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NABUCCOLAAN

DEZE WEEK

• Agenda
•

Wim de Jongh overleden Hennie Huisman vertelt

Nationale Sportweek Nieuwegein

• Kunstrolschaatster Quinty van Lare van KRC Rolling wint Europees goud

Theatervoorstelling Helderman

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda Bouwgein
• Agenda DE KOM
• Nieuwe arrestatie in onderzoek naar

explosieven bij woningen
• Nieuwe expositie KunstGein

• Eerste wieldempers op tram
• Leerlingen Vroonestein aan de slag

met Gigagroen
• Dollemansrit: Nieuwegeiner de bak in
• Klaverjassen bij de Pétanque
• Metro tussen Nieuwegein en Utrecht?
• Sportief Dagboek
• Gedichten op Muziek
• Alzheimer Café wordt Alzheimer

Trefpunt Nieuwegein
• NBC Congrescentrum dicht na brand

• De interactieve sport- en spelmuur
• Schilderles bij Iris Creutzburg
• Filmpje maken met LEGO
• Plukken en proeven op het Natuur-

kwartier
• Het Weekend van Jutphaas
• 50 Nieuwegeiners jagen op miljoenen
• Morgen weer Repair Café Galecop
• De Volendammer stopt op City Plaza

• Twee weken gratis met de tram

• Oldlympic Games in Nieuwegein (géén tikfout!)

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


Curry van rode linzen
met sperziebonen

Hier vind je het recept.

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 gefotogra-
feerd.
Deze week de Nabuccolaan in de wijk
Zuilenstein.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Kunstrolschaatster Quinty van Lare
wint Europees Goud!

Quinty van Lare, lid van de Nieuwegeinse rolschaatsvereniging
KRC Rolling, heeft een zeer knappe prestatie geleverd op het

Europees Kampioenschap Kunstrolschaatsen dat afgelopen week
in Andorra plaatsvond. In de categorie Cadet Dans liet zij een groot,
zeer sterk deelnemersveld met rijdsters uit Italië, Spanje, Portugal,

Zwitserland, Israël en Engeland achter zich
en reed zij naar het Goud.

Quinty, die bij het dansen wordt begeleid door trainers Sylvia Pistorius en
Alessandro Spigai, stond na de verplichte dansen (wals en tango) nog op

een voorlopige tweede plaats, maar wist met een zeer mooie,
expressievolle vrije dans, die technische zeer goed werd uitgevoerd, de
hoogste score te halen, waardoor zij in het eindklassement klom naar de

1e plaats. Deze zeer goede prestatie van de talentvolle
kunstrolschaatster, die eerder dit jaar ook al de eerste Worldcup Dans
won, is bijzonder en een nieuw hoogtepunt in haar rolschaatscarrière.

Na haar optreden bij het Dansen reed Quinty, die samen met
clubgenoten Karen Baruchello en Roy Broekema door de rolschaatsbond
was geselecteerd voor deelname aan dit toernooi, mee bij de categorie
Cadet Vrijrijden. Na de korte kür stond zij door enkele foutjes nog 12e,

maar door een goede lange kür wist zij op te klimmen naar een 10e
plaats in het eindklassement.

Karen Baruchello reed bij de senioren dames Dans haar tweede EK in
een groot en sterk deelnemersveld. Karen reed een nette style dans
gevolgd door een sterke en mooie vrije dans. Hierdoor wist zij twee

plaatsen te stijgen en eindigde op een 16e plaats. Roy Broekema reed bij
de senioren heren Vrijrijden mee. Roy liet met mooie combinaties,
waaronder één met een drievoudige ritberger, zien dat hij goede

progressie had gemaakt en eindigde op een 11e plaats.

Rolschaatsvereniging KRC Rolling in Nieuwegein is trots op de behaalde
resultaten en is verheugd een Europees Kampioen in haar midden te

hebben. Quinty, Karen en Roy maar ook alle andere leden van
KRC Rolling zijn dit najaar te zien tijdens de jaarlijkse rolschaatsshow van

KRC Rolling welke gehouden wordt in het weekend van
10 en 11 december 2022.
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https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-curry-van-rode-linzen-met-sperziebonen
https://www.pen.nl/artikel/de-nabuccolaan
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://www.youtube.com/watch?v=XSZeK-fJo9Y
https://www.cityplaza.nl
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AGENDA

• 16 sep: Pubquiz
• 17 sep: KOM dansen
• 17 sep: Oogstfeest Ons Belang
• 17 sep: Vaartocht door Vreeswijk,

Jutphaas en Utrecht
• 18 sep: Fietstocht Hollandse Waterlinie
• 18 sep: Wandeltocht Hollandse

Waterlinie
• 18 sep: Vaartocht door Vreeswijk,

Jutphaas en Utrecht
• 20 sep: Proefles Beter Bewegen
• 20 sep: IVN-lezing over bodemleven
• 21 sep: Oldlympic Games
• 21 sep: Sport for kids
• 21 sep: Proefles Koersbal
• 21 sep: Illustrator Willeke Brouwer komt

langs
• 21 sep: Openbare salsa-les
• 22 sep: Lunchpauzelezing over tolhef-

fing
• 22 sep: Proefles Raja yoga
• 22 sep: Theatervoorstelling Helderman
• 23 sep: Wandeltocht
• 23 sep: Proefles Hatha yoga
• 23 sep: Poolcafé
• 23 sep: Silent Disco
• 24 sep: KOM kunst maken
• 24 sep: Survival run parcours
• 24 sep: Let Beauty Awake
• 25 sep: Vogelexcursie
• 28 sep: Insectenhuisjes maken
• 28 sep: Plukken en proeven op het

Natuurkwartier
• 28 sep: Najaarsbijeenkomst Vogel-

wacht
• 1 okt: KOM toneel spelen
• 1 okt: LEGO-filmpje leren maken
• 1 okt: Welkom op het Plein
• 2 okt: 40 Jaar Refreshing, DE KOM
• 4 okt: Info-avond CityPromenade
• 8 okt: KOM kunst maken
• 15 okt: KOM dansen
• 15 okt: Festival Op de Hoek
• 20 okt: Beursvloer
• 22 okt: KOM toneel spelen
• 29 okt: Knutselen voor Halloween
• 3 nov: Mas Markt Oosterlicht College
• 5 nov: KOM muziek maken
• 12 nov: Intocht Sinterklaas
• 12 nov: KOM kunst maken
• 19 nov: KOM dansen
• 26 nov: KOM toneel spelen
• 3 dec: KOM kunst maken
• 10 en 11 dec: Knutselen voor Kerst
• 10 dec: KOM dansen

Historische wijk
viert monumentendag
tijdens
Weekend van Jutphaas

Afgelopen weekend hebben de
bewoners van Jutphaas de his-
torische vlag van Jutphaas uit-
gehangen. Om de historische
waarde van het voormalige dorp
in de gemeente Nieuwegein te
benadrukken, is dit initiatief, wat
gelijktijdig viel met het monu-
mentenweekend, genomen. De
eerste dag werd afgesloten met
een culinaire proeverij, omlijst
met muziek, waar bijna alle eet-
gelegenheden in de wijk aan
hebben meegewerkt. Het doel
was om de waarde van de wijk
onder de aandacht te brengen
en de cohesie van de inwoners
te vergroten.

Sinds 2020 heeft de bewonersraad
het tweede weekend van septem-
ber definitief uitgeroepen tot
‘Weekend van Jutphaas‘. Tijdens
deze dagen worden activiteiten
georganiseerd die de unieke en
historische waarde van de wijk
moeten promoten. Om deze kern-
waarden nog beter tot uitdrukking
te brengen is dat destijds vast-
gelegd in een visieplaat, die onder
de aandacht van de gemeente is
gebracht.

Dit was de eerste keer dat een
proeverij in deze vorm is georgan-
iseerd. Patthamawan Khroewa
Thai, Tandoori Hut, SteakHouse
Sphinx, Bij de Fortwachter,
Nordkapp Coffee, Sweets & Ice en
Brouwerij Zevenstar hadden alle-
maal een kraam waar ze hun pro-
ducten konden aanbieden. “

'Een bijzondere en lekkere combi-
natie uit het historisch hart van
Jutphaas', aldus de organisatie.
'Op deze manier konden de lokale
ondernemers en de wijkbewoners
kennis met elkaar maken'.

De vlag van Jutphaas, die overi-
gens nimmer officieel is vast-
gesteld als dé gemeentevlag, werd
wel als zodanig gebruikt en bestaat
uit twee banen van gelijke hoogte
van rood en blauw. De kleuren van
de vlag zijn ontleend aan het
gemeentewapen. Omdat Jutphaas
één van de parels van Nieuwegein
en een beschermd dorpsgezicht is,
maar ook om meer aandacht en in-
vesteringen van de gemeente te
verkrijgen, willen de bewoners met
het Weekend van Jutphaas laten
zien dat Jutphaas een uniek ge-
bied is binnen de gemeente
Nieuwegein.
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De Volendammer
stopt op Cityplaza

Sinds jaar-en-dag zit vishandel De
Volendammer van Kees Bont op City-
plaza, maar zaterdag 24 september zal
Kees zijn deuren sluiten op het winkel-
centrum in de binnenstad van Nieuwe-
gein. Zelf heeft hij, vanaf 1985 met alle
plezier in Nieuwegein gewerkt, maar op
zijn 64e is het niet meer verantwoord
om opnieuw te moeten investeren in
een nieuwe locatie, zeker zònder opvol-
ger.

