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NAARDERVESTE

DEZE WEEK

• Agenda
• Gemeenteraad organiseert Week

van de Democratie
• Lezing over bodemleven
• Omgekeerde vlaggen half oktober weg
• Open Monumentendag in Nieuwegein

• Vogelexcursie naar de Groene Jonker
• Jut & Zo zoekt haaksters
• Schrijf je in voor Kern met Pit
• Scheppingsverhaal vol verwondering
• Eigen-Zing-ig concert RefreshSing
• Eerste vermelding van Vreeswijk
• Gratis fotoshoots voor ernstig zieken
• Home sweet home bij Jut & Zo
• Dansen in stijl
• Noodopvang vluchtelingen voorzien in

Merwestein

• Illustrator Willeke Brouwer komt langs
• Tramschutter is Nederlands paspoort

kwijt
• Moeite doen als (extra) beweging
• Vergunning aangevraagd eerste vier

windmolens Rijnenburg
• Koffie en goed gesprek in Vreeswijk
• Politie zoekt overvallers
• Raadsvergadering 15 september
• Lunchpauzelezing over tolheffing
• Winkeldief iPhones gezocht

M

Brand in het NBC Congrescentrum

• Nieuwegeinse speelpolder genomineerd voor Molenprijs 2022

Het ov als volwaardig alternatief

• Het verhaal van Jaey Daalhuisen

• Recreatieve Badminton Club Nieuwegein 40 jaar

Wethouder geeft startsein bouw hoogste woontoren stationsgebied City

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


Saltimbocca
van varkensvlees

Een beproefd Italiaans gerecht, normaal
gesproken gemaakt van kalfsvlees, maar
deze variant heeft de voorkeur van onze
kok Eric Dekker.

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 Naarderveste in de
wijk Fokkesteeg.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

NBC Congrescentrum voorlopig dicht
na grote brand

Het NBC congrescentrum in de wijk Blokhoeve is woensdagmiddag
ontruimd omdat er brand was uitgebroken op het dak. De brandweer
liet weten dat het om een zeer grote brand ging en was met
ongeveer 20 voertuigen aanwezig om te blussen. Volgens een
woordvoerster van het congrescentrum hebben ongeveer
vierhonderd mensen het pand verlaten. De brand zou zijn ontstaan
rond 14.30 uur.

Het NBC Congrescentrum blijft voorlopig dicht. De brand die woensdag
woedde in de wijk Blokhoeve heeft flinke schade aan het gebouw
veroorzaakt. Hoe lang het congrescentrum aan de Blokhoeve precies
gesloten blijft, is niet bekend. Volgens een woordvoerder is nog niet
helemaal duidelijk hoe ernstig de schade precies is. 'Een groot deel van
onze locatie heeft brand- en waterschade opgelopen.'

De bijeenkomsten die de komende tijd gepland stonden worden afgelast
of uitgesteld. Komend weekend zou onder meer Forum voor Democratie
een conferentie houden genaamd ‘The Covid Conspiracy’.

De brand brak woensdag rond 14.30 uur uit in het dak van het gebouw.
Over de oorzaak is officieel nog niets bekend, maar de brandweer
vermoedt dat de werkzaamheden op het dak er iets mee te maken
hebben.

Ongeveer vierhonderd bezoekers en medewerkers van Vilans, een
kennisorganisatie voor de zorg, moesten halsoverkop het pand uit.

Niemand raakte gewond bij de brand. Blussers hadden moeite het vuur te
bestrijden: ze konden niet naar binnen omdat de evenementenhal
helemaal vol stond met rook. Pas rond 02.30 uur gisterenochtend was
het vuur onder controle.
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https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/de-naarderveste
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://www.cityplaza.nl
https://www.youtube.com/watch?v=KFwk7Qa_W68&t=2s
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AGENDA

• 9 sep: Taalbingo bij De Taalbrigade
• 10 sep: Vogelhuisjes maken
• 10 sep: KOM muziek maken
• 10 sep: Living Library
• 10 sep: 40 jaar Bouwgein
• 11 sep: Sluizenloop
• 12 sep: Denk mee over openbaar

vervoer
• 15 sep: Nieuwegein Quiz
• 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: 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
• 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
• 25 sep: Vogelexcursie
• 28 sep: Insectenhuisjes maken
• 28 sep: Najaarsbijeenkomst Vogel-

wacht
• 1 okt: KOM toneel spelen
• 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

Open Monumentendag in Nieuwegein

Morgen, zaterdag 10 september, is het Open Monumentendag in
Nieuwegein. Tussen 10.00 en 17.00 uur kun je in ook Nieuwegein
een aantal opengestelde monumenten bezoeken: Kasteel
Rhijnhuizen, Fort Jutphaas (Bij de Fortwachter), de Nicolaaskerk,
Historisch Museum Warsenhoeck en Begraafplaats Kerkveld. Maar
ook de Museumwerf stelt haar deuren open.

Vreeswijk
Vreeswijk is een voormalig schippersdorp aan de Lek. Sinds 1971 is het
een wijk van Nieuwegein. Tijdens de Open Monumentendag zijn er
wandelingen door Vreeswijk onder leiding van een gids. De start is bij de
Museumwerf. Ook Fort Vreeswijk is open.

Museum Warsenhoeck
In MuseumWarsenhoeck nabij de kinderboerderij IJsselstee in Park
Oudegein kun je de historie van Nieuwegein ontdekken. Bij voldoende
belangstelling is er een wandeling vanaf het museum naar het
voormalige dorp Jutphaas mogelijk. MuseumWarsenhoeck is zondag
11 september open van 14.00 tot 17.00 uur.

Begraafplaats Kerkveld
Begraafplaats Kerkveld is een levend monument. Tot 1820 was op het
Kerkveld van Jutphaas de middeleeuwse Nicolaaskerk gelegen, de kerk
werd toen op een deel van de toren (thans baren huisje) na gesloopt. De
kerk was gelegen op een met een gracht omgeven verhoging die thans
nog te herkennen is op de Begraafplaats. Bijzonder is dat een aantal
historische grafkelders, die voor een deel nog uit de middeleeuwen
dateren en die na de sloop van de kerk zijn blijven bestaan, dit heeft er
mede toe geleid dat de begraafplaats als enige monument in Nieuwegein
zowel als gebouwd als archeologisch monument is beschermd.

Je kunt met uw telefoon de QR codes lezen die op de paaltjes staan op de
begraafplaats. Verder staat bij de ingang van de begraafplaats een
algemeen infobord over de geschiedenis van Begraafplaats Kerkveld.

Bij de Fortwachter
Fort Jutphaas ligt verscholen in het gebied Rijnhuizen, midden in
Nieuwegein. Het fort is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

(verder lezen)
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Wethouder geeft startsein
hoogste toren
in Stationsgebied City

In opdracht van ontwikkelaar FRESCH
Real Estate is Bouwbedrijf Akor op
2 september 2022 gestart met de bouw
van The New Citizen in Nieuwegein.
Tijdens dit evenement werd op feeste-
lijke wijze het startsein gegeven voor
de bouw van dit project. Met de bouw
van deze woontoren wordt de transfor-
matie van City Nieuwegein van kanto-
renlocatie naar woonomgeving een
flinke boost gegeven.

'The New Citizen wordt de eerste woontoren
van formaat in City Nieuwegein. Met 65 me-
ter een markant en zeer duurzaam woonge-
bouw, op de plek waar de tram City binnen-
komt. We zijn blij met deze nieuwe apparte-
menten. Ze zijn hard nodig, want de wo-
ningnood is hoog', aldus Marieke Schouten,
wethouder van gemeente Nieuwegein.

128 huurappartementen
In The New Citizen worden 128 apparte-
menten voor de vrije sector huur gerea-
liseerd. Met een woonoppervlakte tussen
de 56 m² en 84 m². Binnen het project is
veel aandacht voor eigentijdse interieur-
ontwerpen en design. De woningen en het
gebouw onderscheiden zich door de
eigentijdse interieurontwerpen van VOID
interieurarchitectuur. Op de benedenver-
dieping in de plint van het gebouw is er
plek voor kleine, commerciële ruimten. De
65 meter hoge toren wordt straks een her-
kenbaar onderdeel van City Nieuwegein
en het hoogste gebouw in het Stationsge-
bied. 'Dit wordt wonen op het hoogste
niveau', aldus de directie van FRESCH,
Ruben Freudenthal & Guido Schmitt.

Duurzame binnenstad Nieuwegein
The New Citizen is onderdeel van City
Nieuwegein. Hier ontwikkelt gemeente
Nieuwegein samen met partners in co-
creatie een toekomstbestendige, duur-
zame, groene en gezonde binnenstad. Met
ruim 2.200 duurzame woningen en een
klimaat adaptief plan voor de openbare
ruimte, is de duurzaamheidsambitie hoog.

Afgelopen maart nam City Nieuwegein de
Publieksprijs SKG Award 2022 in ont-
vangst. Een Nederlandse prijs voor een
bijzonder initiatief in duurzame gebieds-
ontwikkeling.

Moderne eisen
Het complex voldoet aan alle moderne
eisen op het gebied van comfort en duur-
zaamheid. Zo worden de woningen stan-
daard gasloos opgeleverd en komt er een
lokale warmte/koude opwekking met
bron. Zo blijven de woningen in de zomer
koel en heb je in de winter minder energie
nodig om te verwarmen. 'Wij zijn trots dat
we dit project mogen realiseren als verrij-
king van het woonaanbod in Nieuwegein',
aldus FRESCH.

Ontwikkeltraject
FRESCH Real Estate heeft samen met
Akor, UC Architects, VOID interieurarchi-
tectuur en de overige adviseurs nauw
samengewerkt tijdens het ontwikkeltra-
ject van The New Citizen. FRESCH Real
Estate kijkt tezamen met alle partijen uit
naar een voortzetting van de prettige
samenwerking tijdens de verdere ont-
wikkeling van The New Citizen.

De verhuur van de woningen van The New
Citizen start naar verwachting in de
zomer van 2023. De oplevering staat
gepland voor begin 2024.
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Open Monumentendag
in Nieuwegein
(vervolg)

Het is rond 1820 gebouwd. In het
hoofdgebouw vind je Restaurant
Céline. Het noordelijke deel ge-
bruikt de Scoutinggroep Jan van
Hoof. De Fortwachterswoning is
een jong monument op het fort-
eiland. Het is onlangs gereno-
veerd door de Gemeente Nieu-
wegein. Nu zit daar Bij de Fort-
wachter, een gezellig koffiehuis
mét B&B en groot terras. Kom je
een kijkje nemen?
• Op eigen gelegenheid: route
langs 26 historische punten
(boekje op te halen bij Bij de
Fortwachter of downloaden
via travel https://izi.travel/
en/41b5-ontdek-historisch-park-
rhijnhuizen/nl)
• Gezellig ingericht informatie-
punt & koffiehuis bij Bij de Fort-
wachter.

Kasteel Rijnhuizen
Het monumentale en zeer repre-
sentatieve kasteel vindt zijn oor-
sprong in de middeleeuwen en
dankt het huidige, statige uiterlijk
aan een grondige verbouwing in
de Gouden Eeuw. Het interieur is
verrijkt met prachtige wandschil-
deringen die van grote culturele
waarde zijn. Het pronkstuk is de
Alexanderzaal die dateert uit de
achttiende eeuw en zijn naam
dankt aan de unieke wandschil-
deringen met Alexander de Grote
in de hoofdrol. Ook de Tuinkamer
bevat prachtige wandschilderin-
gen uit de achttiende eeuw.

