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OCCARINOLAAN

DEZE WEEK

• Agenda
•

Onderscheiding voor redder Ik hoop dat je wordt wie je bent

Aquarijn winnaar 5-kamp schoonspringen

• Mireya Nielsen is de Voorleeskampioen van Nieuwegein

Giraffes in het Atrium

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda DE KOM
• Wat verdienen Nieuwegeinse jongeren
• Nieuwegein ontdekt Nazareth
• Norm: 30 procent sociale huur
• Bomenkap en betere biodiversiteit

• Workshop baby-massage
• Uitslag waterschapsverkiezingen
• Aandacht voor wild-aanrijdingen
• Verruiming winkeltijden
• Twee ereleden Historische Kring
• Politie zoekt daders straatroof
• 8 Jaar SV Geinoord Wandelvoetbal
• Nieuwegeiner omgekomen bij ongeval
• Elfstedentochtrijders in Warsenhoeck
• Kranslegging dodenherdenking
• Baggerwerkzaamheden afgerond

• VSP Nieuwegein de straat op
• Morgen Repair Café in Doorslag
• Maandmenu Het pruttelt bij Jut
• Accomodatie SV Parkhout bijna
glasdicht

• Eye Wish Muntplein overvallen
• Training Veilig Doortrappen (60+)
• Tussen Vandaag en Morgen
• Tool voor aanleg duurzame daken
• Winkels mogen langer open
• Energiezuinige straatverlichting
• Avond voor de Stad
• Verbetering leefbaarheid en veiligheid
• Olympische Spelen naar Nieuwegein?
• Samenspelen met blokfluitensemble
• Lancering Wegwijzer Geldzaken
• Slijpwerkzaamheden trambaan
• De tol bij Vreeswijk
• Vuurwerkvondst-verdachte

• Gevolgen nieuwe aanvliegroute boven Nieuwegein

• Duurzaamheid: ervaringsdeskundige vertelt
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Eendenborst
Deze week maakt onze kookgek Eric
Dekker, voor de rubriek ‘Koken met PEN’
een ontzettend lekker en makkelijk
recept: Eendenborst. Hij gebruikte de
eendenborst op een Oosterse salade met
paksoi en taugé en wat geroosterde
cashewnoten.
Eet smakelijk!

Straat van de Week
Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat
dies meer zij, vastgelegd volgens een
vast stramien: ter hoogte van het pand
met huisnummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in gefoto-
grafeerd.
Deze week de Occarinolaan in de
wijk Zuilenstein.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Nieuwegein verruimt winkeltijden

Op zon- en feestdagen kun je straks langer winkelen in Nieuwegein.
Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten. Ondernemers
mogen dan van 10.00 tot 20.00 uur hun winkeldeuren openen. Een
besluit dat eerst niet bij élke partij in goede aarde viel.

Ga je op een willekeurige zondag shoppen in Nieuwegein, kun je nu nog
niet voor 12 uur terecht. Maar daar komt vanaf 2 april verandering in. De
winkeltijden in de gemeente worden dan met drie uur verlengd. Een
ondernemer mag twee uur eerder starten (dus om 10.00 uur) en een
uurtje later sluiten (niet 19.00 uur, maar 20.00 uur). Die tijden gelden ook
voor feestdagen.

Waarom Nieuwegein dit wil? Het zou wat toevoegen aan een
'ondernemende en werkende' stad. In coronatijd merkte de gemeente dat
veel ondernemers, vooral supermarkten, om verruiming van de
openingstijden vroegen. Dat bracht nogal wat administratieve rompslomp
met zich mee; deze verruiming zou dat moeten verhelpen.

Meer ruimte voor ondernemers
Maar dat besluit is niet zomaar door de raad gekomen. Enkele partijen
vroegen zich af of ondernemers niet juist extra druk op de schouders
wordt gelegd. Of wat het langer open zijn, en dus langer aanstaan van
winkellampen, betekent voor de duurzaamheid, vroeg de partij Núwegein
zich af. En De Unie vroeg: 'Betekent dit dat we in Nieuwegein dan naar
een 24 uurs-economie toegaan?'

Wethouder Ellie Eggengoor (VVD) antwoorde daarop: 'We geven de
ondernemers nu juist meer ruimte om zelf te bepalen wanneer ze open
willen. Kijk bijvoorbeeld naar onze buurgemeente Houten. Daar mógen
winkels 24 uur per dag open, maar dat betekent niet dat ondernemers dat
ook doen. Daarnaast hopen we dat de klanten in Nieuwegein deze
verruiming ook fijn zullen vinden.' Uiteindelijk stemden 28 raadsleden
vóór het besluit en 4 tegen.

Eggengoor noemde tenslotte de zaken waar het in Nieuwegein om gaat:
tuincentra, supermarkten, bouwmarkten en de winkels van Cityplaza.
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https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/koken-met-pen
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https://www.cityplaza.nl
https://twitter.com/nieuwegein123
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AGENDA
Klik op een activiteit voor meer
informatie.

• 1 apr: KOM muziek maken
• 1 apr: Repair Café Doorslag
• 1 apr: Soep van de Fiets
• 2 apr: Ramadan Iftar
• 4 apr: Workshop wandcirkel schilderen
• 6 apr: Draagbaar kunstwerkje maken
• 6 apr: Avond voor de Stad
• 7 apr: Workshop baby-massage
• 8 apr: Paasroute
• 8 apr: Klaverjasmarathon
• 10 apr: KOM erbei
• 10 apr: Paasbrunch Batau
• 12 apr: Bingo Buurtplein Doorslag
• 15 apr: KOM kunst maken
• 15 apr: Repair Café Galecop
• 15 apr: Drie jaar Jut & Co: Féést
• 15 apr: Blue Monday
• 18 apr: Ideeënmarkt met raadsleden
• 18 apr: Verbetering leefbaarheid en
veiligheid

• 21 apr: Fietsen na de tweewieler
• 22 apr: KOM dansen
• 22 apr: Vogelbeurs
• 23 apr: Klaas Wilting, Code Blauw
• 26 apr: Nacht van Vreeswijk
• 26 apr: Bingo Buurtplein Doorslag
• 27 apr: Koningsdag in Vreeswijk
• 30 apr: Samenspelen met blok-
fluitensemble Huismuziek Delft

• 5 mei: Henna tatouage zetten
• 6 mei: Repair Café Doorslag
• 9 mei: Vrouwen die muren afbreken
• 10 mei: Nieuwegein ontdekt Nazareth
• 10 mei: Bingo Buurtplein Doorslag
• 13 mei: KOM toneel spelen
• 20 mei: KOM muziek maken
• 20 mei: Repair Café Galecop
• 22 t/m 25 mei: Avondvierdaagse
• 25 mei: Fiets Naar Je Werk Dag
• 27 mei: Vogelbeurs
• 27 mei: 33PlusParty
• 31 mei: Bingo Buurtplein Doorslag
• 31 mei: Voetballen voor het Maxima
Kinder Centrum

• 2 jun: Workshop kinder-EHBO
• 3 jun: KOM kunst maken
• 3 jun: Repair Café Doorslag
• 10 jun: KOM dansen
• 11 jun: Fiets Rommelroute Batau
• 12 jun: Boekbezoek Hannah Cuppen
• 14 jun: Bingo Buurtplein Doorslag
• 17 jun: KOM toneel spelen
• 17 jun: Repair Café Galecop

SV Geinoord wandelvoetbal
vierde haar achtste verjaardag

De wandelende tak van SV Geinoord vierde dinsdag 21 maart haar
achtste verjaardag. We hebben het over Walking & Running Football
dat in de loop van de afgelopen periode een geheel eigen plaats bij
de voetbalvereniging op Sportpark Parkhout heeft gekregen.
Destijds in het leven geroepen door Gerard van Vliet en op
bescheiden schaal begonnen (acht deelnemers) is intussen het
aantal opgelopen tot 40 personen die wekelijks wandelend een
balletje komen trappen op Parkhout. Het jubileum kon natuurlijk niet
onopgemerkt voorbij gaan. Dus een feestje!