Kees: ‘We hebben te lang in de rommel
gezeten door de verbouwing in de binnen-
stad van Nieuwegein. Als ondernemer zijn
we daar de dupe van geworden. Bakkerij
Tamminga in Nieuwegein die tegenover
mij zat is failliet gegaan evenals de kaas-
boer. Bloemenhuis Rob Bakker heeft een
winkel kunnen vinden op winkelcentrum
Galecop.’

Een nieuwe locatie zit er voor Kees niet
meer in. ‘Het is vooral nu een moeilijk
klimaat voor ondernemers om te starten.
Vanwege de hoge energiekosten en trans-
portkosten, maar ook de inkoop van pro-
ducten zijn continu stijgende. Daarnaast is
het moeilijk om goed personeel te krijgen’
aldus Kees Bont.

‘We hebben met Wereldhave, de verhuur-
der van het pand waarin wij zitten op City-
plaza, goede gesprekken gehad en het
traject tevreden afgesloten. Wereldhave is
net zo goed slachtoffer van de kortzichtige
kijk van de gemeente Nieuwegein en de
provincie Utrecht. De manier waarop men
op deze schaal van herontwikkelingen met
deze ondernemers omgaat, is kort gezegd
een schande. Er zijn nog veel ontevreden
winkeliers door de dalende omzet’ zegt
Bont.

Zaterdag 24 september is dus de laatste
dag voor deze ondernemer uit Volendam.
Ruim 37 jaar heeft hij mooie momenten
gehad als ondernemer. Jammer van de
laatste paar jaar, maar zo zegt Kees Bont:
‘Ik wil alle klanten die mij in de afgelopen
37 jaar hun klandizie aan mij hebben
gegund, uit de grond van hart bedanken.
Ik heb jongens en meisjes ouders zien
worden en hun kinderen zien opgroeien
en helaas de verdrietige kant ook meege-
maakt en bij begrafenissen geweest. Na
37 jaar 15 uur per dag in Nieuwegein te
zijn geweest trek ik nu de deur dicht en ga
genieten van mijn kinderen en kleinkinde-
ren.’

Gratis fotoshoots
voor ernstig zieken
tijdens de Betekenisweek

Voor het zesde jaar op rij organiseren
de fotografen van het Moment Design
Collectief dit jaar de Betekenisweek.
Tussen 24 september en 9 oktober krij-
gen 100 mensen met een ingrijpende
ziekte een gratis fotoshoot aangebo-
den. Zij kunnen voor even hun ziek-
zijn vergeten en ten volle genieten van
het moment.

Een ziekte maakt alles anders: je lijf, je
toekomst, de manier waarop je naar de
wereld kijkt. Als er in deze periode iets is
om je aan vast te houden, dan zijn het wel
de mensen die dicht bij je staan. Maar als
alle aandacht uitgaat naar de zieke én de
ziekte, komt het er vaak niet van om deze
mensen te vertellen hoeveel ze voor je
betekenen. Een Moment Design fotoshoot
is dan een uitgelezen moment.

Herinneringen maken
'We zetten de tijd heel even stil', vertelt Jes-
sica van Jessica de Vroege Fotografie uit
IJsselstein, één van de deelnemende fo-
tografen. 'Niet de ziekte staat centraal,

(verder lezen)
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Schilderlessen
door Iris Creutzburg
in het
Kunstenaars Atelier
Nieuwegein

Op dinsdagmiddag van 13.30
tot 16.00 uur, geeft de Nieuwe-
geinse kunstenares Iris
Creutzburg, in haar eigen ate-
lier (KAN) aan de Kerkstraat 40,
schilderlessen met acrylverf e.a.
De eerste les is gratis ter ken-
nismaking.

Iris begeleidt je bij het vinden van
de juiste kleuren en perspectief
voor het maken van je schilderij.
Zij leert je bijvoorbeeld ook hoe je
kleuren moet mengen om weer
alle andere kleuren te kunnen
maken. Verder adviseert ze je om
goede kwaliteit verf en canvas-
doeken te kopen, om te
voorkomen dat je teleurgesteld

raakt met het resultaat van jouw
kunstwerk.
Degene die al gevorderd is in het
tekenen en schilderen begeleidt
ze tot het verder perfectioneren
van het schilderij.

Iedereen heeft zelf de keuze van
het maken van portret, landschap
of abstract. Je mag een eigen foto
gebruiken of een die je op internet
vindt.

Ben je enthousiast en ben je op
zoek naar goede begeleiding, dan
is de Nieuwegeinse kunstenares
bereikbaar op 0306052121.

Iris heeft haar opleiding gevolgd
op Artibus, Academie voor Es-
thetische Vorming te Utrecht en
geeft al meer dan 40 jaar les aan
beginners en gevorderden. Je kunt
haar werk bewonderen op haar
website onder het knopje
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Filmpje leren maken
met LEGO

Wil jij ook zelf zo'n leuk LEGO-filmpje kun-
nen maken? Ben je 8 jaar of ouder, dan
kun je naar de workshop van
@gonnekeprak komen op zaterdag 1 ok-
tober om 14.00 uur in De Partner.

Koop je kaartje voor 5 euro, die 5 euro
krijg je weer terug op het festival op 15 ok-
tober, daar laten we ook jouw filmpje zien.

Wil je een kaartje kopen bel 0654136897.

OMKIJKEN

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

September 2011

En daar ze dan. Spieren aangespannen. Hand aan de
stopwatch. Allemaal alvast ingelopen. Klaar om 'in het
startschot te vallen' zonder te struikelen. Zonder te
vallen. Rennen door en om Vreeswijk. En de snelste,
die wint de Sluizenloop. Maar een medaille is er voor
iedereen!

De Digitale Nieuwegeiner

0306052121
http://iriscreutzburg.nl/
http://iriscreutzburg.nl/
https://www.pen.nl/artikel/leerlingen-van-de-trompetvogel-gaan-pannenkoeken-bakken
0654136897
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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NBC Congrescentrum
sluit na grote brand
tot 1 september 2023

Op woensdagmiddg 7 septem-
ber is het NBC Congrescentrum
in Nieuwegein getroffen door
een grote brand. Daardoor is de
locatie aan de Blokhoeve gro-
tendeels verloren gegaan. Alle
ruimtes, technische apparatuur
en materialen zijn bij de brand
verloren gegaan. Het NBC laat
in een reactie weten: ‘Wij zijn
genoodzaakt om tot 1 september
2023 onze deuren te sluiten. Alle
bijeenkomsten die bij het NBC ge-
pland staan tot 1 september 2023
kunnen hierdoor geen doorgang
vinden.’

De brand is uitgebroken op het
dak van de Event Hall. Alle aan-
wezige gasten en medewerkers
werden tijdens de brand binnen
zeer korte tijd in veiligheid ge-

bracht. Hoewel de optische schade
aan de buitenzijde van de locatie
mee lijkt te vallen, is de schade
aan de binnenzijde vele malen
groter.

Justin van Hooijdonk, directeur
van het NBC: ‘Voor ons staat de
komende periode in het teken van
de wederopbouw maar ook in het
helpen van onze opdrachtgevers met
het vinden van alternatieve locaties.
Gelukkig zit stilzitten niet in het
DNA van ons familiebedrijf en zijn
de werkzaamheden al in volle gang.
Ondanks deze tegenslag gaat ons
team met vertrouwen de toekomst
tegemoet.’

Plukken en proeven
op het Natuurkwartier!

Op woensdagmiddag 28 september van
14.30 t/m 17.00 uur verzorgen Lia en
Irene van ‘de Groene Maatjes’ een
superleuke excursie over de eetbare
natuur op het Natuurkwartier. Ze geven
tips over wildplukken en laten zien
waar eetbare bomen en planten staan.
Onderweg is er van alles te proeven.
Met al het geplukte, wordt samen iets
lekkers gemaakt, dat wordt smullen van
de natuur!

Natuurkwartier
Beleef hoe mooi het Natuurkwartier in de
nazomer is. Bomen en struiken hangen
vol lekkers. Sommige bomen hebben zelfs
al wat laten vallen, dus gaande kinderen
ook speuren wat er op de grond te vinden
is. Dichtbij de grond groeit en bloeit van
alles eetbaars, dat zal samen dan ook
worden ontdekt.

Deze kinderactiviteit wordt gratis aange-
boden door Groen doet Nieuwegein Goed.
Doe samen iets in, voor, met de natuur op
het Natuurkwartier!

Aanmelden
Meedoen? Aanmelden kan tot 21 septem-
ber door een mailtje te sturen naar
natuurkwartier@nieuwegein.nl. Vermeldt
s.v.p. daarin met hoeveel kinderen en vol-
wassenen jullie willen komen?

FOTO VAN DE WEEK

Welkom in Nieuwegein. Waar je dan ook onze stad
binnenrijdt, overal wordt je er op geattendeerd dat je
Nieuwegein binnenkomt. En (bijna) overal wordt je
dan met grafitty, meestal niet de meest attractieve
vorm daarvan, welkom geheten. Natuurlijk nodigt dat
mooie witte vlak daartoe uit. Natuurlijk zijn er gastjes
die hun stiften of spuitbussen niet weten te beheersen.
Zou het een idee zijn wanneer de gemeente zo eens
per jaar dit straatmeubilair doet opfrissen, schoonma-
ken?
Misschien valt er een match te maken tijdens de
eerstvolgende Beursvloer!