Sint-Nicolaaskerk
De Sint-Nicolaaskerk is een
rooms-katholieke parochiekerk in
Jutphaas. De kerk is gewijd aan de
heilige Nicolaas van Myra. Het
kerkgebouw aan de Utrechtse-
straatweg werd in 1875 ingewijd
door aartsbischop Andreas
Schaepman. Het verving een ou-
der kerkgebouw aan het Overeind.
Het gebouw en de geloofsge-
meenschap maken samen met
acht omliggende kerken deel uit
van de Parochie van de Heilige
Drie-eenheid.
Typerend voor de Sint-Nicolaas-
kerk is de driebeukige kruisbasi-
liek in de voor Tepe karakteris-
tieke baksteengotiek. Dit was
belangrijk vroeg werk van de
bouwmeester Alfred Tepe, geheel
ontworpen en ingericht volgens
de inzichten van het St. Bernul-
phusgilde en als zodanig gaaf
bewaard. De steunbeerloze toren
van drie verdiepingen is aan de
zuidzijde begeleid door een veel-
hoekige traptoren en bekroond
door een ingesnoerde naaldspits.
Inrichting door F. W. Mengelberg,
Geuer, Schenk, Brom en de andere
leden van het Bernulphusgilde. De
Sint-Nicolaaskerk bevat een orgel
uit 1879, gemaakt door orgelbou-
wer Michaël Maarschalkerweerd.
Het orgelfront is laatgotisch en
afkomstig uit de Nieuwezijds
Kapel te Amsterdam.
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Omgekeerde vlaggen
uiterlijk medio oktober weg

In de provincie Utrecht hangen er veel
omgekeerde vlaggen die tijdens een
boerenprotest afgelopen zomer zijn
opgehangen. Het bestuur van de
provincie heeft besloten om de komen-
de weken over te gaan tot het laten ver-
wijderen van deze vlaggen.

Ze gaat hierover in gesprek met gemeen-
ten en boerenorganisaties om er samen
voor te zorgen dat in elke gemeente de
voorwerpen worden opgeruimd.

Nu de herfst eraan komt, neemt het risico
toe dat de vlaggen loslaten. Voor de pro-
vincie staat verkeersveiligheid op de eer-
ste plaats. Voorwerpen die een gevaar
kunnen opleveren voor de verkeersvei-
ligheid zijn en worden direct verwijderd
door de weginspecteurs die meerdere
keren per week hierop controleren.

Het is niet toegestaan om voorwerpen aan
overheidseigendommen langs de provin-
ciale weg te bevestigen. Echter de provin-
cie de afgelopen periode een generiek
handhavend optreden in de provincie niet
proportioneel. Medio oktober moeten de
vlaggen zijn verwijderd.

OMKIJKEN

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

September 2011

Tijdens de Sport Doe Dag in 't Veerhuis konden
55-plussers, naast het kennismaken met en het
beoefenen van verschillende sporten en vrijetijds-
invullingen, ook kennismaken met lokale organisaties
en verenigingen op het gebied van gezondheid en
welzijn.
Deze Vitras-dames waren in afwachting van de
stormloop op hun stand.

De Digitale Nieuwegeiner
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Voornemen voor tijdelijke crisisnoodopvang
voor vluchtelingen in Merwestein

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Nieuwegein heeft het voornemen een
opvangschip voor vluchtelingen af te laten meren in het
Merwedekanaal, in de wijk Merwestein. Op het schip kunnen
100 vluchtelingen worden opgevangen voor een periode van
in ieder geval 4 maanden. Het college hoopt zo een bijdrage
te leveren aan het oplossen van de opvangcrisis.

In Nederland is een groot tekort aan (crisis)noodopvang voor
asielzoekers en asielzoekerscentra zitten vol. Tegelijkertijd
blijven er nieuwe vluchtelingen komen die op zoek zijn naar een
veilige plek. Het Rijk en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
hebben een zeer dringend beroep op Nieuwegein gedaan om
tijdelijk vluchtelingen op te vangen.

Locoburgemeester Marieke Schouten: 'We hebben allemaal de
schrijnende beelden uit Ter Apel gezien. Als college willen wij
onze ogen hier niet voor sluiten. Nu de situatie in de opvang zo
nijpend is en de menswaardigheid in het geding komt, vinden wij
het belangrijk om ook als Nieuwegein te helpen. We hebben
onderzocht of dit mogelijk is door vluchtelingen tijdelijk op een
riviercruiseschip in Nieuwegein op te vangen. Dit blijkt mogelijk in
het Merwedekanaal, bij de Vreeswijksestaatweg.'

Opvangschip in het Merwedekanaal
Voor de opvang is een riviercruiseschip van 90 meter lang
beschikbaar. Het schip komt te liggen in het Merwedekanaal. Bij
de Vreeswijksestraatweg, ten zuiden van het Vreeswijkserijpad,
in de wijk Merwestein.

100 vluchtelingen
Het schip biedt plek aan 100 vluchtelingen. Welke vluchtelingen
uiteindelijk naar Nieuwegein komen, dat beslist het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het zal gaan om
vluchtelingen die passen op het schip en die een veilige, andere
plek nodig hebben, omdat voor hen geen plek is in
asielzoekerscentra.
Op het schip komen in ieder geval geen vluchtelingen uit veilige
landen (‘Veilige Landers’) en geen vluchtelingen jonger dan 18

jaar. De Veiligheidsregio Utrecht en de gemeente begeleiden de
vluchtelingen tijdens hun verblijf in Nieuwegein. Zij bieden
verzorging en organiseren activiteiten. Het COA, de VRU, de
Boa’s en de politie werken samen aan de veiligheid op het schip
en daarbuiten.

Voor vier maanden
De gemeente: 'De opvang is tijdelijk. Wij gaan uit van een
periode van vier maanden. Het schip is in ieder geval
beschikbaar van 1 november 2022 tot 1 maart 2023. Als er tegen
het eind van die periode nog steeds sprake is van een nationale
crisis, waarbij het Rijk een dringend beroep doet op gemeenten
voor crisisnoodopvang én de ervaringen met het opvangschip in
het Merwedekanaal zijn positief. Dan is het college bereid te
overwegen om deze periode te verlengen.'

In gesprek met de buurt
Bewoners en bedrijven, sportverenigingen, de school en andere
organisaties uit de wijk Merwestein zijn op de hoogte gebracht.
De gemeente gaat met de directe omgeving van het schip in
gesprek over hoe de komst van het opvangschip zo goed
mogelijk kan worden geregeld. En hoe de gemeente en de buurt
elkaar daarbij kunnen helpen. Ondertussen gaan de
voorbereidingen door. Het definitieve besluit wordt naar
verwachting in oktober genomen.

De Digitale Nieuwegeiner

Het schip dat er komt

De lokatie
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Medewerkster tankshop
hardhandig aangepakt
door overvallers

De medewerkster van het
Total-tankstation aan de Graaf
Florisweg in de wijk Fokkesteeg
is hardhandig door de twee
overvallers aangepakt. Dit laat
de politie weten. Bij de overval
op vrijdag 26 augustus is zij
hard met haar achterhoofd op
de vloer terechtgekomen.

De medewerkster opende die dag
om 06.00 uur de shop en helpt een
eerste vaste klant. Die klant ver-
trekt en even later wil de mede-
werkster buiten nog even een
klusje doen. Net op het moment
dat zij zelf de deur wil opendoen,
wordt de deur door twee jongens
opengetrokken. Ze pakken haar
hardhandig vast bij haar schou-
ders en duwen haar naar de balie
waar de kassa staat. Hierbij valt zij
hard met haar achterhoofd op de
vloer.

Geld
Ze sommeren haar om de la te
openen waar de kassa in zit. Maar
de medewerkster doet alsof zij be-

wusteloos is en ziet op dat mo-
ment niet precies wat de jongens
aan het doen zijn. Wel hoort zij
dat ze rommelen bij de kassa-lade.
Maar die is niet zonder code open
te krijgen. Dat is ze dus ook niet
gelukt. Nadat ze wat rookwaar uit
de kasten hebben getrokken ver-
trekken ze. De medewerkster ziet
dat ze wegrennen richting de
Wiersebrug.

Geen wapens
De medewerkster heeft niet veel
van ze kunnen zien. Ze hadden
beiden een bivakmuts op.
Waarschijnlijk zijn ze tussen de 18
en 23 jaar oud. Beiden hebben een
tenger/smal postuur en waren in
het donker gekleed. Voor zover
bekend hadden ze geen wapens bij
zich.

Tips
Was je op die vrijdagochtend rond
06.15 uur getuige van de overval
op het Total tankstation aan de
Graaf Florisweg in Nieuwegein?
De politie hoort dan graag van je.
En mocht je een idee hebben wie
de overvallers zijn, geef dat vooral
ook door via één van de tipnum-
mers: 08006070 of anoniem

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.
Deze lezing begint om van 12.15 uur
en duurt tot 13.00 uur. Aanmelden is
verplicht en kan op de website van de
bibliotheek De tweede verdieping.

De lunchpauzelezing is een samenwer-
king 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 be-
taald worden voor het gebruik van bepaal-
de 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 Jutphaas. 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 - Jut-
phaas - Utrecht na vele eeuwen eindelijk
tolvrij. Bij het buiten gebruik stellen van de
tolbomen speelden de muziekverenigin-
gen. Kunst na Arbeid uit Vreeswijk en Cor-
nelis Galesloot uit Jutphaas ‘In naam van
Oranje doe open de poort’. Pas op 1 april
1953 heeft de Nederlandse regering alle
gemeentelijke tollen afgeschaft.

FOTO VAN DE WEEK

Het openbaar vervoer, de kruising, de boerderij en
het stoplicht. Zomer, zon en weerspiegeling.
Utrechtsestraatweg en Symfonielaan.

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
https://www.pen.nl/artikel/de-straat-243
https://www.pen.nl/artikel/de-straat-243
https://www.pen.nl/artikel/medewerker-gewond-bij-overval-op-tankstation-in-fokkesteeg
https://www.pen.nl/artikel/medewerker-gewond-bij-overval-op-tankstation-in-fokkesteeg
08006070
https://www.detweedeverdieping.nu/
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-tol-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-tol-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-tol-bij-jutphaas
mailto:redactie@pen.nl
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Nieuwegeinse
speelpolder
genomineerd voor de
Molenprijs 2022

Voor de realisatie van een fan-
tastische speelpolder voor de
jeugd is Nieuwegein met nog
drie andere projecten genomi-
neerd voor de Vriendenloterij
Molenprijs 2022. Het is heel be-
langrijk dat de jeugd spelender-
wijs kan leren hoe polders,
molens en gemalen met de dij-
ken en de sluizen onze voeten
drooghouden. Om deze reden
heeft de Stichting Poldermolen
Oudegein het idee opgevat om
een minipolder te bouwen nabij
de bestaande molen in het park
Oudegein. De basis ligt er al zo-
als een uitgewerkt plan en teke-
ningen hoe het moet worden.

In de speelpolder kunnen kinderen
door het zelf te doen ervaren hoe
belangrijk de techniek hierbij is.

Het project komt tot stand in nauwe
samenwerking met de gemeente
Nieuwegein en de partners van het
Natuurkwartier met het regionale
project Buitenwijs (buitenlessen
voor de basisschool) en de provin-
ciale erfgoedinstellingen, het Re-
gionaal Opleidings Centrum (ROC)
Midden-Nederland, en leerlingen
van het Cals College.