Het jubileum betekende eveneens een afscheid van de SV Geinoord-
periode omdat voortaan onder de naam van SV Parkhout wordt
gevoetbald. Sponsoren, bestuursleden en alle huidige deelnemers en
oud deelnemers waren uitgenodigd. Na de wekelijkse activiteit smaakte
de koffie en taart uitstekend. Gerard van Vliet kreeg uit handen van
voorzitter Hans van der Meijden en verrassingspakket en een bosje
bloemen voor zijn inzet en promotie van SV Geinoord.

Fototeam KenM uit Nieuwegein
maakte een mooie fotoreportage,
Cor IJkelenstam van bakkerij
Tamminga bracht een grote
jubileumtaart en werd er
teruggekeken op de talrijke
evenementen uit de afgelopen
periode. Eén van die evenementen
was de ontvangst van de selectie
van Jong Oranje die via een
maatschappelijke stage bij SV
Geinoord wilden kennis maken met
het fenomeen Walking voetbal.
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https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.repaircafenieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/sketchcrawl-met-kunstgein-tijdens-dag-van-de-vaart
https://www.pen.nl/artikel/sketchcrawl-met-kunstgein-tijdens-dag-van-de-vaart
https://www.pen.nl/artikel/workshop-babymassage-in-dorpshuis-fort-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/paasroute-in-de-binnenstad-van-nieuwegein
https://degalecop.nl/berichten/spnn-organiseert-klaverjasmarathon-zaterdag-8-april
https://www.facebook.com/events/3629766980628886/?ref=newsfeed
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://repaircafegalecop.jouwweb.nl/
https://www.pen.nl/artikel/jut-zo-al-3-jaar-huiskamer-van-de-wijk-in-jutphaas-wijkersloot
http://departnernieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/raadsleden-gemeente-nieuwegein-houden-ideeenmarkt
https://www.pen.nl/artikel/gemeente-verbetert-samen-met-inwoners-de-leefbaarheid-en-veiligheid-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/gemeente-verbetert-samen-met-inwoners-de-leefbaarheid-en-veiligheid-in-nieuwegein
mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
http://departnernieuwegein.nl
0644667793
https://www.pen.nl/artikel/samenspelen-met-blokfluitensemble-huismuziek-delft
https://www.pen.nl/artikel/samenspelen-met-blokfluitensemble-huismuziek-delft
https://www.pen.nl/artikel/workshop-babymassage-in-dorpshuis-fort-vreeswijk
https://www.repaircafenieuwegein.nl
https://www.ziemeerinnieuwegein.nl/agenda/2857056430/lunchpauzelezing-vrouwen-die-muren-afbreken
http://DEKOM.NL/TALENTENKLAS_NAZARETH
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://repaircafegalecop.jouwweb.nl/
http://www.fietsnaarjewerkdag.nl
https://www.facebook.com/events/700169495083347/?ref=newsfeed
0644667793
https://www.pen.nl/artikel/workshop-babymassage-in-dorpshuis-fort-vreeswijk
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.repaircafenieuwegein.nl
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/meld-je-aan-voor-de-vijfde-fiets-rommelroute
https://www.ziemeerinnieuwegein.nl/agenda/3712747576/boekbezoek-hannah-cuppen
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://repaircafegalecop.jouwweb.nl/
https://moenmakelaars.nl
https://scheideninutrecht.nl/scheiden-nieuwegein/
https://www.pen.nl/artikel/afwikkelen-erfenis-je-hoeft-het-niet-alleen-te-doen
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Mireya Nielsen
is de
Voorleeskampioen
van Nieuwegein

Elk jaar vindt de Nationale Voorlees-
wedstrijd plaats, een spannende lees-
bevorderingscampagne voor groep
7 en 8. Donderdag 23 maart vond in
het Anna van Rijn College de Nieuwe-
geinse finale plaats. Mireya Nielsen,
de winnares, mag zich met trots Nieu-
wegeinse Voorleeskampioen noemen.

Bibliotheek De tweede verdieping organi-
seert elk jaar de Nieuwegeinse ronde van
de voorleeswedstrijd om aan kinderen te
laten zien dat lezen leuk en waardevol is.
Aan de Nieuwegeinse ronde van de voor-
leeswedstrijd deden dertien leerlingen uit
groep 7 en 8 mee. Mireya, een leerling
van basisschool De Toonladder Galecop,
las voor uit het boek Serafina en het ver-
splinterde hart van Robert Beatty en won
met haar mooie voordracht van de andere
voorlezers. De driekoppige jury bestond
uit dichter en schrijver Liz Ditters, voor-
leesvrijwilliger Leny Adams en Movactor-
jongerenwerker Savimby Lansdorf.

De jury
‘Mireya viel ons direct op. Ze vertelt met
een goede intonatie en heeft een goed
verhaal uitgekozen! Op dinsdag 18 april
is de provinciale finale van de Nationale
Voorleeswedstrijd in het Eemhuis in
Amersfoort, waar Mireya nu een plekje
voor bemachtigd heeft. Daar strijden nog
zeven andere voorlezers om door te gaan
naar de landelijke finale.’

Alix Wassing, projectleider van De Natio-
nale Voorleeswedstrijd: ‘Al 30 jaar stimu-
leren we het voorlezen in groep 7/8. In het
kader van dit jubileum hebben we een on-
derzoek uitgezet onder schoolkampioe-
nen. Daaruit bleek dat de wedstrijd echt
een feest is voor boekliefhebbers en
goede lezers. Maar ook kinderen met
dyslexie willen laten zien dat zij, met oe-
fening, goed kunnen voorlezen. Deelname
aan de wedstrijd vergrootte hun (lees)
zelfvertrouwen. De helft van de onder-
vraagde kinderen geeft aan dat zij door
mee te doen aan De Nationale Voor-
leeswedstrijd meer zin hebben gekregen
in lezen. En daar doen we het voor!’

Landelijke finale op 24 mei 2023
Op 24 mei nemen de twaalf provinciale
winnaars het tegen elkaar op in de lande-
lijke finale. Een jury bestaande uit promi-
nente kinderboekliefhebbers, onder wie
Kinderboekenambassadeur Martijn van
der Linden, bepaalt dan wie zich De
Nationale Voorleeskampioen 2023 mag
noemen.

De winnaar wordt ook Kinderboeken-
directeur van het Kinderboekenmuseum
in Den Haag.
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Nieuwe accommodatie
van SV Parkhout
bijna glasdicht

Als de weergoden niet al te veel
tegenwerken kan einde van de
week de nieuwbouw van SV
Parkhout glasdicht zijn. Op dit
moment wordt er hard gewerkt
aan de realisatie daarvan. De
glasdelen van ongeveer vier
vierkante meter en honderden
kilo’s zwaar moeten naar boven
worden gehesen. ‘Je moet er niet
aan denken maar één windvlaag
en… het zou zo maar verkeerd
kunnen aflopen’ aldus Gerard
van Vliet die de foto aanleverde
van de voortgang.

Bij de entree van de nieuwe acco-
modatie in Park Oudegein is al
goed te zien dat ook de luifel is
geplaatst. Vanaf de tribune van
vsv Vreeswijk krijg je een goed
beeld hoe groot het gebouw is, nu
de achterkant gesloten is. De
bouwcommissie was ook ter
plaatse om één en ander
nauwkeurig te controleren.