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!
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Henny Huisman
vertelt in Nieuwegein

Nee, hij hoeft het nergens meer voor te
doen. Geen geldgebrek. En erkenning
kreeg hij ook al genoeg. Maar Henny
Huisman vindt het nog zo leuk om ver-
halen te vertellen. Legendarische anek-
dotes, uit zijn tv-loopbaan. Daarom
gaat hij nu de theaters in, met een pro-
gramma waarin de showbizzveteraan
terugblikt op vijftig jaar in de schijn-
werpers. ‘Ik verzwijg niks meer.’ Op
vrijdag 30 september staat Henny Huis-
man met ‘Het achterste van mijn tong’
in theater DE KOM.

Henny Huisman mag dan 72 jaar zijn, hij
barst nog van de energie. En hij wil nog
van alles. ‘Ik kan een maand op vakantie
gaan, maar ik vind het leuker om na een
weekendje rust weer onder de mensen te
komen. Het geeft me een kick om lekker
bezig te zijn. Zeker nu ik aan mijn theater-
programma werk, maakt dat mijn dagen
weer spannend.’

Rode lampje
De tv-maker uit Bakkum kan niet zonder
de spanning. Als presentator van popu-
laire tv-programma’s als de Playback-
show, de Soundmixshow en de Surprise
Show stond hij in de jaren tachtig en ne-
gentig in het middelpunt van de belang-
stelling. Zijn blik altijd verwachtingsvol
gericht op de volgende uitzending. Het
decor van zijn theaterprogramma ‘Het
achterste van mijn tong’ verwijst naar die
tijd. ‘Je ziet hoe het er achter de schermen
aan toe ging. Er hangen spiekbriefjes, er
staat een brandblusapparaat en ik ijs-
beerde daar dan een beetje rond tot het
rode lampje op de camera ging branden.’

Dit decor heeft een extra betekenis, want
in zijn theaterprogramma gaat het juist
over die wereld achter de schermen: ‘Ik
vertel hoe ik in die tv-wereld terechtkwam
en wat me daar allemaal is overkomen.’
Zo belicht hij onder meer hoe hij de aan-
dacht van tv-producent Joop van den
Ende trok toen hij in een vol AZ-stadion in
Alkmaar André Hazes aankondigde. Joop
vroeg hem of tv-werk iets voor hem was.
Zijn antwoord: ‘Ik ben gemáákt voor tele-
visie.’

Eisenpakket
Hij vertelt ook het verhaal over de finale
van de Soundmixshow in 1988 waarbij zó
veel kijkers hun favoriete kandidaat door-
belden dat de telefoonlijnen plat lagen.
Ook komen zijn avonturen met beroemhe-
den als Michael Jackson en Bill Clinton
aan bod. En natuurlijk vertelt hij het ver-
haal over Whitney Houston. Toen zijn
team de Amerikaanse zangeres als gast
voor zijn show wilde strikken, had ze een
enorm eisenpakket: ‘Het had allemaal met
haar gezondheid te maken. Zo wilde ze
alleen drinken uit waterkokers in de origi-
nele verpakking en uit Duitsland moesten
430 flesjes met speciale sap worden
geïmporteerd. Om aan haar eisen tege-
moet te komen, moesten we zelfs de
draaideur uit de studio in Aalsmeer laten
takelen, zodat haar limousine kon binnen-
rijden via een tunnel van ongebleekt ka-
toen. Allemaal vanwege haar gezondheid.
Daarom vond ik het zo bizar dat ze later
overleed vanwege drugsgebruik. Hoezo
gezondheid?’

Stoelen
Alles komt aan bod: de opkomst van
emotie-tv in ons land, nachtelijke telefoon-
tjes van tv-kijkers die hem iets wilden toe-

vertrouwen, de doodsbedreigingen aan
het adres van juryvoorzitter Jacques
d’Ancona als die het had gewaagd om
een bevallige kandidaat van een kritische
noot te voorzien en al die andere voor-
vallen. ‘Het punt is dat iedereen iets van je
vindt als je met je hoofd op tv komt. Of ik
nu een oude dame verras met een bezoek
van haar geëmigreerde zus uit Australië of
in een tv-reclame voor stoelen zit, ieder-
een wil er iets over zeggen.’

Die tv-reclame leverde hem een nominatie
op voor de loden leeuw, de meest irritante
bekende Nederlander in een tv-reclame.
Met een glimlach: ‘Gelukkig kreeg ik die
leeuw, want als ik word genomineerd, wil
ik hem winnen, ook.’

Grappen
Bij het maken van zijn voorstelling kreeg
hij hulp van cabaretier en regisseur Sil-
vester Zwaneveld, die de tv-presentator
vertrouwd maakte met theatervoordracht.
‘Hij gaf het geheel een kop en een staart
en leerde me hoe je met grappen het
beste een lach kunt oproepen bij het thea-
terpubliek.’

In de theaters staat Huisman op het toneel
met jeugdvriend Rein Sluik, die in de
voorstelling als zijn sidekick fungeert.
Sluik kent Huisman als geen ander. In hun
tienerjaren traden ze samen op als dj’s en
later was hij producent van de program-
ma’s die Huisman presenteerde. ‘Rein
heeft de rol van aangever. Hij is overal bij
geweest en houdt me bij de les als ik de
bocht uit vlieg.’

Lachen
Wie verwacht hij in de zaal bij zijn voor-
stellingen? ‘Ik denk dat het leuk is voor
iedereen die mijn tv-loopbaan heeft ge-
volgd. Dat we in het theater onder elkaar
zijn, geeft zo’n avond een intieme sfeer,
die prikkelt om bij te praten. Daarbij kan
het publiek horen welke wonderlijke stap-
pen er zijn gezet om mijn programma’s
toen te maken. Daarbij zal ik mezelf en
het tv-wereldje niet sparen, want een goed
verhaal hoort een beetje gekruid te zijn.
Humor is daarbij het belangrijkste ingre-
diënt. Want het is natuurlijk vooral bedoeld
om te lachen.’
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Lunchpauzelezing
over de tolheffing
in Jutphaas
en Vreeswijk

Donderdagmiddag 22 september
geeft gemeentearchivaris Kaj
van Vliet een lunchpauzelezing
in de bibliotheek over tolheffing
in Jutphaas en Vreeswijk en
over de Vaartse Rijn. Deze lezing
begint om 12.15 uur en duurt tot
13.00 uur. Aanmelden is ver-
plicht en kan op de website van
de bibliotheek De tweede
verdieping.

Negenhonderd jaar geleden werd
de Vaartsche Rijn gegraven als
vaarweg voor schepen vanaf de
Rijn en de Lek naar Utrecht. De
aanleg was een direct gevolg van
de afdamming van de Rijn bij Wijk
bij Duurstede in 1122. Eeuwenlang
werd dit kanaal druk bevaren en
alle schepen die passeerden
moesten verplicht tol betalen in
’t Gein, en later, na de aanleg van
de Nieuwe Vaart ook in Vreeswijk.
Hoe ging deze tolheffing in zijn
werk en wat was de samenhang
met de Utrechtse tol, waarvoor de
tarieven in 1122 voor het eerst
werden vastgelegd.
De lunchpauzelezing is een
samenwerking met de Historische

Kring Nieuwegein. De toegang is
gratis. De bibliotheek serveert
koffie, thee en een krentenbol.

De Tol bij Jutphaas
Tot 1947 moest er in de omgeving
nog betaald worden voor het ge-
bruik van bepaalde wegen. 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 Jut-
phaas. En deze hielden de
gemoederen aardig bezig...

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 tol-
bomen speelden de muziekver-
enigingen. 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
gemeentelijke tollen afgeschaft.

(verder lezen)
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Ontdek
de interactieve sport-
en spelmuur
op zondag 18 september

Tijdens de NOC*NSF Nationale
Sportweek hebben we ook aandacht
voor E-sports. Kom met je gezin naar
Sport- en Evenementencomplex Mer-
westein en maak o.a. kennis met de
X-wall, de interactieve sport- en spel-
muur.

Kom langs in de sporthal tussen 09.00
en 12.30 uur en ervaar het plezier van
E-sports!
Aanmelden is vanaf nu mogelijk via:
https://mijnsportid.nl/sportactiviteit-de-
tail?id=427764.https://mijnsportid.nl/
sportactiviteit-detail?id=427764

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: 'Libellen en juffers hebben, samen met de wat grotere vlinders, de
meeste belangstelling van de mensen in Nieuwegein. Niet omdat ze zo nuttig
zijn, maar omdat ze zo mooi zijn. Dus toen ik dit jaar voor de zoveelste keer
langs de Kromme IJssel liep en op een afstand van enkele meters drie
weidebeekjuffers zag…'

'Enfin, er kan maar één soort de mooiste zijn.'

'Juffers in Nieuwegein zijn een soort libellen, met een “lang” lijf met ongeveer
de vorm van een lucifershoutje vanaf het borststuk tot het uiteinde. De kleinste juffer, het lantaarntje, is zo’n 3 cm lang, de grootste
heet weidebeekjuffer en kan maximaal 5 cm lang worden. De weidebeekjuffer is er in twee kleuren, het mannetje metallic blauw
en het iets kleinere vrouwtje metallic groen. De vleugels hebben dezelfde kleuring maar het mannetje heeft een donkerblauwe vlek
over meer dan de helft van de vleugels. Die vlek loopt niet door tot het eind.'