Wat ontbreekt zijn de financiën
Om het project te realiseren is veel
geld nodig. Inwoners van Nieuwe-
gein en omstreken kunnen helpen.
Dat kan door te stemmen op het
project. Het project doet namelijk
mee aan de Vrienden Loterij
Molenprijs 2022 en is superblij bij
de vier genomineerden te zitten
voor de hoofdprijs van € 75.000.

Jelle Doosje, secretaris van de
Stichting Poldermolen Oudegein:
‘Help mee en stem op ons. Uw
stem uitbrengen kan vanaf van-
daag tot 2 oktober 2022. Stemmen
gaat heel makkelijk. Scan onder-
staande QR-code of ga naar de
website van de Molenprijs 2022.’

Door het uitbrengen en bevesti-
gen van een stem met behulp van
een e-mailadres, maakt de stem-
mer ook kans op een luxe molenar-
rangement met overnachting ter
waarde van € 450,-. ‘Help mee en
stem op ons project. Wij en zeker
de kinderen van Nieuwegein en
omgeving zullen U dankbaar zijn’
aldus Jelle. Wethouder John van
Engelen bracht de eerste stem uit.

Het belang van cultureel erfgoed
De Molenprijs wordt jaarlijks geor-
ganiseerd door De Hollandsche
Molen in samenwerking met De
VriendenLoterij. Beide organisaties
onderstrepen hiermee het belang
van het behoud van cultureel erf-
goed. De Hollandsche Molen zet
zich al bijna 100 jaar in voor het in
stand houden van de ruim 1.200
nog werkende wind- en water-
molens die Nederland rijk is. Met
de VriendenLoterij Molenprijs
vraagt de organisatie aandacht
voor mooie initiatieven in molen-
land. De geldprijs maakt bovendien
het realiseren van molendromen
mogelijk. Uit alle aangemelde pro-
jecten koos het bestuur dit jaar vier
zeer uiteenlopende projecten:
restauratie van een wiekenkruis in
Noordbroek, restauratie van een
molenerf in Hellouw, herbouw van
de verdwenen molen in Vianen en
het educatieve project van Stich-
ting Poldermolen Oudegein.
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Illustrator Willeke Brouwer
komt langs
bij #WorkshopWoensdag

Willeke Brouwer is alles in één! Illu-
strator, schrijver en cartoonist. Tij-
dens de #WorkshopWoensdag op
woensdag 21 september van 15.30 tot
17.00 uur leert zij kinderen hoe ze
hun eigen verhalen kunnen vertellen
door middel van tekst en tekening.
Een activiteit van bibliotheek De
tweede verdieping op het Nijpels-
plantsoen.

Willeke Brouwer is bekend van onder
meer de Silvester reeks waarbij Silvester
(ik-figuur) allemaal avonturen beleeft.
Deze spannende verhalen zijn altijd
voorzien van stripachtige zwart-wit
tekeningen, wat de verhalen eigenlijk
nóg leuker maakt.

#WorkshopWoensdag
Elke derde woensdag van de maand is het
tijd voor #WorkshopWoensdag. Tijdens
deze workshops leren kinderen meer over
bepaalde technieken en media zoals pro-
grammeren met Micro:bits, 3D-printen
en augumented reality. Naast alle digi-
tale media besteden we aandacht aan:
hoe je eigen verhalen kunt schrijven en
illustre-ren of we gaan de wereld ont-
dekken door middel van vreemde talen
en andere culturen.

Meer informatie en aanmelden voor deze
workshop kan op de website van de
bibliotheek De tweede verdieping.
Deelname aan de workshop is gratis voor
leden. Nog geen lid? Kinderen tot 18 jaar
kunnen gratis lid worden.

https://www.molens.nl/molenprijs/kandidaat/speel-leer-minipolder-oudegein
https://www.molens.nl/molenprijs/kandidaat/speel-leer-minipolder-oudegein
https://www.detweedeverdieping.nu/
https://www.slagerijwimkastelein.nl
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegeinse-speelpolder-genomineerd-voor-de-molenprijs-2022


11

Tramschutter
Gökmen T. is zijn
Nederlandse paspoort
kwijt

Gökmen T, de Utrechtse tram-
schutter, is zijn Nederlandse
paspoort kwijt. Nabestaanden
van het drama zijn onlangs ge-
ïnformeerd door het Openbaar
Ministerie. Drieënhalf jaar ge-
leden opende T. in een tram
vanuit Nieuwegein bij het 24
Oktoberplein in Utrecht het
vuur op passagiers, vier mensen
kwamen daarbij om het leven
en zes passagiers raakten
zwaargewond. Eén van de
slachtoffers was een toen
een 21-jarige vrouw uit
Nieuwegein. De rechtbank
veroordeelde hem tot een le-
venslange gevangenisstraf die
hij in Nederland uitzit.

'Voor mijn cliënt verandert het in-
trekken van de Nederlandse natio-
naliteit van de moordenaar van zijn
dochter niets. Zeker niet aan het in-
tense gemis van zijn dochter', laat
advocaat Sebas Diekstra in een re-
actie weten. Hij staat de vader van
Roos Verschuur bij. Zij was één

van de dodelijke slachtoffers.
'Voor hem is het belangrijkste dat
deze intrekking op geen enkele wijze
gevolgen zal hebben voor de lev-
enslange gevangenisstraf die aan de
dader is opgelegd en het uitzitten
van die straf hier in Nederland.'

Nederlanderschap
In februari van dit jaar stemde de
Eerste Kamer in met een wets-
voorstel voor het verlengen van de
mogelijkheid om het Nederlander-
schap van een persoon in te trek-
ken in het belang van de nationale
veiligheid. Dat geldt onder ande-
ren voor mensen die een terroris-
tische daad hebben gepleegd,
zoals T.

Voor de Utrechter heeft het kwijt-
raken van zijn paspoort in eerste
instantie weinig gevolgen van-
wege zijn levenslange straf. Wel
zou hij bij eventuele gratie onge-
wenst vreemdeling zijn en Neder-
land moeten verlaten.

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: 'Volgende maand maakt de tijdelijke fietsomleidingsroute
langs de Doorslag plaats voor een andere tijdelijke omleidingsr-
oute, namelijk die over het Zuidstedeviaduct. Deze week is de
aannemer gestart met de aanleg. In afwijking van het oorspronke-
lijke plan en ons advies komt er een fiets- én een voetpad aan de
noordkant van het viaduct. Die twee worden ook nog eens
gescheiden door een opstaande rand. Jammer dat het zo on-
veiliger wordt dan nodig.’

De Digitale Nieuwegeiner

Koffie en een goed gesprek
in Dorpshuis Fort Vreeswijk

Vind je het fijn om eens per maand met
andere ouderen (55+) te praten over
alles wat je bezighoudt? Dan kun je je
aansluiten bij de gespreksgroep van
het Dorpshuis. Elke laatste maandag-
morgen van de maand drinkt men
samen een kopje koffie of thee, en
praat men over allerlei onderwerpen
zoals wat maakt mij gelukkig in het le-
ven? Waar ben ik trots op of waar heb
ik spijt van? Welke ervaringen hebben
mijn leven kleur gegeven?

Professionele begeleiding
Elisabeth van Windt, geestelijk verzorger,
draagt een gespreksthema aan en bege-
leidt het gesprek. Maar je kunt ook zelf
een gespreksthema aandragen. Wat be-
sproken wordt in de groep, blijft in de
groep.

Ervaringen
Deelnemers zeggen over de bijeenkom-
sten onder andere: 'Wat fijn dat we in
deze groep wat diepere gesprekken kun-
nen hebben. Dat opent voor mij ruimte in
mijn eigen leven om op een andere ma-
nier naar mijn situatie te kijken.'
'Elisabeth is een fijne begeleidster voor de
groep. Zij voelt goed aan waar de deelne-
mers behoefte aan hebben en hoe ieder-
een zich welkom en veilig kan voelen in
de groep.'

Je bent van harte welkom om mee te
komen praten. Men ontmoet elkaar elke
laatste maandag van de maand (10.00 -
12.00 uur). De eerstvolgende keer is
maandag 26 september. Deelname is
gratis. Aanmelden is niet nodig, je kunt
gewoon langskomen.

https://www.pen.nl/artikel/dader-vermeende-aanslag-opgepakt-dreigingsniveau-weer-naar-4
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegeinse-21-jaar-zwaargewond-bij-aanslag-in-tram
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegeinse-21-jaar-zwaargewond-bij-aanslag-in-tram
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://youtu.be/d54Jg3Z8PR4
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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Gratis fotoshoots
voor ernstig zieken
tijdens
de Betekenisweek

Voor het zesde jaar op rij orga-
niseren de fotografen van het
Moment Design Collectief dit
jaar de Betekenisweek. Tussen
24 september en 9 oktober krij-
gen 100 mensen met een ingrij-
pende ziekte een gratis foto-
shoot aangeboden. Zij kunnen
voor even hun ziek-zijn verge-
ten en ten volle genieten van
het moment.

Een ziekte maakt alles anders: je
lijf, je toekomst, de manier waar-
op 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 men-
sen 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 Jessica van Jessica de
Vroege Fotografie uit IJsselstein,
één van de deelnemende fotogra-
fen. 'Niet de ziekte staat centraal,
maar de mensen. We halen mooie
herinneringen op en maken onder-
tussen weer nieuwe. Er is ruimte
voor elk gevoel, elke emotie. Het
resultaat zijn mooie en tastbare
herinneringen aan een innige
vriendschap of liefdevolle relatie.'

Onvergetelijk!
Deelnemers kiezen zelf met wie ze
op de foto gaan. Dat kan een part-
ner zijn, een kind, vader, moeder,
vriend of vriendin. Of misschien
wel het hele gezin. Jessica: 'Samen
sta je stil bij wat je voor elkaar bete-
kent. Als fotograaf help ik daarbij
met verrassende vragen en kleine
opdrachten of spelletjes. Zo ont-

staan spontaan hele fijne, onver-
getelijke en fotogenieke momenten.
Van schaterlach tot tranen van
geluk, heel ongedwongen.'

Natuurlijke foto’s
Bij Moment Design draait het om
spontane en ongeposeerde foto’s.
Het liefst buiten, op een mooie of
betekenisvolle locatie met natuur-
lijk licht. Met speciale vraagtech-
nieken worden echte, oprechte
momenten van verbinding ge-
creëerd. Geen ongemakkelijke
houding of verplicht lachen naar
de camera, maar juist alle aan-
dacht voor elkaar en genieten van
het moment.

Brok in mijn keel
'Fotograferen voor de betekenisweek
herinnert mij eraan waarom ik Mo-
ment Design fotograaf ben gewor-
den', aldus Jessica 'Het zijn zulke
indrukwekkende verhalen die je
hoort. In de fotoshoot leggen we het
accent op de lichtpuntjes. Want hoe
akelig een ziekte ook is, die zijn er
altijd. Dat blijkt wel, want er wordt
echt heel veel gelachen tijdens zo’n
fotoshoot.'

'Wat ik voor mijn camera zie gebeu-
ren, toont hoe krachtig de liefde is.
Ik krijg er zelf regelmatig een brok
van in mijn keel. Maar als ik de re-
acties zie bij het presenteren van
mijn foto’s, dan voel ik me zó be-
voorrecht. Het zijn foto’s waar het
leven en de liefde vanaf spat. Een
groter cadeau kun je iemand niet
geven.'

24 september t/m 9 oktober
Wie voor een gratis fotoshoot in
aanmerking wil komen, kan zich
tot 18 september inschrijven via
www.momentdesigncollectief.nl/
betekenisweek. Uit alle aan-
meldingen worden 100 deelne-
mers geloot. De fotoshoots vinden
plaats in de week van 24 septem-
ber tot en met 9 oktober.