SV Geinoord en VSV Vreeswijk
één voetblavereniging
Precies een jaar geleden hebben
de besturen van beide voetbal-
verenigingen (VSV Vreeswijk en
SV Geinoord) een volmondig en
unaniem ‘ja’ is gezegd voor de
fusie waardoor het samengaan
tussen beide voetbalverenigingen
een feit was geworden. Beide
besturen lieten toen in een ver-
klaring weten dat het tijd was om
met elkaar hard aan de slag te
gaan, zodat het seizoen van
2023-2024 van start kan worden
gegaan als nieuwe vereniging.
Over de naam van de fusiever-
eniging was nog vele te doen.
Uiteindelijk is gekozen voor
SV Parkhout. Medio mei dit jaar
zal SV Geinoord haar laaste
thuiswedstrijd spelen als
Geinoord.
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Eye Wish
op Muntplein overvallen
Eén persoon opgepakt

Op winkelcentrum Muntplein in de wijk
Batau Noord is aan het einde van dins-
dagmiddag een brillenwinkel overval-
len. De dader ging er na de overval op
een donkerkleurige scooter vandoor.
De politie liet onze redactie weten dat
er één persoon is opgepakt direct na de
overval.

De Eye Wish-winkel werd omstreeks
16.45 uur overvallen. De politie verspreid-
de na het incident een Burgernet-melding
met de oproep om uit te kijken naar een
man van ongeveer 1.65 meter lang met
een donkere jas, een donkerblauwe jog-
gingbroek en een zwarte sjaal. Niet veel
later werd vervolgens een persoon opge-
pakt. Het was 's avonds nog onduidelijk of
dat de man is die de winkel overviel. De
politie doet onderzoek.

Het is ook nog onduidelijk of de dader iets
heeft buitgemaakt. Agenten waren ter
plaatse voor onderzoek en de politie roept
getuigen op zich te melden.

OMKIJKEN

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

Maart 2013

Bouwen en verbouwen op de Markt. Intrigerende con-
structies die de basis vormen van de winkels en de
eetgelegenheden die daar nu te vinden zijn.

De Digitale Nieuwegeiner
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https://www.pen.nl/artikel/vreeswijk-en-geinoord-zetten-volgende-stap-in-het-fusietraject
https://www.pen.nl/artikel/vreeswijk-en-geinoord-zetten-volgende-stap-in-het-fusietraject
https://www.pen.nl/pdffiles/wijkkrantbataunoordmaart2023.pdf
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Met de fietsvalpreventietraining
blijf je veilig doortrappen

Ben je bang om te vallen en fiets je daarom veel minder dan
je zou willen? Fiets je wel veel maar wil je weten hoe je
stevig in het zadel blijft zitten? En wat je moet doen als je
toch valt? Meld je dan aan voor de gratis Doortrappen
fietsvalpreventietraining.

Fysiotherapeuten Eefke Wind en Marieke Stortelers praten je bij
over het voorkomen van fietsongevallen, wat er verandert als je
ouder wordt en wat je zelf kunt doen om fit te blijven fietsen.
Ook doe je onder hun professionele begeleiding balans- en
evenwichtsoefeningen.

Deelname
Deze training is speciaal voor Nieuwegeinse 60-plussers en vindt
plaats op donderdag 13 april aanstaande van 11.00 tot 13.00 uur
nabij Zorgplein Zuid aan de Ratelaar 38.
Opgeven kan bij Eefke Wind door een e-mailtje te sturen naar
e.wind@fysiozorgpleinzuid.nl.
Deelname is gratis.

Over Doortrappen
Nieuwegein telt relatief veel inwoners ouder dan vijfenzestig.
De gemeente zet zich op diverse manieren in om senioren langer
gezond, actief en zelfstandig te houden. 'Senioren stimuleren om
langer op een veilige manier te blijven doorfietsen, past bij onze
doelstellingen. Fietsen is ook op oudere leeftijd een prettige,
goedkope en laagdrempelige manier om zelfstandig en in beweging
te blijven,' aldus wethouder Ellie Eggengoor eerder bij de aftrap
van het programma Doortrappen.

Het landelijke programma Doortrappen, ontwikkeld door het
Ministerie van I&W, heeft tot doel ouderen zo lang mogelijk
veilig door te laten fietsen. Om dat te bereiken, worden in al
meer dan vijftig gemeenten Doortrappen activiteiten
georganiseerd. De provincie helpt hierin mee.

Tussen Vandaag en Morgen

Overal in Nieuwegein kom je mensen, dieren, gebouwen,
auto’s, fietsen etcetera tegen en óók kunstwerken, Openbare
Kunstwerken. Wie is de maker, waarom daar op die plek en
wat stelt het voor. Onze fotograaf trekt er op uit, met zijn
camera, met zijn blik op het kunstwerk om je te laten
genieten van kunst, thuis, van achter je computer en…
mocht je het zelf willen zien dan kun je er heen met de
kennis die je hier op doet.

Deze week het kunstwerk Tussen Vandaag en Morgen, dat staat
bij de toegang tot de begraafplaats voor kinderen op begraaf-
plaats Noorderveld aan de Structuurbaan 1 op Plettenburg. Het
is een grote bronzen haas van de bekende kunstenaar Henk
Visch. Het patina is bijna zwart en de haas heeft kleine witte
oogjes. Het kunstwerk is gemaakt in 2005.

Over de kunstenaar
Visch volgde van 1968 tot 1972 een opleiding grafiek aan
de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in
‘s-Hertogenbosch. Van 1974 tot 1982 werkte hij in Boxtel, waar
hij tekeningen en etsen maakte. Hij werkte van 1982 tot 1983 in
PS 1 in New York. Vanaf 1983 werd Visch vooral bekend door
zijn sculpturen, die hij exposeerde in de Fabriek in Eindhoven en
later in de Amsterdamse galerie the Livingroom. Hij werkte in
1984 in de Ateliers Internationales de Fontevraud-l’Abbaye in
Frankrijk op uitnodiging van het FRAC.

Van 1984 tot 1987 was Henk Visch docent aan de Amsterdamse
Rijksakademie van beeldende kunsten en van 1987 tot 1991 aan
de Maastrichtse Jan van Eyck Academie. Van 1995 tot 2001 was
hij hoogleraar aan de Staatliche Akademie der Bildende Künste
in Stuttgart en vanaf 2005 aan de Hochschule für Bildende
Künste in Münster. In de zomer van 2013 was Visch gastdocent
aan de Central Academy of Fine Art (CAFA) in Beijing.

In 1988 vertegenwoordigde hij Nederland bij de Biënnale van
Venetië, in 1991 kreeg hij de kunstprijs van de stad Darmstadt en
in 1992 werd hij uitgenodigd voor deelname aan documenta IX in
Kassel. Hij ontving de Beeldende Kunstprijs 2001 van de afdeling
Noord-Brabant van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Van 1996
tot 2011 maakte Visch iedere maandag een tekening voor de
column Mirza in de Volkskrant. In 2018 werd de Jeanne Oosting
Prijs in de categorie Aquarel aan hem toegekend.

mailto:e.wind@fysiozorgpleinzuid.nl
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-trapt-af-met-het-programma-doortrappen
https://www.pen.nl/artikel/category/kunst-en-cultuur/openbare-kunstwerken
https://www.pen.nl/artikel/category/kunst-en-cultuur/openbare-kunstwerken
https://henkvisch.nl/
https://henkvisch.nl/
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VSP Nieuwegein
gaat de straat op

Vorige week zaterdag was de fractie
van de VSP Nieuwegein weer met een
ruime delegatie aanwezig op de Markt
op City.

Veel geanimeerde gesprekken werden er
gevoerd en vele goede suggesties werden
gedaan, vandaag veel over verkeersvei-
ligheid aan de ene kant en over het grote
aantal drempels in de Blokhoeve aan de
andere kant. Kortom het was weer een
goede zaterdag om in gesprek te gaan
met de inwoners.

VSP doet dit 4 jaar lang en niet alleen in
de weken voor verkiezingen, VSP voor je
eigen stad, wijk of straat.