'Op een afstand van een meter of vier zijn weidebeekjuffers al vrij gemakkelijk te herkennen, maar ze vliegen weg als je snel
dichterbij komt. En sjonge, wat zijn die beestjes snel!'

De Digitale Nieuwegeiner
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmijnsportid.nl%2Fsportactiviteit-detail%3Fid%3D427764%26fbclid%3DIwAR352sVqfRpC9JCYlMqrlUiFtDg_jWq9eUp91i2MBerDY6myo2BwJx_kMf0&h=AT3E65IC-HQXSXV47BxVfyRFZsQfMdLgUb7s3ToRp5WTR47_1EVJQ5DdH0WMNevL6nl0XEMYYHLKCsAtZeiHpJBT6aQSHG2NK5XZ1qPgUIJbX8Qdwg2_3befuvQFh2sTxCvo6esKiw&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1Hbc_GROjq4x5woN2Fr0ZBU4OXMX87IMljpgt9ZHHMceqgep8AH0uyif2CfGs2kAui9RJH_vswsOM2l7VzCVEeD2hTjB0qpXS_DNkne2Em_Sn-VQUblJ3e2IXy3GO976Qoen6Z0k-JhTLzjqYlBphMZaW96rU1YxRAAXGAmZNOUmxyLuPryY4gSHrxy-XaqkY7qkYL
https://mijnsportid.nl/sportactiviteit-detail?id=427764
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Leerlingen Vroonestein
aan de slag
met Gigagroen

Vrijdag 9 september zijn de kin-
deren van basisschool Vroone-
stein volop met het nieuwe the-
ma Gigagroen aan de slag ge-
gaan. Zij werden hierin begeleid
door medewerkers van ‘Let’s
Do It Kids’ en een heleboel en-
thousiaste hulpouders.

De kleutergroepen en de kinderen
van groep 3 zagen een geweldige
voorstelling over twee kabouters,
die druk in de weer waren om alle
troep in het bos op te ruimen die
mensen daar hadden neer ge-
gooid. Later in de klas kregen zij
ook nog les over hoe minder afval
geproduceerd kan worden op
school. Door bijvoorbeeld geen
drinken in een pakje, maar in een
beker mee te nemen.

De kinderen van groep 4 t/m 8
kregen d.m.v. een quiz een les
over recyclen. Later op de dag
gingen de kinderen onder begelei-
ding van de hulpouders en leer-

krachten op expeditie zwerfafval in
de wijk. Er werden in betrekkelijk
korte tijd ruim 6100 stuks afval
opgeruimd en in zakken gedaan.
Deze zakken werden later door de
vuilniswagen opgehaald.

‘Prullie de Prullenbak’ kwam ook
nog een kijkje nemen. Prullie is
een bekende van Vroonestein,
want zij is enige jaren geleden be-
dacht en ontworpen door oud-leer-
linge Stacy en wordt nu ingezet
als de zwerfafval mascotte van de
gemeente Nieuwegein.

De school in een reactie: ‘Het was
een geweldige leerzame dag
waarbij de kinderen bewust ge-
maakt zijn van het belang van het
verminderen van afval, het recyc-
len van afval en wat het gevolg is
als je afval op straat gooit of in de
natuur. We zijn er met elkaar ver-
antwoordelijk voor dat onze om-
geving schoon blijft. De kinderen
van Vroonestein weten daar nu
alles van!’

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: "Als ik tweemaal met m'n fietsbel bel, nou dan weet je 't
wel!" Als jij dit liedje kent, heb je de perfecte leeftijd voor de Old-
lympic Games, 21 september in Merwestein. Doe je mee met mijn
FietsFit oefeningen, dan krijg je deze fijne fietsbel. Of leef je uit bij
bijvoorbeeld dansen of lijnvolleybal. In het Holland Healthy House
geniet je van muziek, sprekers en een infomarkt. Geef je op via
Caroline van der Helm, c.vanderhelm@merwestein.nl.

De Digitale Nieuwegeiner

Alzheimer Café Nieuwegein
wordt Alzheimer Trefpunt
Nieuwegein

Vanaf dit najaar gaan het Alzheimer
Café Nieuwegein en lezingcyclus de-
mentie verder onder de naam
Alzheimer Trefpunt Nieuwegein. De
eerste bijeenkomst van het Alzheimer
Trefpunt Nieuwegein Zuid vindt plaats
op vrijdag, 16 september met als on-
derwerp: ‘Hoe ervaren mensen met
geheugenproblemen zelf hun dagelijks
leven?’

We praten veel over dementie en mensen
met dementie. Hier worden eerste inzich-
ten uit onderzoek presenteert vanuit de
Hogeschool Utrecht. De bijeenkomst vindt
plaats in Fort Vreeswijk 1 in Nieuwegein.
De toegang, koffie en thee zijn gratis.
Voor aanmelding kunt u contact opnemen
met Lianca Benschop info@mantel-
zorgnieuwegein.nl. Telefonisch kan ook:
0683556874.

Het Alzheimer Trefpunt is een initiatief
van Alzheimer Nederland afdeling Lek-
stroom, ZorgSpectrum, Santé Partners,
MoVactor en Steunpunt Mantelzorg
Nieuwegein. Binnen regio Lekstroom ver-
zorgen zij voorlichting, trainingen om de
samenleving dementievriendelijk te ma-
ken, Alzheimer Cafés en Wereld Alzhei-
mer Dag activiteiten. Daarnaast zijn zij
belangenbehartigers: ‘Wij komen op voor
de belangen van mensen met dementie en
hun naasten, bijvoorbeeld door in gesprek te
gaan met de gemeente over een dementie-
vriendelijk beleid’ aldus de organisatie.

https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://mijnsportid.nl/sportactiviteit-detail?id=418265
https://mijnsportid.nl/sportactiviteit-detail?id=418265
mailto:c.vanderhelm@merwestein.nl
https://youtu.be/d54Jg3Z8PR4
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/lekstroom
mailto:info@mantelzorgnieuwegein.nl
mailto:info@mantelzorgnieuwegein.nl
0683556874
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Voormalige topscorer
Wim de Jongh (94)
overleden

Hij was een van de meest be-
kende voetballers die in Nieu-
wegein woonde: Wim de Jongh
die afgelopen vrijdag op
94-jarige leeftijd in overleed,
schopte het in zijn shirt van
Elinkwijk letterlijk bijna tot top-
scorer van de eredivisie in het
seizoen 1955-1956.

Hij staat tot de laatste dag van die
jaargang bovenaan met 32 goals,
maar wordt dan alsnog gepas-
seerd door Henk Schouten van
Feyenoord en Coen Dillen van
PSV. Ton van der Linden en Dirk
Lammers van DOS eindigen op 30
goals en moeten Wim de Jongh
dus laten voorgaan. In zijn suc-
cesjaar wordt Wim de Jongh ook
gekozen in het nationaal B-elftal.

Wim de Jongh woonde vrijwel zijn
hele leven in Nieuwegein, eerst in
de Anemoonstraat en daarna op
een appartement op Colijnpark

waar hij in alle rust is overleden.
Wim toonde tot op hoge leeftijd in-
teresse in het Nieuwegeinse voet-
bal en was geregeld hier op de
sportvelden te vinden. Zijn klein-
zoon Jerry speelde in de jeugd
van zowel JSV, Vreeswijk en
Geinoord en daar was opa Wim
vrijwel steeds aandachtige
toeschouwer.

Ook als trainer had Wim de Jongh
een mooie sportieve staat van
dienst. Zo was hij oefenmeester
van Geinoord in een succesvolle
periode van de Nieuwegeinse
club, daarnaast trainde hij ook
Minerva, EDO, OSM, Nijenrodes
en Oranje Wit.

Ook was hij lange tijd vaste be-
zoeker bij Elinkwijk, zijn oude club
die hem samen met Humphrey
Mijnals en Michel Kruin tot ambas-
sadeur van het eeuwfeest be-
noemde dat enkele jaren geleden
werd gevierd.

Gisteren vond de crematie-
plechtigheid in Noorderveld plaats.

Alzheimer Trefpunt
Nieuwegein
Theatervoorstelling
Helderman

Thomas Borggrefe maakte al vijf voor-
stellingen over dementie. Voorstellin-
gen waarin spelenderwijs veel infor-
matie over de beleving van dementie
wordt gegeven. Iedereen die met de-
mentie in aanraking komt, of dit nu is
omdat men zelf de diagnose heeft, als
familielid of beroepsmatig, herkent el-
ementen uit de voorstellingen.

Borggrefe: ‘Ik probeer mijn publiek bewust
te maken van het feit dat het wezen van de
mens met dementie hetzelfde blijft. Het ge-
voel heeft geen dementie!’ Op donderdag 22
september voert Borggrefe zijn theater-
voorstelling uit in ’t Geinlicht aan de Ne-
dereindseweg 1.

Na afloop van de voorstellingen, gaat
Thomas Borggrefe steevast in gesprek met
zijn publiek. Hij beantwoordt vragen en
roept vragen op. Hier komt zijn ervaring
als geestelijk verzorger in de zorg voor
mensen met dementiezorg mooi samen
met zijn talent als theatermaker. Feitelij-
ke informatie wordt afgewisseld met ont-
roerende beelden en verhalen met humor.

Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Het
programma begint om 19.30 uur en
eindigt om 21.00 uur. De toegang is gratis,
aanmelding is gewenst. Voor aanmelding
en meer informatie kun je contact opne-
men met Lianca Benschop info@mantel-
zorgnieuwegein.nl of 0683556874.

Wim de Jongh (midden) als ambassadeur van het eeuwfeest bij
Elinkwijk, samen met Michel Kruin en Humphrey Mijnals
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Eerste wieldempers
op trams gemonteerd

De trams rijden sinds de zomer weer
tussen Utrecht Science Park en Nieu-
wegein en IJsselstein. Reizigers hoe-
ven nu niet meer over te stappen op
Utrecht Centraal. Helaas is met de start
van de dienstregeling ook het boogge-
luid teruggekomen.

De rails werden al volop gesmeerd met
baansmeerinstallatie. Sinds vorige week is
begonnen met plaatsing van wieldempers
op de trams. De eerste geluidswaarnemin-
gen met de wieldempers zijn positief.

In de loop van dit najaar zijn alle trams uit-
gerust met de wieldempers. Wekelijks
worden maximaal vijf trams hiermee uit-
gerust. Deze trams worden zo snel moge-

lijk ingezet naar IJsselstein. Met name bij
de vroege en late ritten probeert men in
de loop van september trams in te zetten
met wieldempers. Wieldempers nemen
het booggeluid niet altijd en overal weg,
maar de proeven en eerste waarnemingen
zijn positief.

Verbetering van de baansmering
Sinds de vernieuwing van de trambaan
een paar jaar geleden is men bezig om de
geluidshinder te beperken. Deze periode
heeft geleerd dat bijvoorbeeld weersin-
vloeden groot kunnen zijn op het geluid.
Bij het tracé van de Uithoflijn zijn er in het
begin dezelfde problemen geweest, die
men grotendeels heeft weten op te lossen.

Dat geeft vertrouwen dat ook hier het ge-
luid met alle maatregelen op een meer ac-
ceptabel niveau kan worden gebracht.

Wat niet meehielp is dat de tram afgelo-
pen voorjaar niet heeft gereden en er
daarom ook geen smering kon plaatsvin-
den. Deze moest opnieuw worden opge-
bouwd bij de herstart van de dienstrege-
ling in de zomer. De werking van de
baansmeerinstallaties is ook nog niet
zoals het zou moeten zijn. Vanaf medio
juli hebben er doorlopend verbeteringen
plaatsgevonden. De beheerders zijn
meerdere keren per week aanwezig om
verbeteracties in te zetten en het effect
van genomen maatregelen te monitoren.
De komende weken wordt een ander, re-
cent ontwikkeld, smeermiddel ingezet op
de rails. Dit middel zou beter moeten
werken dan het huidige.

De tramrails zijn erg vies geworden door
de smeermiddelen. Daardoor ontstaat er
klontervorming en wordt het nieuwe
smeermiddel niet goed uitgereden. De
tramrails worden daarom gereinigd en ont-
daan van alle viezigheid om de smering
dan opnieuw op te bouwen. Ook wordt er
een proef opgestart met een smeerinstal-
latie van een andere leverancier. Met
deze installaties zijn elders goede ervarin-
gen. Daarnaast zijn er nog andere maat-
regelen in uitvoering. In de trams zijn ook
smeerinstallaties aanwezig waarvan de
smeerpunten, dat wil zeggen de precieze
plek in de bocht waar de wielen worden
gesmeerd, proefondervindelijk worden
aangepast zodat het beste effect wordt
bereikt.

Overige maatregelen
Met Qbuzz worden afspraken gemaakt
over het rijgedrag van trambestuurders in
bepaalde bochten. Uit proeven is vastge-
steld dat de snelheid van de trams geen
grote invloed heeft op het booggeluid.
Maar wat wel effect heeft, is hoe de tram
optrekt en ‘uitrolt’. Tot slot wordt er een
onderzoek uitgevoerd of de situatie kan
worden verbeterd door aanpassingen van
de wielprofielen of aan de rails.

Met alle maatregelen hoopt de provincie
dat het booggeluid snel tot een acceptabel
niveau wordt teruggebracht. De ervarin-
gen op andere locaties geven vertrouwen.

Op het moment dat alle maatregelen zijn
doorgevoerd en de situatie constant is,
gaat de provincie opnieuw metingen doen.
Vooral omdat het aanbrengen van de
wieldempers nu loopt en de komende
weken steeds meer trams wieldempers
krijgen, kiest men er niet voor om minder
trams te laten rijden. Dit zou voor het toe-
nemende aantal reizigers een grote ver-
slechtering van hun reismogelijkheden
betekenen.

Klaverjassen
bij de Stichting Petanque Nieuwegein Nederland

Vrijdagavond 23 september kan er weer geklaverjast worden bij de Stichting
Petanque Nieuwegein Nederland (SPNN) aan de Galecopperzoom 1. Dan begint
alweer de tweede ronde van het nieuwe seizoen.

De avond begint om 19.30 uur en duurt meestal tot 23.00 uur. Vooraf graag aanmelden
op telefoonnummer 0622414051 of 0620420947. Inschrijven op de dag zelf vanaf 18.45
uur. De kosten voor deelname zijn 4,00 euro per persoon.
Ook is er een loterij waarin mooie vleesprijzen zijn te winnen. Let op, je kunt alleen
met de pin betalen in het Petanque Centrum.

Ook wordt er iedere donderdagmiddag geklaverjast in het Petanque Centrum. Deze
middagen beginnen om 13.30 uur. De zaal gaat open vanaf 13.00 uur en de kosten voor
deelname bedraagt 4.00 euro per persoon. De prijzen op deze middagen zijn geld-
prijzen. Er worden drie ronden gespeeld en de middag duurt tot ongeveer 16.00 uur.
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Gedichten op muziek
in De Partner!

Met ingang van september
2022, biedt Cultuurcentrum De
Partner aan de Nedereindseweg
401A elke twee maanden lichte
klassieke muziek. Gezellig,
laagdrempelig, afwisselende
live optredens.

Op zaterdagavond 24 september
treedt sopraanzangeres Esther
Putter op, samen met pianiste
Jacomijn Puite en verteller
Jonathan Boxer. Esther zingt o.a.
gedichten van Shakespeare,
Shelley en Tennyson. Op muziek
van Finzi, Quilter en Bernstein.

Hoe mooi kan het zijn? Sopraan
Esther Putter trad dit voorjaar op
in de Barbarakerk bij de 4-5 mei-
concerten. Nu terug in de knusse
zaal van de Partner, waar je dicht-
bij het podium zit. Juist ook als je

niet zo bekend bent met klassieke
zang en muziek, kun je een mooie
avond beleven met deze gezongen
gedichten. Esther: 'We maken con-
tact met het publiek en nu de wereld
polariseert, doen wij een oproep:
Let beauty awake!'

De entree is € 15,00 een ‘Gezellig
Samenticket’ (2 personen) kom
€ 27,50. Dit is inclusief een
drankje achteraf, in gezelschap
van de musici.
Tickets via de website van De
Partner of bel 0654136897.

Deze voorstelling is mede moge-
lijk gemaakt door ‘Kern met Pit’
en Clavis Piano’s uit Nieuwegein.

2 weken gratis met de tram:
19 september t/m 2 oktober

Vanaf de zomer reis je zonder overstap
met de tram vanuit Nieuwegein en IJs-
selstein naar Utrecht Science Park. In
de avond en in het weekend rijdt de
tram door naar Utrecht Centraal Cen-
trumzijde en doordeweeks helemaal
naar P+R Science Park. Als cadeautje
stap je van 19 september t/m 2 oktober
gratis in alle trams van U-OV. Dit ter
compensatie voor de vertraging van de
vernieuwing van de SUNIJ-tramlijn.

Het heeft meer dan vijf maanden langer
geduurd dan gepland dat de inwoners met
de vernieuwde tram van Utrecht naar
Nieuwegein konden reizen. Gedurende
die periode waren zij aangewezen op ver-
vangend vervoer.

Hoe werkt het gratis reizen met de tram
• In- en uitchecken is tijdens de actiepe-
riode niet nodig. Je kunt kosteloos in- en
uitstappen.
• Je reist gratis op alle tramlijnen:
Tram 20: Nieuwegein-Zuid - Utrecht CS -
Science Park
Tram 21: IJsselstein-Zuid - Utrecht CS -
Science Park
Tram 22: Utrecht CS - Science Park.

Voor abonnementhouders
Heb je een gemak- of sterabonnement en
reis je regelmatig met de tram, dan kun je
tijdens de actieperiode één gratis Provin-
cie Dal Dagkaart (ter waarde van €10,30)
aanvragen. Voor jezelf of om cadeau te
doen. Met de kaart reis je een hele dag in
2022 door de provincie Utrecht met de
bussen en trams van Syntus Utrecht en
U-OV. Vraag de kaart aan.

PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad Nieuwegein
ook veel informatie over het heden en het verleden van
de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de
rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de
Prentbriefkaart van de week.