Dansen in Stijl,
eigentijds maar onveranderd
bij Dansschool De Rijk

We gaan het steeds vaker merken; het
leven wordt steeds drukker. Tijd samen
is nog vaak maar moeilijk te realiseren:
werk, kinderen, vrienden en kennissen,
het neemt allemaal veel van je kostbare
tijd in beslag. Maar door (opnieuw) te
leren stijldansen kunnen jullie allebei
even ontsnappen aan de drukte van de
dag.

Samen minimaal één keer in de week een
gezellig en ontspannen avondje weg! Wat
willen jullie nog meer? Dansschool De Rijk
verzorgt in ’t Veerhuis in Nieuwegein-Zuid
vijf avonden per week stijldanslessen.
De Rijk biedt jullie daar een nieuwe mo-
derne zaal met een goede dansvloer, opti-
maal airco systeem, gratis parkeren en is
bovendien ook zeer goed te bereiken met
het openbaar vervoer.

Willen jullie eens
kennis komen maken met stijldansen
of de draad weer oppaken?
We starten weer een nieuwe beginners-
cursus op vrijdag 23 en op woensdag 28
september.
Kijk of jullie het leuk vinden, ervaar onze
eigentijdse manier van lesgeven, die voor
iedereen toegankelijk is, en meld je aan
voor één van de proeflessen.
Bezoek voor meer informatie over deze
proeflessen of de nieuwe cursussen eens
onze website van Dansschool De Rijk in
Nieuwegein.

https://momentdesigncollectief.nl/betekenisweek/
http://www.momentdesigncollectief.nl/betekenisweek
http://www.momentdesigncollectief.nl/betekenisweek
https://www.dansschoolderijk.nl/home.php#gsc.tab=0
https://www.dansschoolderijk.nl/home.php#gsc.tab=0
https://www.gall.nl
https://www.pen.nl/artikel/gratis-fotoshoots-voor-ernstig-zieken-tijdens-de-betekenisweek
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Kom in actie
en schrijf je in voor Kern met Pit!

Van beweegroute en buurtmoestuin, tot repaircafé en speel-
tuin; al 45 jaar ondersteunt Kern met Pit mensen met
dromen voor hun buurt met gratis kennis, advies en een
groot netwerk. Is het idee binnen een jaar uitgevoerd? Dan
krijgen de buurtbewoners 1000 euro voor hun initiatief én
maken ze kans op de Gouden Pit ter waarde van 3000 euro.
De inschrijving voor Kern met Pit 2023 is nu geopend!

Sinds de start van Kern met Pit, 45 jaar geleden, zijn al ruim
5000 lokale buurtprojecten gestart, opgebloeid en verankerd in
de maatschappij. Door deel te nemen kunnen bewonersgroepen
de kennis en het landelijke netwerk inzetten van KNHM founda-
tion. Ze krijgen gratis ‘gereedschap’ om aan de slag te gaan. Een
eigen adviseur bijvoorbeeld, interessante workshops, de moge-

lijkheid om je (online) netwerk uit te breiden of de expertise van
ingenieursbureau Arcadis. Dat zorgt vaak voor een enorme
boost: door mee te doen met Kern met Pit is er iemand die kan
adviseren bij een plan van aanpak of een bouwtekening kan
maken. Kern met Pit stimuleert de betrokkenheid van burgers
door ze te voorzien van informatie, praktische workshops en de
begeleiding van vrijwillige adviseurs. Zo krijgen dromen steeds
meer vorm en is realisatie binnen één jaar mogelijk.

Kern met Pit Utrecht
Door het hele land worden mooie projecten opgestart die een
boost geven aan de leefomgeving. Zoals in Nieuwegein. Daar
hebben buurtbewoners het verwilderd snippergroen van de
gemeente veranderd in een gezamenlijke eetbare buurttuin. De
fruitbomen, bessenstruiken en bloeiende planten worden aange-
vuld met tuintjes waar kinderen zelf iets kunnen planten. De tuin
heeft dus zowel een educatieve als sociale functie. Een prachtig
initiatief! Niet voor niets trofeewinnaar van Kern met Pit Utrecht
2021.

Meedoen
Heb jij ook een goed idee? Kan jouw buurt wel wat pit gebrui-
ken? Dan is het tijd voor actie! Schrijf je in voor Kern met Pit
2023. Het aanmelden van projecten kan tot en met 31 oktober
via www.kernmetpit.nl. De verwachting is dat meer dan 200
initiatieven zich gaan inschrijven. De deelnemers zijn verspreid
over heel Nederland. Van dorp tot stad, van krimpgemeente tot
de Randstad: Kern met Pit is er voor iedereen met een goed idee
voor zijn buurt.

Partner Provincie Utrecht
Provincie Utrecht is partner van Kern met Pit. Door deze samen-
werking kunnen in de provincie Utrecht nog meer burgerinitiatie-
ven deelnemen aan Kern met Pit en zo gebruikmaken van de
coaching, kennis en het netwerk van KNHM én provincie Utrecht.

Buurtpluktuin Dotterbloem & Ereprijs, planten van bessen-
struiken, winnaar Kern met Pit Trofee provincie Utrecht 2021

Recreatieve Badminton
Club Nieuwegein
bestaat 40 jaar

Dit seizoen bestaat de op één na
grootste badmintonvereniging van
Nieuwegein, de Recreatieve Bad-
minton Club Nieuwegein (R.B.C.N.)
alweer 40 jaar. Een mooie mijlpaal
voor de vereniging waar plezier
hebben tijdens het bewegen op de
eerste plaats staat.

In 1982 heeft een groep vrienden die al
enkele jaren aan het spelen was beslo-
ten om er een echte vereniging van te
maken en zo nieuwe leden te verwel-
komen. De doelstelling is altijd geble-
ven om vooral plezier met elkaar te
hebben. De vereniging doet dan ook
niet mee aan wedstrijden en competi-
ties, al is er wel de mogelijkheid om
deel te nemen aan recreatieve toer-
nooien. Op de speelavond in sporthal
De Sluis in Nieuwegein spelen de
leden twee uur lang partijen tegen
elkaar in het dubbelspel.

Bij R.B.C.N. spelen mensen van allerlei
leeftijden en niveaus. Het oudst spe-
lende lid is inmiddels ver over de 70!

Er zijn leden die voor het eerst een
racket vast hebben, maar ook die jaren
competitie gespeeld hebben. Een leuke
mengelmoes van Nieuwegeiners bij
elkaar.

Afgelopen jaren zat de vereniging
bestuurlijk in zwaar weer door het
overlijden van zowel de penning-
meester Jan Folman als de voorzitter
Alex Lisman. Beiden betrokken bij de
club sinds de oprichting, een groot
gemis voor de club.

Gelukkig heeft de vereniging in twee
nieuwe leden tevens de bestuursfunc-
ties weer kunnen invullen, zodat er de
komende jaren weer gezellig gebad-
mintonned kan worden!

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.kernmetpit.nl/default.aspx
https://www.kernmetpit.nl/default.aspx
https://rbc-nieuwegein.nl/
https://rbc-nieuwegein.nl/
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Nieuwegeinse
gemeenteraad
organiseert
Week
van de Democratie

Op donderdag 15 september
aanstaande vindt de Interna-
tionale Dag van de Democratie
plaats. In dat kader organiseert
de Nieuwegeinse gemeenteraad
in week 37 de Week van de
Democratie. Deze week staat in
het teken van verbinding van
politiek en samenleving.

Elke dag staat er een koffiekar be-
mand door raadsleden in een wijk-
winkelcentrum. Deze kar is van
maandag tot en met vrijdag te vin-
den in respectievelijk Hoogzand-
veld, Muntplein, Galecop, Vrees-
wijk en Cityplaza. Op vrijdag wordt
de week afgesloten door de raad
en zijn voorzitter, burgemeester
Frans Backhuijs. Inwoners zijn
ook bij dit moment uiteraard van
harte welkom om mee te kijken,
luisteren én spreken.

Verder vragen we deze week ex-
tra aandacht voor de openbare
fractievergaderingen en worden
inwoners uit de stad uitgenodigd
om op donderdagavond in het
Stadshuis met raadsleden te
dineren voorafgaand aan de
Raadsvergadering van die avond.

Op zaterdag 17 september
maakt de raad tijdens een raads-
conferentie de balans op van een
week de stad in. Welke geluiden
zijn gehoord, welke ideeën zijn
blijven hangen? Met deze interac-

tie dragen stad en politiek geza-
menlijk bij aan een vitale en le-
vendige democratie.

Internationale Dag
van de Democratie
Door de Verenigde Naties is
15 september uitgeroepen tot de
Internationale Dag van de
Democratie (International Day of
Democracy). Op deze dag wordt
stilgestaan bij de toestand van de
democratie in de wereld.

Democratie is een proces en een
doel dat alleen met volledige ste-
un van de internationale gemeen-
schap een realiteit kan worden
voor iedereen.

De waarden van vrijheid, mensen-
rechten en algemeen kiesrecht
zijn essentieel voor de democra-
tie. De democratie is op haar beurt
de natuurlijke omgeving voor de
bescherming en verwezenlijking
van de mensenrechten. De band
tussen democratie en mensen-
rechten is vastgelegd in artikel 21,
lid 3, van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens,
waarin staat:
'De wil van het volk zal de grond-
slag zijn van het gezag van de
regering; deze wil zal tot uiting
komen in periodieke en eerlijke
verkiezingen, die gehouden zullen
worden krachtens algemeen en
gelijkwaardig kiesrecht en bij ge-
heime stemmingen of volgens een
procedure, die evenzeer de vrij-
heid van de stemmen verzekert.'

Omleidingsroute
Zuidstedeviaduct

Tussen 5 en 30 september wordt bij het
Zuidstedeviaduct een omleidingsroute
aangelegd voor fietsers en voetgan-
gers. Via deze route kunnen fietsers en
voetgangers straks, over het viaduct,
naar de andere kant van het water.

Tijdens de aanleg worden de toerit naar de
Zuidstedeweg en de Tinnegieterstede
afgesloten. Dat betekent dat bezoekers
van het ziekenhuis alleen via de Koe-
koekslaan de wijk uit kunnen rijden. Via
de Voorstede zijn de parkeergarages
Theater en Stadshuis bereikbaar. In de
week van 26 september is het één dag
nodig om een deel van de Zuidstedeweg af
te sluiten voor verkeer. Er blijft een rij-
strook beschikbaar.

Waarom omleidingsroute?
Aan de Doorslag komen vier duurzame
woongebouwen met verschillende wonin-
gen en plek voor horeca. Deze woonge-
bouwen heten samen CityPromenade. De
bouw start binnenkort. Tijdens de bouw
van CityPromenade is het Brugpad dicht.
Dit pad valt binnen het bouwterrein van
CityPromenade en is voor de veiligheid
tijdens de bouw van de woningen geslo-
ten.

De beschikbare omleidingsroutes tijdens
de bouw worden binnenkort bekend
gemaakt via www.city-nieuwegein.nl.

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 is nog niet zo oud, hij komt uit 1969. De uitgever
is T.H. Hoogendoorn uit Vreeswijk. De drukker is Geitz uit
Hilversum en gedrukt in zwart/wit. Op de foto de Vaartse
Rijn in Vreeswijk, gezien in noordelijke richting. Op de
voorgrond rechts de Kleine Brug, het Kippenbruggetje.