Nieuwegeiner (39)
omgekomen
bij ernstig ongeval
in Duitsland

Bij een ernstig ongeluk op de
Duitse snelweg A3 bij Emme-
rich, vlak bij de Nederlandse
grens, zijn vier Nederlanders
omgekomen. Een van de slacht-
offers is een 39-jarige man uit
Nieuwegein, meldt de NOS.
De auto’s waren onderdeel van
een grote groep bolides die
meededen aan een toertocht
van 9Miles, een organisatie uit
Purmerend die ritten uitzet
voor mensen met sportieve au-
to’s.

Bij het ongeluk waren drie
Porsches met een Nederlands
kenteken betrokken. Volgens de
Duitse politie verloor de 42-jarige
bestuurder van een Porsche
Cayman de macht over het stuur
vanwege het slechte weer en
kwam hij met zijn auto in een
sloot terecht. In het voertuig zat
ook een 37-jarige vrouw. Het
tweetal wist uit het voertuig te
komen en stond langs de weg. De
39-jarige Nieuwegeiner was ge-
stopt om hulp te verlenen op de
vluchtstrook.

Even later verloor een 56-jarige
Nederlander in een Porsche 911
op datzelfde stuk weg de macht
over het stuur. Daardoor raakte hij
de drie personen die langs de weg
stonden en botste daarna tegen de
vangrail volgens de politie. De
vrouw en de 39-jarige man bezwe-

ken ter plekke aan hun verwon-
dingen. Later zijn ook de twee
bestuurders overleden.

Zware regenval
De weg in de richting van Keulen
is de hele dag afgezet en de politie
onderzoekt het ongeval. Volgens
een woordvoerder van de Duitse
politie zijn er geen aanwijzingen
dat de auto’s aan het racen waren.
De zware regenval kan een rol
hebben gespeeld. In de Porsche
911 die op de anderen botste zat
nog een man. Zijn leeftijd is niet
bekendgemaakt. Volgens de
Duitse politie is hij lichtgewond.
Via hem hoopt de politie meer te
horen over de precieze toedracht
van het ongeluk.
Twee van de slachtoffers zijn vri-
jwilligers bij de Amersfoortse
Stichting Dag met een Lach. 'Onze
gedachten zijn bij alle families en
naasten van de slachtoffers', meldt
de stichting, die zich bezighoudt
met wensen van zieke en gehandi-
capte kinderen, op Facebook.
De organisatie laat weten: ‘Een
paar uur geleden werd zondag 26
maart een gitzwarte dag voor onze
stichting. Bij een noodlottig ongeval
op de A3 in Duitsland zijn vanoch-
tend twee van onze vrijwilligers
verongelukt. Dit gebeurde tijdens
een toertocht die werd georgani-
seerd door een andere organisatie.
Onze gedachten zijn bij alle families
en naasten van de slachtoffers.’

FOTO VAN DE WEEK

Op Facebook trof de redactie naaststaande foto aan,
daar geplaatst door City Nieuwegein, voorzien van
het volgende bijschrift:
Zo loop je tijdens de sloop door de tunnel
Naast de Kolfstedetunnel wordt gesloopt.
De Kolfstedetunnel blijft tijdens de sloop bereikbaar.
De trap die de Weverstede met de tunnel verbindt is
wel afgesloten. Deze valt namelijk binnen het bouw-
terrein. Via het voetpad bij de parkeergarage loop je
gemakkelijk de tunnel in en uit. Zo wandel je veilig en
snel naar de andere kant van de Zuidstedeweg.
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.facebook.com/vspnieuwegein?__cft__%5b0%5d=AZUuS1rwjOo_JzzuctaXyll_o-XnD8lWs9BWkKqw4oZ5-fcmber3aY1lFTFDeKXc-vgNYksAm_8xGJec5M9yon_Pkxk49RZ2_lSL_kBo3zCcemqUfBAJTlgjwm-fS0SdkdtT5m6vZT3UkHnuoMXKyn6ZCTaPJxOrWEd8pXzANr7RuQJXmznYNyA5W7SAa8j5q2o&__tn__=-%5dK-R
https://www.dagmeteenlach.nl/
mailto:redactie@pen.nl
https://filmscanning.nl
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Aanmelden
voor kranslegging
dodenherdenking

Zoals in het hele land, vindt op 4 mei
ook in Nieuwegein de dodenherden-
king plaats bij het oorlogsmonument
aan de Nedereindseweg.

Tijdens de herdenking worden er elk jaar
namens een aantal organisaties kransen
bij het oorlogsmonument aan de
Nedereindseweg in Jutphaas gelegd. Het
Comite 4 en 5 mei Nieuwegein wil graag
inwoners uit Nieuwegein, die affiniteit
hebben met de Tweede Wereldoorlog,
oproepen om dit jaar ook een krans of
bloemen te leggen na de twee minuten
stilte.

Tim Hagt van de organisatie: ‘Als iemand
uit Nieuwegein, dan kan een persoon of or-
ganisatie zijn, dan is het fijn als men zich
eerst even aanmeldt via het e-mailadres
info@4en5meinieuwegein.nl.’ Aanmelden
kan tot een aantal dagen vooraf aan de
herdenking.

Over
het Monument Voor De Gevallenen
De maker van het Monument Voor De
Gevallenen is kunstenaar en Albert
Dresmé (1915 - 2003) uit Utrecht. Dresmé
leerde de beginselen van het vak van zijn
vader, de beeldhouwer Adrianus Johannes
Dresmé. Hij kreeg zijn opleiding aan de
Kunstnijverheidsschool in Utrecht en
studeerde vervolgens bij Jan Bronner aan
de Rijksacademie van beeldende kunsten
in Amsterdam.
In 1960 is de gedenkplaat met de namen
vervangen, omdat deze volledig bleek
aangetast door erosie. In 2001, 2007 en
2009 hebben vandalen het monument
vernield waardoor het gedeeltelijk geres-
taureerd moest worden. In 2002 en 2003 is
het monument geheel gerestaureerd, om-
dat het aangetast was door de weersom-
standigheden.

De Digitale Nieuwegeiner

Repair Café
op zaterdag 1 april
in Buurtplein Doorslag

Wat doe je met een broodroos-
ter dat het niet meer doet? Met
een fiets waarvan het wiel aan-
loopt? Of met een trui waar
mottengaatjes in zitten? Weg-
gooien? Mooi niet! Morgen,
zaterdag 1 april is er weer een
Repair Café in Nieuwegein.

Naast de gebruikelijke reparaties,
bestaat er dan de mogelijkheid om
scharen, messen (zonder kartels)
en niet-elektrisch tuingereedschap
te laten slijpen. Daarnaast repare-
ren de vrijwilligers kapotte appa-
raten, kleding, fietslichten en
klokken. Het Repair Café op
Buurtplein Doorslag aan de Parel-
duiker 13 is open van 11.00 tot
14.00 uur.

Mensen die het Repair Café be-
zoeken, nemen van thuis kapotte
spullen mee. Bijna alles wat het
niet meer doet, is welkom en
maakt kans op een geslaagde
reparatie. De reparateurs in het
Repair Café weten bijna altijd
raad. Zij stellen het zeer op prijs
als je je apparaten of spullen
schoon meebrengt en bijvoorbeeld
de gebruikte koffiepads of stof-
zuigerzakken van tevoren uit het
apparaat verwijdert.

Het Repair Café is ook bedoeld
om buurtbewoners op een nieuwe
manier met elkaar in contact te
brengen en te ontdekken dat er
heel veel kennis en praktische
vaardigheden in de buurt aan-
wezig zijn. De gemeente Nieu-
wegein ondersteunt dit initiatief
vanuit het netwerk Samen
Duurzaam.

Verruiming openingstijden winkels
in Nieuwegein

Met ingang van zondag 2 april gaan de nieuwe openingstijden in
in Nieuwegein. Dit betekent dat vanaf die datum iedere zon- en
feestdag de winkels open mogen van 10.00 tot 20.00 uur. Dit geldt
voor heel Nieuwegein en voor alle branches. Voorheen mochten
de winkels pas om 12.00 uur open op die dagen en moesten ze om
19.00 uur sluiten.