De kaart in het archief van deze week komt uit 1907 en
heeft een poststempel uit 1908. Op de prentbriefkaart zie
je zes afbeeldingen v.l.n.r. en v.b.n.b.: Gezicht op het
Hoofd, de Rijkspeilschaal, de Koninginnensluis, de Wil-
helminabrug, Oude Sluis en de Dorpsstraat. De uitgever
van de kaart was J.P. van Hoorn uit Vreeswijk. De drukker
is onbekend en gedrukt in zwart/wit.
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'Vandaag is het eindelijk zover:
de start van de NOC*NSF Na-
tionale Sportweek! In heel Neder-
land organiseren sportaanbieders,
sportbedrijven en gemeentes
activiteiten om Nederlanders op
een laagdrempelige wijze kennis
te laten maken met sport en be-
wegen. Samen met mijn collega
buurtsportcoaches heb ik de
afgelopen maanden hard gewerkt
om voor jou, als inwoner van
Nieuwegein, een mooi sport - en
beweegaanbod te bieden. We zijn
dan ook blij dat we vandaag ein-
delijk mogen aftrappen en negen
dagen lang sport en bewegen in
Nieuwegein centraal mogen
zetten!'

'De Nationale Sportweek is een
initiatief van NOC*NSF en heeft
als doel zoveel mogelijk Nederlan-
ders te laten genieten van sporten
en sportief bewegen. Juist nu is
dat belangrijk. De sportdeelname
is namelijk als gevolg van de coro-
nacrisis drastisch afgenomen en
nog lang niet terug op het oude
niveau. NOC*NSF richt zich deze
sportweek met name op jongeren,
omdat de terugloop onder deze
doelgroep het grootst is. Een
goede zet als je het mij vraagt. In
Nieuwegein is er tijdens de coro-
naperiode een enquête gehouden
onder jongeren en wat blijkt: door
de coronacrisis ervaren jongeren
mentale problemen, ze missen
sociale contacten en voelen zich
eenzaam. Tijdens de Nationale
Sportweek willen wij, als buurt-
sportcoaches, jongeren laten
voelen wat sport met hen doet.'

'Sporten en bewegen geeft je
zelfvertrouwen, maakt je socialer
en je voelt je fitter. Van sporten en
bewegen wordt je gelukkig. Hoe
gaan we Nieuwegeinse jongeren
dit laten ervaren? Tijdens de
sportweek organiseren we bijvoor-
beeld de Sport Try-outs waarbij
1.000 jongeren in beweging
komen en kennis maken met het
lokale sportaanbod. Daarnaast
ontvangen we woensdag 21 sep-

tember 200 jongeren op sportpark
Galecop voor een gave bootcamp
met Defensie met als thema
‘weerbaarheid’.

'Maar in Nieuwegein richten we
ons tijdens de Nationale Sport-
week niet alleen op jongeren.
Samen met onze partners zorgen
we ervoor dat iedere inwoner deel
kan nemen aan unieke sport- en
beweegactiviteiten. Van de Vitali-
teits games voor medewerkers
van lokale bedrijven tot de Old-
lympic games waarbij 55-plussers
kennis maken met verschillende
sport- en beweegactiviteiten. Ook
de Nieuwegeinse kinderen kunnen
deze week extra genieten van
sport en bewegen. Op verschillen-
de basisscholen en kinderdag-
verblijven worden clinics gegeven
door lokale sportaanbieders. Eén
van deze clinics is bijvoorbeeld
rolstoelbasketbal om meer aan-
dacht te geven aan inclusief
sporten.'

'De komende negen dagen zijn
mijn collega’s en ik in heel Nieu-
wegein te vinden om je te laten
genieten van sport- en beweeg-
activiteiten. Kom jij samen met
ons in beweging?
Kijk op www.mijnsportid.nl voor
meer informatie over de Nationale
Sportweek.'

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
Xanne Nanuru, buurtsportcoach
evenementen:

Nationale Sportweek
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Gaat die metro
tussen
Utrecht en Nieuwegein
er ooit komen?

Utrecht wil ‘m, de provincie ziet het zit-
ten en zelfs Nieuwegein heeft er 15 mil-
joen voor over. Kom maar door met die
nieuwe metrolijn, toch? Maar zo simpel
is het niet. Want er is nog véél meer
geld nodig om van start te gaan. En
dus moet deze regio Den Haag zien te
overtuigen zo’n miljard euro bij te dra-
gen. 'Als je ons vraagt: gaat die metro
er komen? Dan zou ik zeggen: nou, hij
móét er komen.'

Om maar even zo te beginnen: waarom
willen ‘we’ eigenlijk een metrolijn tus-
sen Nieuwegein en Utrecht? Niet alleen
omdat het een stuk sneller is, maar
vooral omdat er dan wél huizen bijge-
bouwd kunnen worden, zeggen beide
gemeentes. Dat zit zo, legt wethouder
Ellie Eggengoor van Nieuwegein uit:
'Als je er huizen bij wil, kán het eigen-
lijk niet anders. Als die nieuwe wonin-
gen geen ov-punt in de buurt hebben,
gaat iedereen met de auto. En dan krijg
je een dichtgeslibde stad.'

Smak geld
Het idee voor die ‘metro’, of nou ja: een
tram die halverwege richting Utrecht on-
dergronds gaat, is er al langer. Maar die
zogenoemde Merwedelijn komt er na-
tuurlijk niet zomaar. Die smak geld die er
voor nodig is, is misschien wel het groot-
ste punt. Ruim 1 miljard als het meevalt,
zegt wethouder Eggengoor. Niet voor
niets dat haar Nieuwegeinse college deze
week liet weten daarin 15 miljoen te willen
investeren.

15 miljoen op een bedrag van 1 miljard,
zet dat zoden aan de dijk? Niet gelijk,
natuurlijk. Maar zowel de provincie als
Utrecht zijn er wél heel blij mee. Het gaat
namelijk ook om de boodschap die het
afgeeft, zegt een woordvoerder van
Utrecht. 'Het is een signaal naar het Rijk
hoe serieus we als regio zijn in onze am-
bities.' En dát het Rijk overtuigd moet wor-
den, is wel duidelijk. 'We kunnen zo’n in-
vestering niet alleen bekostigen. Dus hun
financiële bijdrage is essentieel.'

Dan is De Vraag: hoe groot is de kans dat
die metroverbinding er komt? Dat heeft
alles te maken met het Rijk. De provincie
en de gemeente Utrecht hebben in juni al
naar buiten gebracht samen 400 miljoen
in nieuwe ov-verbindingen te willen in-
vesteren. En nu komt daar, waarschijnlijk,
de 15 miljoen vanuit Nieuwegein nog bij.
De regio heeft dus nog wel heel wat van
het Rijk te vragen. Hun grootste tegen-
bod? Bouwen, bouwen, bouwen.

80.000 woningen erbij
'Het Rijk ziet het belang van een ov-in-
vestering in Utrecht', zegt de gemeente-
woordvoerder. Want ja: zonder dat ov, niet
genoeg huizen erbij. En die woningen wil
het Rijk juist graag. Tot en met 2030 willen
ze er in Nederland 900.000 bijgebouwd
hebben. Deze regio hoopt in 8 jaar tijd in
ieder geval 80.000 woningen uit de grond
te stampen. En waar kunnen ze er een
hoop kwijt? Juist, in het gebied tussen
Utrecht en Nieuwegein. Precies waarom
de regio die metrolijn daar wil krijgen.

De provincie laat weten dat het Rijk inder-
daad inziet hoe belangrijk het ov is om die
nieuwe woningen er te laten komen. An-
ders zijn die huizen immers echt niet be-
reikbaar, terwijl de nieuwe wijken aange-
moedigd zullen worden lopend, fietsend óf
met het ov op pad te gaan.

Kans op bijdrage uit Den Haag
is ‘groot’
Gaat het Rijk overstag? Dat is dus nog de
vraag. Een eerdere aanvraag voor OV-
verbindingen in de regio Utrecht werd
afgewezen, én zulke grootschalige pro-
jecten kosten vaak nóg meer dan vooraf
gedacht. Toch heeft de regio hoop. Zowel
de provincie, Utrecht en Nieuwegein lijken
te duimen dat het Rijk doorkrijgt dat die
miljardeninvestering in ov wél een hoop
nieuwe woningen oplevert.

De gemeente Utrecht schat de kans
'groot' in dat er een 'substantiële bijdrage'
vanuit Den Haag zal komen. Oftewel: een
grote zak geld. Want, denkt Utrecht, het
gezamenlijke onderzoek laat wel zien hoe
belangrijk de komst van die metrolijn wel
niet is. Ook Nieuwegein heeft hoop. 'Hij
moét er komen, dus hij gaat er komen',
zegt wethouder Eggengoor. 'Ziet Den
Haag dat dit simpelweg moet gebeuren?
Daar hangt het allemaal vanaf.'

Flink lobbyen
Kortom: een flinke kluif voor de lobbyisten
in deze regio. Mocht het Rijk met het plan
instemmen, duurt het trouwens nog wel
even voor die metro er komt. 2035 op z’n
vroegst, zeggen de twee gemeentes. En
voor wie denkt: wat als die hele metro niks
wordt? De provincie onderzoekt voor het
stuk tussen Utrecht en Nieuwegein óók of
er verbeterde busbanen en tramlijnen kun-
nen komen. Al gaat de Nieuwegeinse wet-
houder Eggengoor nu natuurlijk allereerst
voor die metro. 'We geloven echt in dit
plan. Nu het Rijk nog.'
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
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KunstGein exposeert
in het Stadshuis
met nieuwe expositie

In het KunstGein Podium, op de
begane grond in het Stadshuis,
is van 14 september tot en met
22 oktober de expositie ‘Ver-
rassingen’ te zien. Je kunt dan
het werk van kunstenaar Henk
Kroezen en zijn (penseeltjes)-
leerlingen en de verschillende
stijlen ontdekken. De ope-
ningstijden zijn van woensdag
tot en met zaterdag van 12.00
tot 16.00 uur. Er is dan altijd
een kunstenaar aanwezig die
iets over het werk kan vertel-
len.