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://city-nieuwegein.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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Jut & Zo zoekt haaksters

Haaksters gezocht voor Jut’s
Troostdeken, een nieuwe activiteit
bij Jut & Zo, een activiteit voor het
goede doel. Elke eerste dinsdag
van de maand, 19.00 - 20.30 uur in
Jut & Zo.

De deken is voor ouderen die om wat
voor reden dan ook hun thuis moeten
verlaten en verhuizen naar een
nieuwe plek.

Jut's Troostdeken is bedoeld als war-
me ontvangst, een stukje huiselijk-
heid en geborgenheid. Je wil toch dat
iedereen zich thuis voelt, waar men
ook is?

De troostdeken is een unieke deken,
waar vrijwilligers en bezoekers van
Jut & Zo met hart en ziel aan werken.
De deken is ontworpen door een van
de vrijwilligers van Jut & Zo en het
patroon is geschreven door een lieve
bezoeker.

De deken bestaat uit blokken van
30 x 30 cm, sommigen rechttoe
rechtaan, anderen met een klein pa-
troon. Heel overzichtelijk en niet
meteen een lap met werk. Iedereen
die met een haaknaald overweg kan,
kan daarom gezellig meedoen.

Jut & Zo levert het materiaal en het
patroon. Wanneer je zelf niet over de
juiste haaknaalden beschikt, kun je
deze lenen bij Jut & Zo. Kom gewoon
eens kijken, niets moet, alles mag.

Een keer in de maand komen we
samen, dan kun je tips en ervaringen
met elkaar delen, genieten van de
gezelligheid en elkaar inspireren.
Haak jij mee aan een stukje gebor-
genheid voor ouderen? Je bent van
harte welkom!

Museumwerf Vreeswijk
met ton extra subsidie
gered

Museumwerf Vreeswijk krijgt dit
jaar een ton extra subsidie van de
gemeente Nieuwegein. Daarnaast
zal Nieuwegein vanaf volgend jaar
Museumwerf Vreeswijk blijven
steunen met jaarlijks 70 duizend
euro, bovenop de tegemoetkoming
die ze al jaarlijks krijgen.

Stichting Museumwerf Vreeswijk
werd al ieder jaar gesubsidieerd voor
een bedrag van 146 duizend euro per
jaar. Onlangs heeft het bestuur van
de stichting bij de gemeente aange-
klopt voor extra subsidie, omdat het
museum anders niet zou kunnen
voortbestaan.

De subsidie zal worden gebruikt om
de jaarlijkse lasten te kunnen blijven
dragen. Museumwerf Vreeswijk krijgt
al jarenlang subsidie van de gemeen-
te Nieuwegein.

Het College over het besluit
‘Met de Stichting Museumwerf
Vreeswijk bestaat een structurele
subsidierelatie. Jaarlijks ontvangt de
stichting een structurele subsidie van
€ 146.000 voor het exploiteren van
de Museumwerf. Het bestuur van de
Museumwerf heeft bij de gemeente
aangegeven dat extra financiële
steun noodzakelijk is om het voort-
bestaan van de Museumwerf veilig te
stellen. Dit jaar is een extra inciden-
tele bijdrage van € 100.000 nodig om
de kosten te dekken. Vanaf 2023 en
volgende jaren is een extra subsi-
diebedrag van € 70.000 nodig om de
structurele lasten te dekken.’

__________________________________________________________

Eigen-ZING-ig

Na 2 jaar uitstel het RefreshSing dit jaar dan eidenlijk het 40 jarig
jubileum vieren. Het koor doet dat met een geweldig show in theater
DE KOM.

In de afgelopen 40 jaar heeft refreshSing een ontwikkeling naar vrijheid
doorgemaakt. Van een strak gechoreografeerd koor, naar een koor waar
ieder mag zijn wie zij is en het delen van zowel plezier als lief en leed een
belangrijke plaats inneemt. Dat deze vrijheid soms samengaat met
botsingen van meningen of karakters, gaat onlosmakelijk samen met
deze vrijheid. Maar als de dames samen zingen onder leiding van
gedreven dirigent Vladimir Pairel, verdwijnen de verschillen.

Tijdens de show wordt op een muzikale manier de ontwikkeling van het
fantastische koor verteld. Er zijn gastoptreden van Sambacaxi, de
Braziliaanse percussiband uit Utrecht en van leden van theatergroep
Kwibus uit IJsselstein. De show wordt geregisseerd door Marijke van Es.

Datum: zondag 2 oktober 2022.
Aanvang: 14.00 uur.
Tickets: € 15,00 voor volwassenen, € 10,00 voor kinderen t/m 12 jaar.

Kaartverkoop via de website van het koor www.refreshsing.nl of aan de
theaterkassa van theater DE KOM.

De theaterkassa van DE KOM is geopend van dinsdag t/m vrijdag van
13.00 tot 16.00 uur.

https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
https://www.facebook.com/JUTenZO/?__tn__=-UC*F
http://www.refreshsing.nl
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Eerste vermelding Vreeswijk

Eerder schreven we al over de eerste
vermelding van Jutphaas. Deze week
meer over de eerste vermelding van de
naam Vreeswijk.

Fresionowic
Dit woord stamt uit een register van goe-
deren en landerijen van de kerk van Sint-
Maarten te Utrecht uit het jaar 914 (sic!).
Fresionowic werd later verbasterd tot
Vreeswijk. Daarmee is deze vermelding
dus het eerste bewijs van het bestaan van
Vreeswijk.

In de aller vroegste tijden was Vreeswijk
te typeren als een Friese handelsneder-
zetting. Na onderwerping van de Friezen
door de Franken, werd Vreeswijk ge-
schonken aan de jonge kerk van Utrecht
(vóór 863). Nadien werd Vreeswijk door
de Noormannen overvallen maar niet ver-
woest. Vreeswijk lag destijds niet op de
plaats van het huidige Vreeswijk. Het oor-
spronkelijke Vreeswijk moeten we waar-
schijnlijk zoeken in de omgeving van de
Wiers. Die plek zal kort na de totstand-
koming van de ‘Oude Sluis’ in 1373 lang-
zamerhand zijn verlaten omdat de bewo-
ners zich gingen vestigen in de buurt van
die sluis.

Het register
In de middeleeuwen was het gebruikelijk
dat de Karolingische koningen en andere
edellieden grond en andere bezittingen

aan de Rooms-Katholieke Kerk schonken.
Deze schenkingen werden vastgelegd in
een perkamenten oorkonde (charter) en
gezegeld met het wapen van de schenker,
in was gedrukt. De kerk betaalde uit de
opbrengsten van deze bezittingen, meest-
al bestaande uit pachtgelden, het onder-
houd van haar gebouwen, priesters en ka-
nunniken. Dat was ook het geval bij de
Sint-Maartenskerk van Utrecht.

In 857 namen de Vikingen Utrecht in en
vluchtte de Utrechtse bisschop Hungar
naar het klooster Sint-Odiliënberg bij
Roermond. Later verhuisde hij naar
Deventer. Hij was wel zo slim geweest het
archief met de gezegelde oorkonden met
zich mee te nemen. Zijn opvolger Adal-
bold gaf opdracht tot het maken van af-
schriften van de oorkonden.

Na Adalbold liet bisschop Radbod, nog
steeds in ballingschap, in 914 verder aan
de afschriften werken en voegde er een
lijst aan toe waarin hij alle sinds 777 aan
de kerk geschonken eigendommen vast-
legde. Vermoedelijk om, indien nodig, aan
te kunnen tonen welke goederen in het
bezit van de kerk waren geweest en die

Luchtfoto van Vreeswijk, met rechts de
Oude Sluis in de Vaartsche Rijn, op de
voorgrond de Lek en links de Koningin-
nensluis in het Merwedekanaal

de kerk weer in bezit diende te krijgen,
zodra de vijand weg zou zijn.

Het Utrechts Archief
Tijdens het episcopaat van de opvolger
van Radbod, Balderik, was de kust weer
veilig in de Domstad. Balderik keerde in
922 uit Deventer terug naar Utrecht. In
latere jaren, tot 948, is er waarschijnlijk
nog gewerkt aan dit cartularium (boek met
afschriften van oude akten). De lijst van
eigendommen is bewaard in het Liber
Donationum (het boek van de schenkin-
gen). Dit boek is een cartularium dat aan
het eind van de 12e eeuw is samenge-
steld op basis van oudere boeken en
oorkonden. De tekst is gesteld in het
Latijn.
Het originele cartularium van Radbod, en
de meeste oorspronkelijke oorkonden, zijn
verloren gegaan. Er bestaan wel twee
middeleeuwse afschriften. Het oudste
dateert van het eind van de 11e eeuw en
bevindt zich in het British Museum (Lon-
den). Het tweede afschrift is ongeveer een
eeuw jonger en wordt bewaard in het
Archief van de Bisschoppen van Utrecht
in Het Utrechts Archief. Deze lijst van
bezittingen is daarom zo bijzonder, omdat
veel plaatsen in en rond de provincie
Utrecht hierin voor het eerst worden ge-
noemd. Zo ook Fresionowic (Vreeswijk),
dat in de laatste regel van het register ver-
meld wordt als geheel toebehorend aan
de kerk van Sint-Maarten met ‘zijn landen,
bossen, weiden en visserijen’.

Vresiwike
Vreeswijk werd in de loop van de tijd op
veel verschillende manieren geschreven:
Fresionouuic, Fresionowic, Vreeswijck,
Vresiwike, Vresewijc, Vreswick, Vrieswijc,
Vryswijck. Ook werd wel naar Vreeswijk
verwezen als ´Nieuwe vaart´, en ook daar-
bij waren weer diverse schrijfwijzen: Nuw-
ervaert, Nyevaed, Nyervaert, Nyervard,
Nyewevaert, Nywevaert, die Vaert.
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Excursie naar
de Groene Jonker
onder leiding
van Nine Ebben

Op 25 september organiseert de
Vogelwacht Nieuwegein een ex-
cursie naar het waterrijke na-
tuurgebied de Groene Jonker.
Een gebied met een afwisseling
van water, riet en graslanden.

Het is een zeer gewild gebied voor
veel verschillende vogelsoorten.
Denk hierbij aan allerlei soorten
eenden, steltlopers, rallen, kwik-
staarten en andere zangvogels.
Het maximale aantal deelnemers
is 20. Wees er dus op tijd bij.

Aanmelden uiterlijk 22 september
bij Chris Kling, e-mail:
chriskling@vogelwacht-
utrecht.nl.
Vertrek per auto om 07.30 uur
vanaf parkeerplaats bij het NBC,
Blokhoeve 3-5. Men verwacht
rond 14.00 uur weer terug te zijn.
Indicatie van de benzinekosten ca.
€ 4,00 per persoon, gepast te be-
talen aan de chauffeur. Graag bij

aanmelding aangeven of je zou
willen rijden. De excursie kan
alleen bij voldoende chauffeurs
doorgaan.

De Groene Jonker
De Groene Jonker is een natuurge-
bied gelegen bij de Nieuwkoopse
plassen, waarvan het ook deel uit-
maakt. Het gebied ontstond in de
16e eeuw door vervening om te
kunnen voldoen aan de toene-
mende behoefte aan turf als
brandstof.

Vanwege de agrarische activiteit
in het gebied voordat als natuur-
gebied werd ingericht, is er veel
fosfaat beschikbaar in de Groene
Jonker. Dit heeft tot gevolg dat de
plantendiversiteit laag is maar de
biomassa hoog. Hierdoor is het
gebied aantrekkelijk voor vogels
en is de vogeldiversiteit hoog in
vergelijking met andere gebieden.