Vorige week heeft de gemeenteraad besloten de openingstijden voor
winkels in Nieuwegein verder te verruimen. Hiervoor is de verordening
winkeltijden aangepast.

Winkelier beslist
Door de verruiming van de openingstijden wil de gemeente Nieuwegein
tegemoet komen aan de wens van veel winkeliers om ruimer open te
mogen zijn. Wethouder Eggengoor (VVD) benadrukte dat het een vrije
keuze is voor de ondernemers of hun winkel in de extra uurtjes op
zondagochtend open is. Dit betekent niet dat de winkels automatisch
langer geopend zijn. De mogelijkheid is er wel. Uiteindelijk beslist de
winkelier zelf over de openingstijden.

mailto:info@4en5meinieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/monument-voor-de-gevallenen
https://www.pen.nl/artikel/monument-voor-de-gevallenen
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VSP Nieuwegein:
’Wat zijn gevolgen
aanvliegroute boven
Nieuwegein?’

Inwoners van Nieuwegein krij-
gen de komende jaren meer
vliegverkeer boven hun hoofd.

Minster Mark Harbers van Infras-
tructuur en Waterstaat wil boven
de provincies Gelderland en
Utrecht een vierde naderingspunt
voor passagiers- en vrachttoe-
stellen realiseren van en naar
Schiphol. De VSP in Nieuwegein
heeft schriftelijk vragen gesteld aan
het college van burgemeester en
wethouders over deze mogelijke
route. De afgelopen tijd kreeg zij
veel vragen hierover van bezorgde
inwoners.

Vliegverkeer nadert Schiphol mo-
menteel vanuit 3 richtingen: vanaf
de Noordzee voor de kust van
Noord-Holland, vanaf Rotterdam
en vanaf Lelystad. Daar komt, als

het aan minister Harbers ligt, in het
kader van het Programma Lucht-
ruimherziening over 2 jaar een
vierde naderingspunt bij: in het
zuidoosten van de provincie
Utrecht of het zuidwesten van de
provincie Gelderland.
Volgens de voorlopige route ko-
men de vliegtuigen op 1,5 km
hoogte over Nieuwegein. Gemid-
deld gaan er 120 vluchten per dag
overkomen die de nodige geluids-
overlast en milieuvervuiling gaan
realiseren. 120 vluchten per dag
betekent dat er ongeveer elke
8 minuten een vliegtuig overvliegt,
de nachturen zijn hierbij niet mee-
gerekend. Dit roept de nodige vra-
gen op.

‘Welke consequenties gaat dit heb-
ben voor de gezondheid van de in-
woners en de huizenprijzen’, dat
zijn veel gehoorde vragen. De VSP
wil graag weten van het college
wat de visie is van Nieuwegein en
hoe zij haar inwoners wil informe-
ren.

12

Politie zoekt daders
van nachtelijke straatroof
in Nieuwegein

In de wijk De Doorslag in Nieuwegein
is vanochtend vroeg een persoon
slachtoffer geworden van een geweld-
dadige straatroof. De politie is op
zoek naar de twee verdachten en doet
een getuigenoproep.

De diefstal was rond 04.20 uur in de
buurt van de Leeuwerik. De daders
vluchtten te voet in de richting van de
Velduil. Eén van hen droeg een opval-
lende witte jas.

Het is niet bekend wat de straatrovers
hebben gestolen. De politie roept
mensen die mogelijk camerabeelden
hebben op die beelden te bekijken en
zich indien nodig te melden op het poli-
tiebureau.

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: 'Paddenstoelen zijn de vruchten van schimmels die zich bezighouden
met het verteren van vooral plantaardig afval. Deze vruchten komen meestal
voort uit een soort worteldraden, die de eigenlijke zwam vormen en in de
grond of bijvoorbeeld dood hout zitten. Paddenstoelen op hout zijn erg
gevarieerd in vorm, naast het geëigende model van een steel met een hoed
erop vormen ze op hout vaak een korst van vele tegen elkaar zittende kleine
of heel kleine (beker)zwammetjes.'

'Het papierzwammetje ontwikkeld zich doorgaans onderop of zijdelings op
dode takken. Het begint met ronde witte velletjes, dicht naast elkaar dus zij

groeien al snel door en over elkaar zoals op de foto. Dat lijkt wel wat op papier.'

'De platte kluwen vergroeit met elkaar en vormt zo een in dikte variërende korst op het hout, en is dan herkenbaar als een witte,
soms wat bruine korst: de korstzwam, alleen en nauwelijks herkenbaar als papierzwam als je de voorgeschiedenis kent.'

De Digitale Nieuwegeiner

De nieuwe aanvlieg-
route als het aan
Mark Harbers van
Infrastructuur en
Waterstaat ligt

https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/onderwerpen/nieuwe-indeling-luchtruim
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Provincie Utrecht
lanceert tool
voor aanleg
duurzame daken

In de provincie Utrecht ligt zo’n 3500
hectare aan onbenutte daken. Al deze
lege plekken bieden kansen voor duur-
zame energie, waterberging en meer
biodiversiteit. Vaak weten mensen en
bedrijven niet of hun dak geschikt is
voor de aanleg van zonnepanelen of
beplanting. Om hen een handje te
helpen, lanceert provincie Utrecht de
Duurzame Daken Kansenkaart. Deze
Duurzame Daken Kansenkaart is ont-
wikkeld door Stichting Rooftop
Revolution.

Op de Duurzame Daken Kansenkaart
provincie Utrecht staat per dak aange-
geven wat haalbaar is; een ‘groen’ dak
met planten, een ‘geel’ dak met zon-
nepanelen of een ‘blauw’ dak waarmee
water kan worden opgevangen en vastge-
houden. Daarnaast geeft de site informa-
tie over de kosten en eventuele subsidies.

Lege plekken op daken benutten
Gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en
Landbouw) hoopt dat inwoners en bedrij-
ven met behulp van deze tool sneller ge-
bruik zullen maken van de lege plek op
hun dak: 'Het klimaat verandert en de bio-
diversiteit neemt af. Daar willen en moe-
ten we verandering in brengen. Bijvoor-
beeld door de aanleg van zonnepanelen,
door meer groen aan onze provincie toe te

voegen en door water vast te houden.
Maar tegelijkertijd is de ruimte in onze
provincie schaars. Daarom moeten we
slim nadenken en gebruik maken van de
ruimte die al beschikbaar is. Al die onbe-
nutte daken bieden een prachtkans! We
hopen dan ook dat inwoners, bedrijven,
scholen en zorginstellingen ons willen
helpen bij het inrichten van die daken en
we zo beter kunnen inspelen op het ver-
anderende klimaat' aldus Mirjam Sterk.

Om per dak een advies te kunnen geven,
heeft provincie Utrecht informatie over de
helling van het dak, de ligging van het
pand, het bouwjaar en de eventuele
monumentale status met elkaar gecombi-
neerd. Ondanks dat de kaart gemaakt is
op basis van actuele data, moet per dak

nog wel een constructieberekening ge-
maakt worden om er zeker van te zijn dat
het dak stevig genoeg is.

Subsidies
Provincie Utrecht heeft diverse subsidies
beschikbaar, bijvoorbeeld voor het aan-
leggen van een hoogwaardig (biodivers)
groen dak, of om de dakconstructie te ver-
sterken voor de aanleg van zonnepane-
len. De subsidie is bedoeld voor rechts-
personen zoals maatschappelijke organi-
saties, VvE’s, bedrijven, woningcorpora-
ties, stichtingen, sport-, onderwijs- en ken-
nisinstellingen.

Al in 2017 werd het dak van
basisschool Lucas Batau
voorzien van zonnenpanelen

Energiezuinige
straatverlichting
voor Nieuwegein

Op alle hoofdroutes in Nieuwegein
gaat de gemeente verlichting ver-
vangen voor energiezuinige en on-
derhoudsarme LED-verlichting. Dit
levert een energiebesparing op van
50%. De werkzaamheden zijn in-
middels gestart en zullen medio
mei/juni zijn afgerond.