Onder de bezielende leiding van
‘meester Henk’ schilderen de cur-
sisten iedere week met elkaar. Het
zijn hechte groepen geworden, die
al vele jaren samen schilderen. Zij
inspireren elkaar en geven, daar
waar nodig, onderling advies.

Iedereen heeft een eigen visie en
stijl of zelfs meerdere stijlen. Voor
deze expositie betekent dat een
mooie diversiteit aan kunstwerken
en een variatie van uitbundige,
opwindende kleurexplosies tot be-
dachtzame landschappen en nog
veel meer.

De getoonde werken zijn abstract,
figuratief, surrealistisch en van
klein tot groot formaat. Er is ge-
werkt met verschillende technie-
ken, zoals aquarel, acryl, olieverf
en ook mixed media. Ook is er
werk van Henk Kroezen te zien.

Benieuwd naar deze expositie?
Kom kijken en beleef de verras-
sing in het Atrium van het Stads-
huis van Nieuwegein.

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 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.

Woensdag 12 oktober
Maak je eigen boek!
Vanuit het thema van de kinderboeken-
week Gi-Ga-Groen!
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 19 oktober
Groeipoppetjes
We maken poppetjes waarbij we zaad-
jes in de hoofden planten. Wat voor
groene haren zullen ze krijgen?
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 26 oktober
Halloween bij Bouwgein
We gaan Halloween kaarsjes gieten en
Halloween versieringen maken.
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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Oldlympic Games
in Nieuwegein

Woensdag 21 september, tijdens de
Nationale Sportweek in Nieuwegein,
wordt de eerste Oldlympic Games in
Nieuwegein georganiseerd! Iedereen
vanaf 55 jaar kan proeven aan verschil-
lende sport- en beweegactiviteiten met
o.a. lijnvolleybal, fysio health check,
fietsvaardigheid, interactieve beweeg-
muur, badminton, gymnastiek, koveni
55 fit, cognitieve fitness en dans.
Caroline van der Helm, buurtsport-
coach bij SportID Nieuwegein: ‘Het
belooft een sportieve en gezellige och-
tend te worden!’

Naast de bovenstaande actieve activiteit-
en is er ook het Holland Healthy House.
Hier is de mogelijkheid om te luisteren
naar een gezellige muziekband en ver-
schillende sprekers. Ook kun je informatie
ophalen over een gezonde leefstijl en een
heerlijk kopje koffie of thee nuttigen.

Kijk voor meer informatie en aanmelden
op de website van Mijn Sport ID of stuur
een e-mail naar buurtsportcoach Caroline
via c.vanderhelm@merwestein.nl.

Nationale Sportweek in Nieuwegein!
Zoveel mogelijk inwoners laten genieten
van sporten en sportief bewegen: dat is
waar de NOC*NSF Nationale Sportweek
van 16 tot en met 24 september om draait.
Dit alles binnen het thema: sport doet iets
met je. Kom ook de sport- en beweegac-
tiviteiten uitproberen en ervaar het plezier
van sport en bewegen! Bekijk hier het
volledige programma en klik op de ac-
tiviteit voor meer informatie en aan-
melden.

Buurtsportcoaches
De buurtsportcoaches zorgen voor een
brug tussen sport, zorg, welzijn en onder-
wijs. Zij helpen inwoners een passende
sport– en/of beweegactiviteit te vinden en
ze luisteren naar hun behoeften om pro-
gramma’s te kunnen (door)ontwikkelen.

Dit gebeurt uiteraard in samenwerking met
partners in de wijken. Verder zorgen de
buurtsportcoaches voor de begeleiding
van de sport- en beweegprogramma’s en
ontwikkelen ze daarbij een draaiboek. Zo
kunnen de sport- en beweegactiviteiten in
de wijken langdurig zelfstandig voortbe-
staan.

SportID Nieuwegein wil inwoners van
Nieuwegein structureel in beweging krij-
gen. Met dat doel voor ogen ontwikkelen
ze sport– en beweegactiviteiten in Nieu-
wegein, in opdracht van de gemeente en
in samenwerking met partners. Alles op
een ambitieuze, toonaangevende, ser-
vicegerichte, verbindende en duurzame
manier.

Maak kennis met onze buurtsport-
coaches!
Zij begeleiden de activiteiten en projecten
die worden georganiseerd. Deze jonge
sportprofessionals organiseren sportac-
tiviteiten en evenementen in Nieuwegein,
in samenwerking met sportverenigingen
en sportaanbieders, kinderopvang, onder-
wijs, zorg, jeugdzorg en welzijn. Je komt
ze dus overal tegen. Ook in De Digitale
Nieuwegeiner, waar elke week een buurt-
sportcoach een column heeft.

Nieuwe arrestatie
in onderzoek
naar explosieven
bij woningen

In het onderzoek naar de explosies in
Hoef en Haag, Tienhoven en Huizen
heeft de politie deze week een
33-jarige vrouw uit Rotterdam aange-
houden. Ook is deze verdachte ver-
moedelijk betrokken bij de dreiging op
andere woningen in Huizen, Nieuwe-
gein en Hoef en Haag. De explosies en
dreigingen veroorzaakten veel onrust
in de regio.

Al vorige week woensdag werd een
33-jarige vrouw uit Rotterdam aangehou-
den op verdenking van betrokkenheid bij
de explosies. In het onderzoek dat direct
na de explosies is gestart zit nog een
42-jarige verdachte uit Den Haag vast.
Naast de recente aanhouding worden aan-
vullende arrestaties niet uitgesloten.

In Nieuwegein werd in juli een woning
aan de Zeearend voor enkele weken ges-
loten door de gemeente. Daar vond
weliswaar geen explosie plaats, maar van-
wege 'een voortdurende dreiging' voelde
burgemeester Frans Backhuijs zich ge-
noodzaakt om de woning te sluiten en
cameratoezicht toe te passen. Ook hier
werden in de buurt camera’s geplaatst.

De 33-jarige verdachte is afgelopen vrij-
dag voorgeleid aan de rechter-commis-
saris en blijft in voorlopige hechtenis.

20

F
O

T
O

:A
R

E
N

D
B

LO
E

M
IN

K

mailto:c.vanderhelm@merwestein.nl
https://mijnsportid.nl/artikel-overzichtspagina/2022/08/nationale-sportweek-2022
https://mijnsportid.nl/artikel-overzichtspagina/2022/08/nationale-sportweek-2022
https://www.sportidnieuwegein.nl/buurtsportcoaches/
https://www.pen.nl/artikel/woning-aan-de-zeearend-blijft-langer-dicht
https://www.pen.nl/artikel/woning-aan-de-zeearend-blijft-langer-dicht
https://www.pen.nl/artikel/tijdelijk-cameratoezicht-in-de-zeearend
https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
https://www.burendag.nl


De Digitale Nieuwegeiner

21

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/winkel/Schilderij-Gun-jezelf-de-zee-van-tijd-p435615319
http://www.sportparkgalecop.nl


De Digitale Nieuwegeiner

1522

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://skipistenieuwegein.nl/oktoberfest-bij-de-piste


23

Vijftig
gelukkige inwoners
van Nieuwegein
jagen op miljoenen
in Postcode Loterij
Miljoenenjacht

Een spannend vooruitzicht voor
vijftig gelukkige inwoners van
Nieuwegein uit postcodegebied
3431. Zij nemen plaats in de stu-
dio van Postcode Loterij Miljoe-
nenjacht en strijden om prijzen
tot wel vijf miljoen euro. Of de
inwoners van Nieuwegein daad-
werkelijk in de prijzen vallen is
zondag 2 oktober vanaf 19.55
uur te zien bij SBS6.

Over
Postcode Loterij Miljoenenjacht
In Postcode Loterij Miljoenenjacht
strijden vijfhonderd deelnemers
van de Postcode Loterij uit tien
Nederlandse wijken om verschil-
lende grote prijzen. Eén van de
aanwezige deelnemers neemt in
de finale plaats aan de desk naast

Linda de Mol om het ‘Gouden Kof-
fer Spel’ te spelen. Diegene maakt
met dit spel kans om een geldbe-
drag tot wel vijf miljoen euro te
winnen.

Over
de Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij is in
1989 opgericht om goede doelen
te steunen die werken aan een
rechtvaardige, gezonde en groene
wereld. De loterij werft fondsen
voor haar goede doelen en geeft
bekendheid aan hun werk.
Bij de Postcode Loterij vormt je
postcode je lotnummer. Daardoor
win je samen met je buren. Inmid-
dels spelen 3 miljoen deelnemers
mee met de loterij. Deelnemers
maken maandelijks kans op hon-
derdduizenden prijzen en steunen
met minimaal 40 procent van de
lotprijs jaarlijks 148 goededoelen-
organisaties. Sinds de oprichting
van de Postcode Loterij is ruim
7,3 miljard euro aan mens en
natuur geschonken.

Repair Café slijpt fijn

Zaterdag 17 september, morgen!, slijpt
Repair Café Galecop scharen, messen
(zonder kartels) en niet-elektrisch
tuingereedschap. Verder repareren
handige vrijwilligers je kapotte appa-
raat en kleding.