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!

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.
Vreemde Vogels
Tijdens het feest van Bouwgein maken
we nog een keer de favoriete activiteit
van het activiteitenplein: Vreemde Vo-
gels!
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
mailto:chriskling@vogelwacht-utrecht.nl
mailto:chriskling@vogelwacht-utrecht.nl
https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
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Het verhaal
van de
Nieuwegeinse
E-sporter
Jaey Daalhuisen

E-sports kregen een paar jaar geleden
veel aandacht in de media. Het profes-
sionaliseren van de competities leidde
ertoe dat er steeds meer prijzengeld
werd aangetrokken waardoor het mo-
gelijk werd om van gamen te leven.
Rond 2017, wist de Nieuwegeinse
e-sporter Jaey Daalhuisen de landelijke
krant te halen met zijn verhaal en kort
daarna behaalde hij meerdere succes-
sen met online gamen. Maar hoe heb-
ben Jaey en het E-sporten zelf zich in
de afgelopen jaren ontwikkeld?
We gaan op onderzoek uit.

De opkomst van Jaey Daalhuisen
Jaey Daalhuisen was in 2017 slechts 21
jaar oud toen hij een contract sloot met
ESM. Dit stelde hem in staat om in aan-
merking te komen voor sponsorgelden en
geld met zijn passie te verdienen, namelijk
FIFA spelen. Regelmatig behaalde Jaey
de top 30 tijdens weekendcompetities en
behoorde daarmee tot de beste FIFA spe-
lers ter wereld.

Jaey wist verschillende belangrijke wed-
strijden te winnen. Zo won hij in 2019 vijf-
honderd dollar met zijn deelname aan de
FUT Champions Cup. In 2020 won hij
€ 2200 in de E-divisie en in 2021 pakte hij
in dezelfde competitie € 1.700 aan prijzen-
geld toen hij uitkwam voor FC Utrecht
samen met E-sporter Melvin Boere.

Terugkeer bij FC Geinoord
Hoewel Jaey ook altijd ´in het echt´ is blij-
ven voetballen, is het spelen op hoog ni-
veau binnen E-sports competities echte
topsport. Hierdoor had Jaey geen tijd om
in het eerste van FC Geinoord te blijven
voetballen en speelde verder op een lager
niveau.

Deze zomer heeft de inmiddels 26-jarige
Jaey bekendgemaakt terug te keren naar
het eerste team van FC Geinoord en weer
meer tijd te gaan stoppen in het ´echte´
voetbal en neemt daarmee wat meer af-
stand van zijn e-sport carrière.

Het professionaliseren van E-sports
Dat E-sports steeds professioneler zijn
geworden merkt ook Sander van book-
maker bonus site Bettingbonus.com.
'E-sports beginnen langzaamaan hun weg
te vinden naar de sportsbooks van book-
makers. Bij Unibet is het bijvoorbeeld al
mogelijk om op E-sports te wedden en an-
dere bookmakers hebben aangegeven dit
voorbeeld te willen volgen.'

Waarom juist deze ontwikkeling zo belan-
grijk is, is omdat er volgens Sander heel
veel geld omgaat in de sportwedwereld.
Wanneer bookmakers zich met een be-
paalde sport gaan bezighouden gaat er
daardoor een stuk meer geld om in de
sport. Binnen het gewone voetbal is dat
ook zichtbaar, hier worden bijvoorbeeld
steeds meer sponsordeals gesloten met
bookmakers ter waarde van miljoenen eu-
ro´s.

Maar hoewel het voor de E-sports goed is
dat er meer geld gaat circuleren, houdt dit
waarschijnlijk ook in dat de competitie een
stuk zwaarder wordt in de toekomst. 'Waar
jongens zoals Jaey vroeger zelf ook nog
niet wisten dat ze geld konden verdienen
met E-sports is dit nu algemeen bekend.
En waar geld te halen is, ontstaat altijd
een groeiende concurrentie' zegt Sander.

E-sporter zijn zal daarom in de toekomst
steeds meer tijd vragen waardoor het las-
tiger wordt om veel tijd te investeren in bij-
voorbeeld fysieke beweging. Om de keuze
te maken om als E-sporter meer tijd te be-
steden aan lichamelijke beweging is vol-
gens Sander dan ook een hele verstandi-
ge keuze maar kan helaas wel negatieve
gevolgen hebben voor het online succes.

IVN houdt een lezing
over bodemleven

Het Instituut voor natuureducatie
& duurzaamheid (IVN) afdeling
Nieuwegein-IJsselstein e.o., organi-
seert op dinsdagavond 20 september
om 20.00 uur een lezing door Marc
Siepman over bodemleven. Siepman is
de vertaler van het boek ‘Het Bodem-
voedselweb.’

Op zijn website schrijft hij zelf over de in-
houd van deze lezing: ‘In de bodem leven
talloze organismen zoals bacteriën, schim-
mels, protozoa, nematoden, mijten, slakken
en wormen. En allemaal in verbijsterende
aantallen en een onvoorstelbare diversiteit.
In anderhalf uur vertel ik wat ze met elkaar
te maken hebben en hoe je ze kunt helpen
om jou te helpen. Want een kwart van alle
biodiversiteit leeft ondergronds en al die
kleine beestjes helpen om problemen in de
kiem te smoren en de planten veel gezonder
te maken.’

Deze gratis lezing is voor iedereen toe-
gankelijk, maar vooral interessant voor
mensen die tuinieren. De lezing wordt
gegeven in het Milieu Educatie Centrum
(MEC) in het Natuurkwartier aan de
Geinoord 9.
Aanmelden via het e-mailadres: publieks-
activiteit@ivn-nijeo.nl.
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https://www.ad.nl/utrecht/jaey-21-uit-nieuwegein-is-een-van-de-beste-fifa-spelers-ter-wereld~ab17faaf/
https://fifa-esports.fandom.com/wiki/JaeyD/Tournament_Results
https://fifa-esports.fandom.com/wiki/JaeyD/Tournament_Results
https://www.pen.nl/artikel/nieuwe-wedstrijdballen-en-jaey-daalhuisen-terug-bij-sv-geinoord
https://www.pen.nl/artikel/nieuwe-wedstrijdballen-en-jaey-daalhuisen-terug-bij-sv-geinoord
https://bettingbonus.com/nl
https://bettingbonus.com/nl
https://bettingbonus.com/nl/unibet
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https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
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ELLEN PIETERS EN HAN OLDIGS SPELEN ADAM EN EVA

In ‘Adam & Eva 2.0’ op 17 september in DE KOM spelen Ellen Pieters en Han Oldigs twee buitenaardse wezens die een planeet
creëren en die aarde noemen. Ze gaan hier zo in op dat ze de gedaantes van de man en de vrouw aannemen. We zijn er getuige
van hoe ze elkaar ontdekken. De bevreemding, de verwondering en de nieuwsgierigheid. Vol enthousiasme storten ze zich in een

soms sensuele en hilarische ontdekkingsreis, met alle gevolgen van dien. Lees ook het artikel over deze productie.
Zaterdag 17 september | 20.15 | € 22,50 | kleine zaal

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://skipistenieuwegein.nl/oktoberfest-bij-de-piste
http://www.dekom.nl
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Adam & Eva 2.0
Een scheppingsverhaal
vol verwondering
en humor

Ellen Pieters en Han Oldigs reizen
vanaf september met de productie
Adam & Eva 2.0 langs de Neder-
landse theaters. Het toneelstuk van
Haye van der Heyden vertelt een
gloednieuw scheppingsverhaal,
waarin niet God of de evolutiet
heorie van Charles Darwin verant-
woordelijk zijn voor de creatie van
de aarde en zijn bewoners, maar
twee buitenlandse wezens. Het
acteursechtpaar: 'Het wordt een
bloemlezing van de mensheid in al
zijn schoonheid en lelijkheid. Maar
we houden het licht en luchtig.'

Wat als niet God verantwoordelijk is
voor De Schepping van aarde en
mens en de natuurwetenschappelijke
evolutietheorie van Charles Darwin
evenmin standhoudt, maar twee
ruimtewezens min of meer uit verve-
ling een nieuwe planeet en zijn be-
woners creëren?

De ludieke opvatting van schrijver,
regisseur en acteur Haye van der
Heyden (In de Vlaamsche pot, Kees
& Co, Kinderen geen bezwaar) over
het aloude scheppingsverhaal resul-
teert in de toneelvoorstelling Adam &
Eva 2.0, die vanaf september in de
Nederlandse theaters is te zien. Een
in menig opzicht unieke productie, al
is het alleen maar omdat Ellen
Pieters en Han Oldigs, in het dage-
lijks leven een paar, voor het eerst
getweeën op het podium staan. Bei-
den ontmoetten elkaar 22 jaar gele-
den toen ze in The mystery of Edwin

Drood van Charles Dickens speel-
den. 'En sindsdien', zegt Ellen
Pieters, 'zijn we onafscheidelijk.'

Komische talenten
Han Oldigs en Ellen Pieters gelden
als twee grote komische en gelau-
werde talenten binnen de vader-
landse theaterwereld. Beiden hebben
vele tientallen producties (toneel, mu-
sical, tv, film) op hun naam staan.

Ellen Pieters onder meer de succes-
musical, Adèle, Conny, Jasperina -
De grote drie waarin zijn een onver-
getelijke vertolking van Adèle Bloe-
mendaal gaf. Bovendien speelde zij
onlangs in het musicalsucces Rocky
Horror Show.
Han Oldigs werd in 2018 onderschei-
den met een Musical Award voor zijn
rol van Alfred P. Doolittle in My Fair
Lady. Oldigs was te zien in The Full
Monty en bij het RO Theater in Rot-
terdam (Hamlet, Snorro). Hij speelde
recent de rol van Isidor Straus in de
met vele onderscheidingen bekroon-
de musical Titanic.

Ontroerend en wonderbaarlijk
In Adam & Eva 2.0. kruipen Pieters
en Oldigs in de huid van twee ‘en-
titeiten’, onbestemde ruimtewezens
die een nieuwe planeet in ons zonne-
stelsel willen scheppen. Of zoals au-
teur Haye van der Heyden het zegt:
'Na crises begint er vaak een nieuwe
soort wereld, zo voelt het voor velen.
Maar hoe is de oude eigenlijk destijds
ontstaan? God of Darwin? Of was er
iets anders aan de hand. Misschien is
de aarde wel geschapen door
wezens van een andere planeet. In
Adam & Eva 2.0 krijgt het publiek
daar antwoord op - komisch, ontroe-
rend en wonderbaarlijk.'

En Hans Cornelissen, artistiek di-

recteur van De Graaf & Cornelissen
Entertainment: 'Adam & Eva 2.0 is
gemaakt tijdens de lockdown in de
coronacrisis. In beginsel als lunch-
voorstelling, nog gericht op de beper-
king van anderhalve meter afstand in
de theaters. We hebben het stuk
slechts één keer als generale-voor-
stelling kunnen spelen. Maar dat ging
zo goed dat we hebben besloten een
volwassen tournee te plannen.'

Zoals de titel al aangeeft, geeft Adam
& Eva 2.0 volgens Ellen Pieters ‘een
frisse blik’ op het ontstaan van de
aarde, het planten- en dierenrijk en
natuurlijk de heerszuchtige en zelfbe-
noemde hoofdbewoner, de mens.

Pieters: 'Nee, ik word niet uit de rib
van Adam gecreëerd. Wij maken,
eenmaal op de wereld aarde die wij
zelf hebben geschapen, onszelf. Het
publiek is getuige van dat proces. En
dat leidt tot verbazing, verrassing en
verbijstering. En komische situaties.'

