 september opent
wethouder Guido Bamberg om
09.30 uur de Taalbingo die biblio-
theek De tweede verdieping,
samen met Taalhuis Lekstroom,
organiseert voor deelnemers en
vrijwilligers van De Taalbrigade.
De Taalbrigade is een wekelijks
oefenmoment waar iedereen die
de taal beter wil spreken of lezen,
welkom is. De Taalbrigade is elke
vrijdag van 09.30 tot 11.45 uur.

Tinderen met woorden
Guido Bamberg neemt op vrijdag
9 september ook het eerste exem-
plaar van het spel ‘Tinderen met
Taal’ (ontwikkeld door de Sociale
Innovatie Studio) in ontvangst.
Een soort memoryspel, waar
moeilijke woorden, die organisa-
ties en overheden vaak gebruiken,
gewisseld kunnen worden voor
makkelijke(re) woorden die het-
zelfde betekenen. Dit spel deelt de
bibliotheek een week lang uit aan
communicatiemedewerkers en
ambtenaren van de gemeente
Nieuwegein.

Alle activiteiten op een rijtje
• Maandag 5 september,
14.30 - 16.00, PLUS-café met een
bewustwordingsspel
• Donderdag 8 september,
12.00 - 13.00 uur, lunchpauze-
lezing met auteur Agnes van den
Bergh, die tot een paar jaar gele-
den moeite had met lezen en
schrijven
• Donderdag 8 september,
20.00 - 22.00 uur, boekbezoek
Sholeh Rezazadeh, een auteur die
in 2015 in Nederland kwam en het
boek De hemel is altijd paars
schreef
• Vrijdag 9 september,
09.30 - 11.45 uur, opening Taal-
bingo Guido Bamberg en Taalbri-
gade
• Zaterdag 10 september,
13.30 - 17.00 uur, Living Library,
leen en praat onder andere met
iemand die voorheen moeite had
met lezen en schrijven

Lezersmail

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

Wat was het weer
een superweekend
in Jut & Zo

Creatief bij Jut en Schilderen bij Jut waren
ontzettend leuk! In stilte, in gesprek, in
een deuk, met bewondering en geïnspi-
reerd, het was weer een feestje.
Een kleine impressie van beide dagen zie
je op de foto's. Mooi hè?!
Het volgende creatieve, derde weekend
van de maand, is op 15 en 16 oktober
2022. Je komt toch ook?!_________________________________
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