Het café is open van 11.00 tot 14.00 uur in
het Buurtplein Galecop, Thorbeckepark
183.

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 46e Sluizenloop! We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar eindelijk was het weer zo ver. Groot respect, voor
iedereen die heeft meegerend, maar ook voor iedereen die heeft meegeholpen met organiseren. Als het aan ons ligt, staan wij er
volgend jaar weer. Ik achter het hek, onze eigen @lex voor het hek.’

De Digitale Nieuwegeiner
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Nieuwegeiner
de bak in
voor dollemansrit

De rechtbank in Arnhem heeft
een 20-jarige man uit Nieuwe-
gein veroordeeld tot een gevan-
genisstraf van 12 maanden,
waarvan 5 maanden voorwaar-
delijk.

Ook kreeg de Nieuwegeiner een
rijontzegging van 1 jaar. De man
maakte zich schuldig aan roeke-
loos rijden op de snelweg A12 en
binnen de bebouwde kom van
Arnhem. Hij reed hierbij onder in-
vloed van cannabis en zonder in
het bezit te zijn van een rijbewijs.

Politieachtervolging
De man negeerde op 4 maart 2022
een stopteken van de politie op de
A12. Daarop zette de politie de
achtervolging in. De man reed
vervolgens onder meer met snel-
heden van boven de 200 kilometer
per uur, haalde in over de vlucht-
strook en reed door rood. Tot twee
keer toe kwam hij in botsing met
een andere auto, eenmaal gebeur-
de dat bijna. Na elke aanrijding
reed hij door. Door zijn handelen
ontstond levensgevaar voor overi-
ge weggebruikers.

Geen poging doodslag
Ondanks dat er levensgevaar ont-
stond voor overige weggebruikers
vindt de rechtbank, in tegenstel-
ling tot de officier van justitie,
niet bewezen dat de man met zijn
acties opzettelijk probeerde om de
automobilisten waarmee hij (bij-
na) in botsing kwam te doden of
hen zwaar lichamelijk letsel toe te
brengen. De reden hiervan is dat
in het ene geval onvoldoende
gegevens zijn om vast te stellen
dat er een aanmerkelijke kans op
de dood of zwaar lichamelijk letsel
was. In een ander geval kan de
rechtbank niet vaststellen of de
man die kans aanvaardde. In het
laatste geval neemt de rechtbank
aan dat de man probeerde de
botsing te vermijden, waardoor
niet kan worden gezegd dat hij de
aanmerkelijke kans op de dood of
zwaar lichamelijk letsel aan-
vaardde.
Ook bedreiging van een van de
bestuurders vindt de rechtbank
niet aan de orde omdat het doel
van de man niet was om te
bedreigen maar om uit handen te
blijven van de politie.

Bijzondere voorwaarden
De rechtbank houdt er bij het
bepalen van de straf rekening mee
dat de man al eens eerder is ver-
oordeeld voor het rijden zonder
rijbewijs. Volgens de rechtbank
heeft de man ernstig roekeloos
rijgedrag laten zien. Ze vindt de
feiten te ernstig om met een voor-
waardelijke celstraf of taakstraf te
volstaan. Ook weegt de rechtbank
mee dat de man een belast verle-
den heeft.

Volgens de reclassering heeft hij
een strak kader nodig waarbinnen
hij kan worden verplicht mee te
werken aan toezicht, behandeling
en opvang. De rechtbank verbindt
daarom bijzondere voorwaarden
aan het voorwaardelijk deel van
de gevangenisstraf, waarvoor een
proeftijd geldt van 3 jaar. De man
mag ook voor de periode van
1 jaar geen motorvoertuig bestu-
ren. De rechtbank legt verder
apart werkstraffen op van in to-
taal 90 uur voor het rijden zonder
rijbewijs op 4 maart 2022 en
2 keer eerder in 2021.

Vordering schadevergoeding
niet-ontvankelijk
Eén van de bestuurders van de
aangereden auto’s diende een
vordering tot schadevergoeding
in. De rechtbank verklaart deze
benadeelde partij niet-ontvanke-
lijk in de vordering omdat deze
onvoldoende is onderbouwd.

Auto’s in beslag genomen
De rechtbank verklaart de auto
waarin de man op 4 maart 2022
reed verbeurd. Dat betekent dat
de man de auto kwijt is. Dit geldt
ook ten aanzien van een auto die
in 2021 onder de man in beslag
werd genomen nadat hij was be-
trapt op het rijden zonder rijbe-
wijs.

Sportief Dagboek (2)

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

Han van Echtelt: ‘Geinoord heeft zich
gerevancheerd voor de grote nederlaag van
vorige week tegen Scherpenzeel door de
bekerwedstrijd tegen Hooglanderveen met
5-1 te winnen. De Nieuwegeinse formatie
zit in een poule met ook nog Valleivogels
dat komende zaterdag op Parkhout de
tegenstander wordt waardoor duidelijk kan
worden dat de ploeg van Gerrit Poule mag
door bekeren.’

‘Afgelopen zaterdag was het een totaal an-
der beeld dan een week eerder. Was Scher-
penzeel meer dan een maatje te groot, in
Hooglanderveen was Geinoord duidelijk de
bovenliggende partij hetgeen tot uitdruk-
king kwam via treffers van Sven Banfi (2x),
Sem van Zwieten (2x) en Timo Meerding.
Toen de vrouwelijke scheidsrechter Lizzy
van der Helm affloot, stond er 1-5 op het
scorebord, waardoor de toch wel smadelijke
0-7 van een week eerder was weggepoetst.’

‘Zelf was ik op deze zaterdag aanwezig bij
een jeugdwedstrijd in Houten en was getui-
ge van liefst elf treffers: het werd 7-4 in het
nadeel van mijn kleinzoon Guus die bij
Delta Sports onder 17 speelde tegen de
leeftijdgenoten van CDW. Dus dit keer nog
geen Parkhout voor mij maar dat zal
komend seizoen vaak genoeg door mij wel
bezocht gaan worden. Dan zal daar niet zo
vaak 4-7 op het scorebord staan, verwacht
ik.’

Archieffoto: Sem van Zwieten, hier scorend tegen
Victoria
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Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM

Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein

Bel om kaarten voor voorstellingen te
reserveren naar de theaterkassa:

0306045554
of mail naar

kassa@dekom.nl.

www.dekom.nl

Adam & Eva 2.0
za 17 sep, 20.15 uur, € 22,50
In ‘Adam & Eva 2.0’ spelen Ellen
Pieters en Han Oldigs twee buite-
naardse wezens die een planeet
creëren en die aarde noemen. Ze
gaan hier zo in op dat ze de ge-
daantes van de man en de vrouw
aannemen. We zijn er getuige van
hoe ze elkaar ontdekken. De
bevreemding, de verwondering en
de nieuwsgierigheid. Vol...

OG3NE
wo 21 sep, 20.15 uur,
vanaf € 37,50
Sinds ze ‘The Voice of Holland’
wonnen en deelnamen aan het
Songfestival, is het OG3NE alleen
maar voor de wind gegaan en be-
ginnen ze ook in het buitenland
meer en meer bekendheid te krij-
gen. De meiden weten liedjes met
prachtige meerstemmigheid naar
een andere dimensie te tillen...

Moeder van Glas
do 22 sep, 20.30 uur, € 10,00
‘Moeder van Glas’ is een bewer-
king van het gelijknamige boek van
schrijver en columnist Roos Schlik-
ker. Een verhaal over haar bipolai-
re moeder. Maar meer dan dat. Het
is een ontroerend en vaak ook hu-
moristisch stuk over een belangrijk
onderwerp dat te weinig aandacht
krijgt: een mens is meer dan zijn
gekte. De monoloog wordt op don-
derdag 22 september gespeeld in
DE KOM door Sandra Mattie...

Martijn Kardol
vr 23 sep, 20.30 uur, € 19,50
Martijn Kardol won in één theater-
seizoen alle prijzen op het Leids
Cabaret Festival en het Groninger
Studenten Cabaret Festival. Een
unicum. Met zijn debuut ‘Bang’
loste hij de verwachtingen moeite-
loos in en ook opvolger ‘Welkom’
bleek een voltreffer. Zijn derde pro-
gramma ‘De Situatie’ gaat over het
bezweren van een crisis. Want...

Fuse, huisband Podium
Witteman
za 24 sep, 20.15 uur,
vanaf € 27,50
In 2022 bestaat het Amsterdamse
ensemble Fuse 10 jaar. De forma-
tie viert dat met muziek en anek-
dotes uit de begintijd, bijzondere
covers, vergeten stukken en hoog-
tepunten uit hun televisieoptredens
bij Podium Witteman. Het verhaal
van Fuse is een avontuurlijke...

Meezingfeest met
Woezel en Pip
zo 25 sep, 14.00 en 16.00 uur,
€ 19,50
Woezel & Pip, de vrolijkste en lief-
ste vriendjes uit theaterland, heb-
ben een idee. Ze gaan met Buur-
poes, Charlie en het publiek een
band oprichten! Op 25 september
nodigen ze al hun vriendjes uit in
DE KOM voor een groot muzikaal
meezingfeest vol leuke en grappi-
ge momenten. Want bij de Vriend-
jesclub is het altijd feest!
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De Wilhelminastraat en ’t Zand met de kar van Beukes
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