Lelijke kont
'Tijdens het maakproces doen we tal
van fysieke ontdekkingen. Vingers
bijvoorbeeld, wat zijn dat voor rare en
onhandige uitsteeksels? Als je wilt
groeien moet je eten, maar dat ver-
teerde voedsel moet ook weer ergens
uitkomen hè? Hoe pakken we dat nou
aan? En een kont, wat een lelijk ding
is dat eigenlijk. Maar ja, wat we een-
maal hebben bedacht en uitgevoerd
is onomkeerbaar. We zitten dus met
zo’n treurig achterste opgescheept.'

Han Oldigs: 'Ik ben een soort hobby-
ist, ik wil in mijn grenzeloze ambitie
steeds nieuwe planeten opzetten in
andere zonnestelsels. Maar dat lukt
door mijn eigenwijsheid en eigen-
gereidheid maar moeizaam. Ik be-
doel: ineens gaan dieren elkaar op-
eten. En dan blijken beesten ook
vaak harder te kunnen rennen dan
mensen, die zodoende de Sjaak zijn.
Niet handig dus.' Ellen Pieters: 'En
wie kan elke keer de rotzooi oprui-
men? Ik dus.'

Spiegel
Volgens Oldigs krijgt de toeschouwer
straks de mens in al ‘zijn eigenaardig-
heden en absurditeit’ te zien. 'Het
wordt een bloemlezing van de mens-
heid in al zijn schoonheid en lelijk-
heid. Ons vermogen om onvoorwaar-
delijk lief te hebben, maar ook onze
heel lelijke trekjes om altijd alles en
iedereen te willen domineren op een
uiterst agressieve manier. Onze on

(verder lezen)

Acteursechtpaar
Ellen Pieters
en Han Oldigs
creëren
een nieuwe wereld

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://filmscanning.nl
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Adam & Eva 2.0
Een scheppingsverhaal
vol verwondering
en humor
(vervolg)

verdraagzaamheid ook. Het wordt
geen moralistisch pamflettisme,
maar we geven een meer filosofis-
che kijk op het fenomeen mens.
Het is in die zin mooi om de zaal
een spiegel voor te houden.'

Zin en onzin van religie, liefde,
sek-sualiteit, de sociale verhoud-
ing tus-sen man en vrouw… er
komt nogal wat aan bod in de
voorstelling onder regie van Bruun
Kuijt, maar altijd met een stevige
knipoog en steevast licht en
luchtig. Ellen Pieters: 'Neem sek-
sualiteit. Ik vraag me op een
bepaald moment af waarom man-
nen zo’n dingetje hebben. Waar
dient dat toe? Zo ontdekken we
friemelend gaandeweg ons
lichaam en uiteindelijk de liefde.'

Valkuilen
'Maar ook: waarom moet ik eigen-
lijk kinderen baren en hij niet. Het
komi-sche is dat wij als nieuw
geschapen mensen natuurlijk in
elke valkuil donderen. Al zitten er
momenten van ont-roering in de
voorstelling, vind ik. De bewust-
wording van je eigen sterfelijk-heid
bijvoorbeeld.'

Dat beiden ook buiten het podium
ge-liefden zijn, geeft hun samen-

werking in Adam & Eva een extra
dimensie. Ellen Pieters: 'Het is
soms reuze gemakkelijk. Tegen
een collega ben je bijvoorbeeld tij-
dens repetities minder direct.
Tegen Han zeg ik gewoon: ‘Wat
sta jij daar nou te doen?!'

En Han Oldigs: 'We hebben ooit
anderhalf jaar in een stuk
gespeeld, waarbij we letterlijk 24
uur per dag in elkaars omgeving
verkeerden. Een recept voor een
ramp zou je denken, maar we
hebben er elke minuut van
genoten.'

Winkeldief steelt iPhones
bij Mediamarkt

Begin augustus steelt een jongen voor
bijna 3000 euro vier iPhones 12 bij de
Mediamarkt. Hij is te zien op bewa-
kingsbeeld.

Op de beelden is te zien hoe hij via de
roltrap de Mediamarkt binnenloopt. Hij
gaat doelgericht af op de bakken waar
iPhones in liggen. Dat er om hem heen
andere klanten staan, lijkt hem niet te
deren. Alsof het de normaalste zaak van
de wereld is, stopt hij een doosje met een
iPhone in zijn tas, gevolgd door een twee-
de, derde en een vierde. Dan weet hij niet
hoe snel hij met zijn buit de roltrap af
moet rennen. Want inmiddels is in de
winkel het alarm afgegaan.

Signalement
• lichte huid
• 20 - 25 jaar
• donkerblond/bruin haar
• ongeveer 1.75m
• normaal/fit postuur
Als je de verdachte kent, bel de tiplijn:
08006070 of bel Meld Misdaad Anoniem:
08007000.

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: ‘Waar je ook woont in Nieuwegein: als de wind goed staat, ruik je heerlijke koekkruiden. Nu houdt niet iedereen van die geur,
maar ik wel! Zo ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat… ik krijg er zowat honger van. Mag ik een rondleiding? Ik beloof dat ik niet te
veel zal snoepen!’

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
08006070
08007000
http://www.keep-in-mind.nl
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Als echte sportliefhebber ben ik

altijd erg actief geweest met
verschillende sporten. Alles ging
mij makkelijk af omdat ik fit was en
er plezier in had. Maar sinds ik
een dochtertje heb staat het
sporten even op een laag pitje.
Mijn fitheid is aardig achteruit
gegaan en mijn dochter slurpt mijn
tijd en energie op. Maar toch moet
ik iets doen om weer fit te worden
en de zwangerschapskilo’s kwijt te
raken. Het klinkt misschien gek
om dit te horen van een buurt-
sportcoach, maar als je niet fit
bent is het ook gelijk een stuk
lastiger om weer plezier te hebben
in sporten. Dat is in ieder geval
wat ik nu ervaar. Ik moet dus eerst
kleine stapjes nemen om mijn
fitheid weer op te bouwen. Maar
waar begin je als je weinig tijd
hebt? Moeite doen! Dagelijkse
dingen anders aanpakken om zo
meer te bewegen. Ik zal je een
paar voorbeelden geven.

Wandelen: Elke dag moet er op
mijn telefoonschermpje 10.000
stappen staan, met als gevolg dat
ik avonds tijdens het tanden-
poetsen nog rondjes door het huis
aan het lopen ben om het te
behalen. De stappenteller is dus
een goede stimulans om je doel te
behalen.

Werkworkout: Als Buurtsport-
coaches zijn we veel bezig met
het organiseren van activiteiten
waardoor we nog wel eens lang
achter onze laptop zitten. Als ik
even mijn concentratie kwijt ben
ga ik op kantoor een aantal
oefeningen doen waaronder 10
keer squatten, springen en
opdrukken. Het leuke gevolg
hiervan is dat mijn collega’s nu
vaak meedoen en iedereen twee
oefeningen moet bedenken.
Hierna gaan we weer puffend
verder aan ons werk. Maar de
concentratie is wel weer terug.

Traplopen: Het kost op
sommige locaties nog wel eens
moeite om te vinden maar ik zoek
overal de trap. Met traplopen
verbrand je ongeveer 10 kcal per
minuut. Dit is 560 kcal per uur.
Met traplopen verbrand je zelfs
meer calorieën dan met joggen:
met 30 minuten joggen en 15 min
traplopen (trap óp) verbrand je
hetzelfde aantal calorieën. Door
de trap te nemen in plaats van de
lift, verbrand je 5 keer zoveel

calorieën. Dat is toch mooi
meegenomen.

Verder parkeren: Het liefst zet
ik mijn auto voor de deur. Maar
om aan mijn stappen te komen zet
ik mijn auto tegenwoordig iets
verder weg. Heb ik alvast mijn
loopje voor ik ga werken. Het
allerbeste is natuurlijk fietsen als
dit haalbaar is qua afstand en tijd.

Lopend bellen: Als ik aan het
bellen ben dan zorg ik ervoor dat
ik kan wandelen. Het is goed voor
de beweging maar ook goed voor
de doorbloeding van de hersenen
waardoor je hersenen beter
functioneren.

Oefeningen op de gekste
momenten: Op de gekste
momenten kan je een kracht- of
evenwichtsoefening doen. Als ik
bezig ben met koken doe ik af en
toe een squad of ga ik op één
been staan om mijn evenwicht te
trainen. Dit kan natuurlijk ook als
je je tanden aan het poetsen bent
of al je de was aan het ophangen
bent. Er zijn genoeg momenten
dat je even stilstaat en je een
oefeningetje kan doen. Dit geldt
voor zittend net zo. Als je zit kan
je om en om je benen omhoog
doen om je buikspieren te trainen
of beide tegelijk als je het
zwaarder wilt hebben.

Huis schoonmaken: Als je een
grondige stofzuigbeurt van een
uur doet, dan verbrand je wel 250
kcal! Het gevolg hiervan, mijn huis
is schoner dan ooit nu dat ik vaker
stofzuig. Een win win situatie.

Dit zijn mijn manieren om op
een rustige manier, wat niet al te
veel tijd kost, weer fit te worden.
Hopelijk heb ik je op deze manier
geïnspireerd om meer te gaan
bewegen doormiddel van de
dagelijkse bezigheden maar dan
met iets meer moeite.

Wil je toch graag meer bewegen
dan wat ik hierboven benoemd
heb? Kijk dan op
www.mijnsportid.nl voor alle sport-
en beweegactiviteiten in Nieuwe-
gein.

Heb je vragen of wil je meer
weten over dit onderwerp?
Mail dan naar buurtsportcoach
Caroline via
c.vanderhelm@merwestein.nl.

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
Caroline van der Helm,
buurtsportcoach:

Moeite doen
als (extra) beweging

Door de inflatie wordt alles duurder
en daarbij hebben we het allemaal druk
met werk en andere verplichtingen. Het
is dan ook begrijpelijk dat bewegen
hierdoor minder prioriteit heeft. Maar
toch is het belangrijk om te bewegen.
Adrenaline komt vrij waardoor je, je
goed voelt en je blijft fit wat weer erg
goed voor lichaam en geest is. Maar
wat kan je nu doen aan beweging wat
geen geld kost en wat je kan doen
tijdens je drukke schema? Hier wil ik
graag meer over vertellen doormiddel
van mijn eigen ervaring.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.mijnsportid.nl
mailto:c.vanderhelm@merwestein.nl
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Raadsvergadering
15 september

De Raadsvergadering van
15 september is het hoogtepunt
van de Nieuwegeinse Week van
de Democratie.

De vergadering begint als ge-
woonlijk om 19.30 uur, maar al
ruim vóór die tijd zal het Stadshuis
volstromen voor het Diner met de
Raad. Inwoners uit heel Nieuwe-
gein zijn per brief uitgenodigd om
deze feestelijke avond bij te wo-
nen. Voor hen staan een drankje
en een buffet klaar, die in gezel-
schap van enkele raadsleden ge-
nuttigd kunnen worden. Een mooi
moment om eens wat lokale politi-
ci te leren kennen, maar natuurlijk
ook om het hart te luchten en om
ideeën te spuien. Heb je geen uit-
nodiging ontvangen, maar zou je
toch graag bij het diner aanwezig
zijn als Gast van de Raad? Neem
dan even via de mail contact op
met griffie@nieuwegein.nl.