De werkzaamheden kunnen wellicht
leiden tot overlast op de hoofdwegen
in verband met baan afzettingen. Er
zal worden gekeken of de werkzaam-
heden deels in de avond/nacht en/of
weekenden kunnen worden uitge-
voerd.

In mei 2022 is Citytec al begonnen
met het vervangen van de openbare
verlichting in de wijk Galecop. Alle
1.450 oude verlichtingsarmaturen in
de wijk zijn vervangen voor LED-
armaturen. Op deze manier draagt
Nieuwegein bij aan de Europese kli-
maatdoelen: het verminderen van
CO2 in de lucht en het energiever-
bruik.

‘Met led straatverlichting kun je een
grote rol spelen op het gebied van
duurzaamheid en circulariteit. Voor-
delen zijn een lagere energierekening en
minder strooilicht. Ook is de aansturing
van de ledverlichting minder gevoelig
voor storingen.’

Wat verbruikt een straatlantaarn
Zo verbruikt de gemiddelde lantaarn-
paal in Nederland 60 watt. Met 3,5
miljoen lantaarnpalen in Nederland
komen de kosten in totaal aan het
stroomverbruik alleen al op ruim 110
miljoen per jaar. De meest voorko-
mende lamp in de lantaarnpalen zijn
gasontladingslampen van 60 watt
met een levensduur van 625 dagen.

https://experience.arcgis.com/experience/839a6197ac1e47d8a9b2bf96000c4883
https://experience.arcgis.com/experience/839a6197ac1e47d8a9b2bf96000c4883
https://experience.arcgis.com/experience/839a6197ac1e47d8a9b2bf96000c4883
https://www.pen.nl/artikel/galecop-wordt-verled
https://www.pen.nl/artikel/galecop-wordt-verled


14

De Digitale Nieuwegeiner



15

Nieuwegein lanceert
Wegwijzer Geldzaken

Van boodschappen tot energiereke-
ning en benzine tanken; de prijzen zijn
de afgelopen tijd schrikbarend geste-
gen. Veel inwoners moeten voort-
durend keuzes maken wat ze wel of
niet doen. Hoewel er veel financiële
extra’s zijn, valt het nog niet mee om
die te achterhalen. Om inwoners van
Nieuwegein daarbij te helpen, heeft de
gemeente Nieuwegein 29 maart 2023
de Wegwijzer Geldzaken Nieuwegein
gelanceerd. Op deze webpagina staat
een overzicht van het aanbod voor
hulp met geldzaken in Nieuwegein.

Ondersteuning bij geldzorgen
In Nieuwegein zijn er veel organisaties die
inwoners helpen met het oplossen van
hun betalingsproblemen. Dat is fijn, want
er zijn afgelopen jaar veel verschillende
vergoedingen en betalingsregelingen bij-
gekomen. Denk aan energietoeslag, de
energiebox en gratis vloerisolatie voor
100 geselecteerde woningeigenaren.

Wethouder Guido Bamberg: 'Veel inwoners
worstelen momenteel met de financiële
keuzes die ze moeten maken. Voor een aan-
tal mensen gaat het nog een stap verder. Zij
hebben geen keuze meer. Rekeningen en be-
talingsachterstanden stapelen zich op. Zij
zijn letterlijk aan het overleven. In de Week
van het geld willen we daarom ook extra
aandacht vragen voor alle mogelijke hulp en
ondersteuning die er is. Want hoe eerder ie-
mand hulp krijgt, hoe beter.'

Daarnaast biedt de gemeente Nieuwegein
ook allerlei extra’s aan om noodzakelijke

kosten te betalen. Zoals de Stadspas voor
mensen met een minimuminkomen, tege-
moetkoming voor school- en sportactivi-
teiten voor kinderen, ziektekosten of
kwijtschelding van gemeentelijke belas-
ting. Iedere situatie is anders. Daarom kan
er iemand gratis meedenken met jouw
situatie. Samen de geldzaken op een rij
zetten zorgt vaak al voor meer lucht.

Nieuwegein ook aangesloten bij NSR
Naast de Nieuwegeinse wegwijzer is de
gemeente Nieuwegein ook aangesloten bij
Geldfit. Dit is een samenwerking met toe-
leiders als banken, bedrijven, werkgevers,
gemeenten en woningcorporaties. Inwo-
ners met zorgen over geld melden zich
tenslotte bij vele instanties. Via hun lan-
delijke app en website Geldfit.nl krijgen
inwoners een passend advies of brengen
ze in contact met iemand die meedenkt.
Ook is het mogelijk om verwezen te wor-
den naar een hulporganisatie.

FIETSFOTO VAN DE WEEK

Clarion Wegerif van de Fietsersbond Nieuwegein, vertelt elke
maand met één Nieuwegeinse fietsfoto met bijschrift wat haar
bezighoudt of treft. Deze kunt u iedere maand bekijken op De
Digitale Stad Nieuwegein. Deze week: ‘De knip komt erin’ aldus
Clarion: ‘
Begin september 2023 komt-ie er: de knip in de Batauweg ter
hoogte van de Nedereindseweg. Dat betekent minder autoverkeer
op de Batauweg, en dus meer ruimte voor fietsers. Die ruimte is
hard nodig, want het Nieuwegeinse fietsnetwerk is er slecht aan
toe. Toch noemt de gemeente datzelfde fietsnetwerk sterk. Het
gebeurde tijdens een presentatie over de groei van onze stad.
Hoe het zit? Dat leest u hier.’

De Digitale Nieuwegeiner

Jongeren in Nieuwegein
verdienen gemiddeld
22.600 euro per jaar

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
blijkt dat jongeren tussen de 18 en 25 jaar in de gemeente
Nieuwegein gemiddeld 22.600 euro verdienen. Dit op basis
van cijfers over 2021. Nieuwegein staat landelijk op plek 239
van de 341 gemeenten.

In bijna alle gemeenten in de provincie Utrecht ligt het inkomen
voor de jongeren tussen de 18 en 25 jaar hoger dan het
landelijke gemiddelde. De gemeente waarin jongeren veruit het
meeste geld verdienen is Oudewater. De inkomsten van jongeren
bedroegen daar in 2021 ongeveer 33.500 euro. De jong-

volwassenen in de gemeente Utrecht met 14.500 euro ruim de
helft minder dan hun leeftijdsgenoten in Oudewater. Daarmee
staat Utrecht in de provincie Utrecht onderaan het rijtje.

Naast Oudewater vallen ook Brielle en Westvoorne in Zuid-
Holland en Edam-Volendam op. In deze gemeenten verdienden
jongeren in 2021 gemiddeld ruim 30.000 euro. Net als in Utrecht
ligt dit bedrag in andere studentensteden aanzienlijk lager.

Zo verdient in Wageningen verdiende de gemiddelde jongere
slechts 8400 euro per jaar, gevolgd door Delft (9500 euro),
Maastricht (10.600 euro) en Groningen (11.900 euro). Overigens
zijn studieleningen en financiële bijdrages van ouders niet in deze
cijfers meegeteld. Het kan in praktijk dus zo zijn dat jongeren in
deze steden meer te besteden hebben.

https://www.nieuwegein.nl/wegwijzer
https://geldfit.nl/
https://www.pen.nl/artikel/portret-week-is-daar-idolaat-fietsen-nieuwegein
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.pen.nl/?s=Fietsfoto+Wegerif
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/2023/03/29/knip-batauweg-belangrijke-stap-naar-meer-ruimte-voor-de-fiets-in-nieuwegein/
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Historisch Kring Nieuwegein
benoemt twee ereleden

Maandag 20 maart, tijderns de Alge-
mene Vergadering heeft de Historische
Kring Nieuwegein (HKN) twee ereleden
benoemd. François Gathier en Jan
Rijdes kregen uit handen van voorzit-
ter Henk Valkenet het beeldje ‘samen-
werking’ met de daarbij behorende
oorkonde.