Raadsvergadering
Je zou bijna vergeten dat er ook
nog een Raadsvergadering op de
agenda staat. Vanaf 19.30 uur
mogen de raadsleden weer stem-
men over allerhande onderwer-
pen. De Bestuursrapportage wordt

beoordeeld, het bestemmingsplan
van de A27-zone wordt onder de
loep genomen en het parkeer-
beleid komt ter sprake. Allemaal
onderwerpen die in de voorbije
weken zijn voorbereid tijdens de
Avond voor de Stad. Bovendien
wordt op 15 september dhr. Jonas
Stroeven beëdigd als steunfrac-
tielid voor de VVD.

Vorige week
Aan het eind van deze bijdrage
blikken we graag nog even terug
op vorige week. Tijdens de Avond
voor de Stad van 1 september
konden Nieuwegeinse inwoners
en ondernemers inspreken over
de A12 zone en dit werd dan ook
volop gedaan. Het is ongelofelijk
belangrijk voor goede besluitvor-
ming dat betrokkenen uit de sa-
menleving van zich laten horen en
de raad is de gasten dan ook heel
dankbaar voor hun bijdrage.

Tot slot
Kijk hier voor meer informatie over
de Week van de Democratie.
Deze informatie in je mail ontvan-
gen? Schrijf je in voor de maan-
delijkse nieuwsbrief en ontvang
een maandelijkse vooruitblik op de
vergadercyclus. Mail de griffie om
je in te schrijven.

Bovenstaand artikel, waarin Udo Tenge
onder meer het welriekende fluitenkruid
beschrijft, ontlokte de redactie de
volgende verzuchting:

De kaalgeschoren bermen
geven nu ineens
wel heel duidelijk aan dat de
hondendrollenopruimplicht
massaal wordt genegeerd.

Man, man,
wat een drollen liggen er
overal.

En de enkeling
die nog wel de uitwerpselen
van zijn geliefde huisdier
in een plastic zakje oppakt
en het geheel in de daartoe
bestemde afvalbak deponeert
wordt meewarig bekeken.

Eens of juist oneens?
Stuur je reactie aan redactie@pen.nl.

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: 'Het fluitenkruid is een vroegbloeiende tot 1½ m hoge voorjaarsplant vol
schermen van kleine witte bloempjes. Ze kunnen een hele berm overdekken
en als je zo’n berm passeert ruik je een lichte bloemengeur (tenzij er
hondendrollen gedeponeerd zijn).'

'De meeste wilde bijen hebben weinig belangstelling voor het fluitenkruid. De
kleine bloempjes bevatten maar weinig nectar en zijn voor de wat grotere
bijen niet zo interessant.'

'De grootste kleine bij die niettemin “gespecialiseerd” is in fluitenkruid heet uiteraard de fluitenkruidbij. Van enige afstand gezien
denk je eerder aan een zwarte vlieg, maar van dichtbij gezien is het toch echt een leuk uitziend bijtje.'

'Dit jaar bloeide het fluitenkruid bijzonder vroeg; er was nog geen fluitenkruidbij te bekennen. Toen de meeste fluitenkruiden al
uitgebloeid waren, verschenen de eerste fluitenkruidbijen. Gelukkig begonnen de zevenbladplanten toen te bloeiden met hun
schermen van eveneens kleine witte bloempjes, zodat de bijtjes toch nog ergens hun honger konden stillen.
Zo’n fluitenkruidbijtje ziet u op de foto.'
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Om gezond en duurzaam te kunnen
groeien als Nieuwegein en als regio,
legt het college van B&W haar inzet op
de ontwikkeling van de A12 zone voor
aan de gemeenteraad. Deze inzet, de
zogenaamde Ruimtelijke Positiebepa-
ling, maakt inzichtelijk welke kant de
gemeente op wil met de A12 zone en
wat de A12 zone Nieuwegein moet
opleveren. De positiebepaling is mede
gebaseerd op onderzoeken en gesprek-
ken met de stad, de regio en het Rijk.
Het college legt hiermee de inzet in de
samenwerking en onderhandelingen
tussen Rijk en regio voor. Essentieel
voor zowel de bestaande stad als de
ontwikkeling van de A12 zone is een
snellere OV-verbinding tussen Nieuwe-
gein en Utrecht. De gemeenteraad
wordt gevraagd mee te doen in de re-
gionale cofinanciering.
De Ruimtelijke Positiebepaling wordt
ter besluitvorming voorgelegd aan de
gemeenteraad in de raadsvergadering
van 13 oktober 2022.

Focus op balans:
duurzaam gezond stedelijk leven
In de verdere uitwerking benadrukt de
gemeente dat alle ontwikkelingen en op-
gaven regionaal en in samenhang gezien
moeten worden. Ook zal de gemeente
wederom samen met haar partners en
betrokken inwoners samenwerken om te
komen tot de best mogelijke invulling van
plannen. Daarbij mikt de gemeente op een
aantrekkelijk gebied waar voorzieningen
snel en goed te bereiken zijn te voet, per
fiets of openbaar vervoer. En de omgeving
moet uitnodigen tot ontmoeten en bewe-
gen, met voldoende groen. Kortom, de
ontwikkeling van de A12 zone vraagt om
het vinden van de perfecte balans van
duurzaam gezond stedelijk leven.

Specifiek zet de gemeente ondermeer in
op:
• Verstedelijking kan alleen rond een cen-
traal OV-knoopppunt
• Woningen die een aanvulling zijn op het
bestaande woningaanbod
• Het meegroeien van maatschappelijke
voorzieningen, sport,ontspanning, groen
en recreatie dichtbij huis
• Het beperken van hinder en borgen van
gezondheid, zodatwoningbouw en andere
gevoelige functies gerealiseerd kunnen

worden. Als Nieuwegein maken we ons
sterk voor het overkappen of inpakken van
de snelweg A12
• Minder versnippering door infrastructuur
en meer wandel- en fietsverbindingen
tussen Utrecht, Houten en Nieuwegein.

Aanleg Merwedelijn cruciaal:
in 15 minuten naar Utrecht Centraal
Het college zet in op een ontwikkeling van
de A12 zone zonder dat het autogebruik
evenredig meegroeit. Cruciaal onderdeel
hierbij is daarbij de aanleg van een deels
ondergrondse tramlijn tussen Utrecht Cen-
traal en Nieuwegein Centrum: de Mer-
wedelijn. Deze brengt inwoners van
Nieuwegein binnen 15 minuten naar het
centrum van Utrecht. Door de hoge fre-
quentie verwachten we dat mensen vaker
anders gaan reizen: vooral lopend en met
de fiets gebruikmaken van het ov. Dit is
een belangrijk onderdeel van de Nieuwe-
geinse mobiliteitsambities en nodig omdat
de bereikbaarheid van Nieuwegein en de
regio stevig onder druk staan.

De provincie Utrecht en gemeente Utrecht
hebben gezamenlijk 400 miljoen cofinan-
ciering voor een OV-pakket, met daarin de
Merwedelijn, toegezegd richting het Rijk.
Het college is bereid om bij te dragen in
dit regionaal bod aan het Rijk, ter hoogte
van € 15 miljoen ter cofinanciering van de
Merwedelijn onder de voorwaarde dat
deze hoogfrequent en sneller. Het college
vraagt de raad om hiermee in te stemmen.

Verantwoordelijk wethouder Ellie
Eggengoor: 'De Merwedelijn is een be-
langrijke oplossing om onze stad bereik-
baar te houden én de woningen te kunnen
bouwen waar zo’n grote behoefte aan is.
Daarom is er op lange termijn een oplos-
sing nodig, maar ook nu voor de komende
15 jaar. Alleen zo kan de stad gezond en
duurzaam groeien. Het ov moet in de hele
regio een volwaardig alternatief worden
voor de auto, zodat ook Nieuwegein snel
en beter bereibaar is. Niets doen of pap-
pen en nat houden is geen optie. Zonder
deze investering in een sneller ov zal de
regio Utrecht vastlopen, met busfiles,
fietsfiles en autofiles, en dat kost nog
meer geld. Ook kan de A12 zone über-
haupt niet worden ontwikkeld zonder deze
Merwedelijn.'
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Vergunning
aangevraagd voor
eerste vier windmolens
in Rijnenburg

In Poldergebied Rijnenburg en
Reijerscop werkt Rijne Energie
aan een plan voor een energie-
landschap. Inmiddels zijn de
vergunningen aangevraagd
voor de eerste vier windmolens.
De komst van de windmolens,
op de grens met Nieuwegein,
stuit op veel weerstand bij om-
wonenden.

In april dit jaar presenteerde Rijne
Energie c.s. de locaties voor vier
windmolens. In mei hebben zij
deze locaties toegelicht op infor-
matiebijeenkomsten voor geïn-
teresseerden. Nu heeft Rijne
Energie de volgende stap gezet en
een omgevings- en natuurvergun-
ning aangevraagd voor vier wind-
molens. ‘Met deze vier windmolens
maken we maximaal gebruik van de
grond die nu beschikbaar is. De
windmolens worden maximaal 270
meter hoog (hoogste punt van de
wieken). Vier windmolens leveren
genoeg stroom op voor 27.000
huishoudens’ aldus Rijne Energie.

Met deze windmolens wil buurge-
meente Utrecht zo veel mogelijk
schone energie opwekken. Dit
past ook bij de ambitie van het
college van burgemeester en wet-
houders van die stad om een blij-
vend energielandschap te maken
in het noorden van Rijnenburg. In
het zuidelijk deel komen wonin-
gen. Het aantal windmolens kan
uitgebreid worden tot maximaal

acht. Mogelijk komen er ook zon-
nevelden, als zich hiervoor grond-
eigenaren melden. Dan wordt een
nieuwe procedure gestart.

Vernieuwing
hoogspanningsstation
De initiatiefnemers werken samen
met Stedin aan een bestemmings-
plan om het hoogspanningssta-
tion in Rijnenburg te vernieuwen.
Dit is nodig om de windmolens
aan te kunnen sluiten op het elek-
triciteitsnet. De komende tijd
werken zij verder aan de voor-
bereidingen voor deze werkzaam-
heden.

Utrecht wil eind 2022 een ont-
werpbesluit over de vergunningen
en een wijziging van het bestem-
mingsplan ter inzage leggen. De
milieuonderzoeken worden dan
ook openbaar. Daarop kun je dan
een zienswijze indienen. 'In 2023
leggen we een voorstel voor wijzi-
ging van het bestemmingsplan voor
aan de gemeenteraad.'

'Volgens de huidige planning kun-
nen de vier windmolens in 2026
draaien. Inmiddels is ook de voor-
bereiding voor woningbouw in
Rijnenburg gestart. De aanpak
hiervoor bespreken we nog met een
aantal grondeigenaren in Rijnen-
burg' aldus Rijne Energie.

Lezersmail

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

Nieuw bij Jut & Zo
Home Sweet Home!

Een frisse wind door je interieur, iets
toevoegen, juist iets weghalen of een
mooi hoekje maken maar je weet niet
hoe?
Onze interieurstyliste is vanaf 26 septem-
ber 2022, elke 2e en 4e maandag van de
maand tussen 14.00 uur en 15.00 uur in
Jut & Zo. Ze zal je vragen beantwoorden
en als je wilt kunnen jullie samen kijken,
aan de hand van foto's die je meeneemt
van je interieur, hoe je kleine veranderin-
gen kunt doen die een groot verschil kun-
nen maken. Geef jouw Home Sweet
Home een nieuwe boost!
Kom inspiratie opdoen of gewoon een
lekkere kop koffie of thee drinken, je bent
van harte welkom!

Jut & Zo
_________________________________
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Dubbele directiewoning van
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