François Gathier is 17 jaar lang penning-
meester van de HKN geweest en lid van de
werkgroep ‘Archief en Documentatie.’ Jan
Rijdes heeft sinds 2011 ‘Museumbeheer’
in portefeuille gehad, zorgde daarnaast
onder meer voor de website van de His-
toriche Kring en hield zich bezig met de
nodige ICT-zaken. Beiden zijn ook gast-
heer in MuseumWarsenhoeck en bezorger
van het kwartaalblad ‘Cronyck de Geyn’
van de twee erfgoedinstellingen in Nieu-
wegein.

Valkenet: ‘Nu zij hun bestuursfunctie heb-
ben overgedragen aan een opvolger, achtte
het bestuur het wenselijk om beiden voor te
dragen voor deze benoeming. De Algemene
Vergadering ging met applaus akkoord. Ze
zijn dan wel gestopt met hun bestuurstaken,
als vrijwilliger blijven zij nauw betrokken bij
de vereniging. We hopen dat zij nog jaren
met veel plezier als vrijwilliger bij de His-
torische Kring en Museum Warsenhoeck ac-
tief zullen zijn.’

Aquarijn
winnaar 5-kamp
schoonspringen 2023

Op zaterdag 25 maart werd de
laatste wedstrijd van de 5-kamp
schoonspringen gehouden in
Eindhoven. Zwemvereniging
Aquarijn uit Nieuwegein had
10 springers meegenomen die
het zeer goed deden in de ver-
schillende leeftijdsgroepen.

In de E-groep (9 jaar en jonger)
was er een gouden medaille voor
Lizzy Hamerling. Lizzy heeft dit
jaar haar debuut gemaakt in de
5-kamp en dat heeft ze bijzonder
goed gedaan.

In de D-groep (10/11-jarigen) lie-
ten Yvie Bakker en Sureka
Bierman Kerklaan sterke spron-
gen zien. Ze kregen regelmatig
zevens van de jury. In een veld
van 13 springers was er een vijfde
plaats voor Yvie en Sureka wist
zelfs de zilveren medaille te be-
halen.

In de C-groep (12/13-jarigen)
waren Minte Bos en Elisa Kool
actief. In deze groep maak je
6 sprongen. Minte werd zesde en
Elisa kwam met een sterke serie
sprongen op de derde plaats.

In de B+-groep (14 jaar en ouder)
was er goud voor Lars van Hilten
en Aiden Wallegie behaalde het
brons. Beide springers zijn sinds
september actief voor Aquarijn en
Aquarijn is blij dat ze bij deze ver-
eniging springen.

In de serie 8 sprongen (gevorder-
de springers) was er goud voor
Mika Grosze Nipper. Hij liet een
constante serie sprongen zien. De
bronzen medaille was voor Yuna
Hulkenberg en Joy Daalhuizen
werd vierde.

Aquarijn ging de wedstrijd in als
nummer 1 en wist door de mooie
resultaten nog verder uit te lopen
en de beker mee naar huis te ne-
men!

Het klassement
na 5 wedstrijden
1 Aquarijn Nieuwegein 175 pnt
2 SBC Breda 116 pnt
3 De Dolfijn Amsterdam 112 pnt
4 PSV Eindhoven 97 pnt
5 ZPC Amersfoort 95 pnt

De Digitale Nieuwegeiner

François Gathier (links) en Jan Rijdes

https://www.pcbuitvaartzorg.nl/?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
https://boeketten.nl
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Bijzondere onderscheiding
voor redder van drenkeling
uit het Merwedekanaal
in Nieuwegein

Op vrijdag 24 maart 2023 heeft burge-
meester Frans Backhuijs een zilveren
medaille met oorkonde van de Konin-
klijke Maatschappij tot Redding van
Drenkelingen (KMRD) uitgereikt aan
de heer Bensik uit Nieuwegein. Hij ont-
vangt deze onderscheiding voor het
redden van mevrouw Arendonk uit
Vijfheerenlanden.

Mevrouw Arendonk kwam op 26 januari
2023 met haar auto te water in het Mer-
wedekanaal aan de Vreeswijksestraatweg
in Nieuwegein. Zij zat op dat moment met
haar voet vast in het voertuig. Meneer
Bensik bedacht zich geen moment en is
direct te water gegaan. Hij heeft mevrouw
Arendonk losgehaald en heeft haar naar
de kant geholpen voordat het voertuig
definitief zonk. De hulpdiensten waren
gelukkig snel ter plaatse om de zorg over
te nemen.

Bij de uitreiking van de onderscheiding
waren naast burgemeester Frans
Backhuijs, de heer Bensik en zijn gezin en
mevrouw Arendonk en haar gezin, ook de
heer van Lunteren de politie brigadier en
de heer Leegte van de KMRD aanwezig.

Koninklijke Maatschappij
tot Redding van Drenkelingen
De Koninklijke Maatschappij tot Redding
van Drenkelingen is een organisatie die
sinds 1767 bestaat en sindsdien mensen
bekroont die een ander van de verdrinking
hebben gered.

Definitieve uitslag
waterschaps-
verkiezingen 2023

Alle stemmen zijn geteld en de
kandidaten voor het nieuwe al-
gemeen bestuur voor het Hoog-
heemraadschap De Stichtse
Rijnlanden (HDSR) zijn bekend.
Op donderdag 23 maart om
19.00 uur heeft dijkgraaf Jeroen
Haan tijdens een openbare zit-
ting van het centraal stembu-
reau de definitieve uitslag van
de waterschapsverkiezing van
De Stichtse Rijnlanden bekend
gemaakt. Het opkomstpercent-
age was 57,8%. Dat is 2% hoger
dan vier jaar geleden.

Drie kandidaten zijn met voor-
keursstemmen gekozen. Dit zijn:
Saskia Oskam (PvdD), Edith
Spruit (BBB) en Iris Stins (VVD).
Deze kandidaten kunnen zelf
beslissen of ze in het algemeen
bestuur plaats willen nemen. Van
de gekozen kandidaten zijn 18
nieuw in het algemeen bestuur.

Blij met hoge opkomst
De opkomst was opnieuw hoger
dan bij eerdere waterschaps-
verkiezingen. Jeroen Haan: ‘We
blij dat zoveel mensen een stem
hebben uitgebracht. Wonen,
werken en recreëren is niet van-
zelfsprekend in een laaggelegen
land als Nederland. Het werk van
het waterschap is belangrijker dan
ooit. We hopen dat dit voor veel
mensen een motivatie is geweest
om te stemmen’.

Evaluatie proces nodig
Het proces van de waterschaps-
verkiezingen, zoals dat sinds
1 januari 2023 vanuit het ministerie
van BZK en de Kiesraad is voorge-
schreven, vraagt om een evalua-
tie. Zowel de voorlopige als de de-
finitieve uitslag werden later dan
verwacht bekend gemaakt. Tot op
het laatste moment is er hard ge-
werkt om aan alle juridische ver-
plichtingen te voldoen en absolute
zekerheid te krijgen over het defi-
nitieve aantal stemmen (per kandi-
daat). Jeroen Haan: ‘Onze
waardering gaat uit naar al die
mensen die knetterhard hebben
gewerkt om van deze verkiezingen
een succes te maken. Alle mensen
op de stembureaus, alle tellers,
niets dan lof. Los daarvan zijn er
voldoende redenen voor een ste-
vige evaluatie van het verkiezings-
proces, want daar is ruimte voor
verbetering’.

Toelating en installatie
Over de uiteindelijke toelating van
de kandidaten in het algemeen
bestuur, beslist het zittende alge-
meen bestuur. Een commissie uit
het algemeen bestuur onderzoekt
de geloofsbrieven van de 26 kan-
didaten die op grond van de ver-
kiezingsuitslag zijn benoemd en
van de vier kandidaten die zijn be-
noemd op de zogeheten geborgde
zetels. Op woensdag 29 maart
worden de kandidaten tijdens een
openbare vergadering in het wa-
terschapskantoor geïnstalleerd.

Mevrouw Arendonk
en de heer Bensik
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Slijpwerkzaamheden
trambaan Nieuwegein

In Nieuwegein vinden nog tot en met
21 april elke doordeweekse nacht slijp-
werkzaamheden plaats aan het tram-
spoor. De werkzaamheden vinden
plaats van 01.30 tot 04.30 uur gesle-
pen, zo laat Regiotram Utrecht weten.

Het slijpen is opgedeeld
in twee trajecten
Van 28 maart tot en met 7 april wordt het
traject tussen Nieuwegein City en Nieu-
wegein Zuid geslepen. Daarna, van
11 april tot en met 21 april zal het traject
Nieuwegein City - Zuilenstein aan de
beurt zijn.

Het slijpen is nodig om de wielen van de
trams weer optimaal aan te laten sluiten
en geluidsvorming van passerende trams
te verminderen.

Geluidshinder
Het slijpen is nodig om de wielen van de
trams weer optimaal aan te laten sluiten
en geluidsvorming van passerende trams
te verminderen. Helaas kunnen de werk-
zaamheden niet worden uitgevoerd zon-
der enige mate van geluidshinder voor de
directe omgeving, dit komt doordat er ge-
bruik moet worden gemaakt van het slijp-
voertuig gedurende de hele werkperiode.

Verdachte
grootste vuurwerk-
vondst ooit mag proces
in vrijheid afwachten

De Nieuwegeinse hoofdver-
dachte in de zaak van de groot-
ste vuurwerkvondst ooit, mag
zijn proces in vrijheid afwach-
ten. De rechter in Amsterdam
heeft donderdag besloten dat de
man van 34 zijn cel uit mag.
Twee andere Nieuwegeinse ver-
dachten waren al op vrije voe-
ten.

De drie zouden verantwoordelijk
zijn voor de opslag van 350.000
kilo illegaal vuurwerk in Nederland
en Duitsland. De knallers werden
vorig jaar november ontdekt en la-
gen in bunkers, schuren, bedrijfs-
panden en containers. Nog nooit
eerder werd in één keer zoveel
vuurwerk tegelijk gevonden door
de politie.

In totaal zijn er in de zaak tenmin-
ste tien verdachten, van wie de
meesten een uitvoerende rol op
het gebied van transport en opslag
hadden. Drie verdachten, onder
wie de Nieuwegeiner die vandaag
is vrijgelaten, worden als kopstuk-
ken gezien. Zij zijn in het verleden
al eens veroordeeld tot lange ge-
vangenisstraffen vanwege vuur-
werksmokkel.

In de huidige zaak kwam de politie
de verdachten op het spoor nadat
de opsporingsdiensten inzage kre-

gen in versleutelde berichten die
via communicatiedienst Encrochat
werden verstuurd. Daarbij kwam
volgens het OM aan het licht hoe
de bende zwaar illegaal vuurwerk
vanuit landen als Polen, Italië en
China via Duitsland naar Neder-
land transporteerde. Tijdens het
onderzoek werkten Nederlandse
rechercheteams nauw samen met
de Duitse politie.

Het OM legt de Nieuwegeinse
hoofdverdachte naast de handel in
vuurwerk ook een leidende en stu-
rende rol in een criminele organi-
satie ten laste. Wanneer zijn zaak
en die van zijn medeverdachten
verdergaat, is nog niet duidelijk.
Het OM hoopt dat het onderzoek
halverwege dit jaar is afgerond. De
inhoudelijke behandeling van de
zaak is naar verwachting in 2024.

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV
Utrecht

https://www.pen.nl/artikel/video-drie-nieuwegeiners-vast-na-grootste-vuurwerkvondst-ooit
https://www.pen.nl/artikel/video-drie-nieuwegeiners-vast-na-grootste-vuurwerkvondst-ooit
https://www.pen.nl/artikel/verdachte-grootste-vuurwerkvondst-ooit-mag-proces-in-vrijheid-afwachten


20

De Digitale Nieuwegeiner



21

De Digitale Nieuwegeiner

In onze gemeente was vóór
1700 al sprake van meerdere
tollen. Twee tollen, die eigen-
dom waren van de stad
Utrecht, zijn het meest be-
kend: één bij Vreeswijk en
één bij Jutphaas. En deze
hielden de gemoederen aar-
dig bezig…

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

Tollen
in Vreeswijk en Jutphaas
Tussen 1881 en 1892 is bij
Vreeswijk vanaf De Wiers tot
aan de Lek een nieuw kanaal-
deel gegraven, ook is toen de
Koninginnensluis gebouwd. Na
de voltooiing van deze werk-
zaamheden liep de verkeers-
route van en naar het zuiden
niet meer door het dorp, maar
via de Handelskade. Omdat de
stad Utrecht de inkomsten van
de tol niet wilde missen werd hij
in 1887 van de Dorpsstraat ver-
plaatst naar de Jutphasestraat-
weg, ongeveer ter hoogte van
de huidige Gravin Adalaan.

De tol bij Jutphaas lag aan de
huidige Herenstraat nabij huis-
nummer 1. Deze tol moest geld
opleveren voor het onderhoud
van de Rijndijk (nu Utrechtse-

straatweg) tussen Jutphaas en
Utrecht. De tolgaarder hiervan
was in dienst van de gemeente
Utrecht. Naast het onderhoud
van de tol, was hij ook belast
met het innen van de tolgelden.
Deze tol is later verpacht aan
de meest biedende. Toen het
autoverkeer toenam, heeft een
slimme tolbaas zijn werk ge-
combineerd met dat van pomp-
houder en daar een benzine-
pomp neergezet.

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

In een bericht in de Utrecht-
sche Courant van 3 januari
1931 wordt gesproken van ‘de
'tolbestorming' op Zaterdag,

20 Dec. 1930’. Daarbij zou
zelfs geschoten zijn door de
Jutphase Rijksveldwachters.

Ook heeft men de tolbomen
van de Jutphase tol wel eens
doorgezaagd en in de Vaartse
Rijn gegooid. Een andere vorm
van protest was dat veel auto-
mobilisten tegelijk de tol wilden
passeren. Als dan voor de drie
stuivers tolgeld door elke be-
stuurder met een briefje van
100 gulden werd betaald, was
de tolgaarder snel door zijn
wisselgeld heen. Over de on-
houdbare toestanden rondom
de tollen van Vreeswijk en Jut-
phaas stelde het Tweede-
Kamerlid Van Rappard zelfs
negen vragen aan de toemalige
Minister van Waterstaat, Hein
Vos (kabinet Beel I).

Eenmalige tolopheffing
De Jutphase tol is eenmalig
voor een korte tijdsduur opge-
heven. In De Telegraaf van
2 mei 1934 verscheen daarover
het volgende bericht: Het
gemeentebestuur van
Utrecht heeft besloten, den
tol bij den ingang van de
gemeente Jutphaas op te hef-
fen… Voor den tijd van 3 ½
uur! In verband met de open-
ing der Persilfabriek te Jut-
phaas op Woensdag 2 Mei
a.s. zal n.l. van 9.30 tot 1 uur
geen tolgeld worden gehe-
ven.
In dezelfde krant publiceerde
de volksdichter Clinge Dooren

bos onder de titel zelfs een
gedicht van vijf coupletten over
de dwaasheid van tolheffing:

Eenige uren modern
Daar is er een tol in jutfaas
Paskwillig en lastig en dwaas.
Wat men daar ook probeert,
Hóe men ook requestreert
Hij wil niet verdwijnen helaas.
Daar kwam in jutfaas op 2 Mei
Een mooi, nieuw fabrieksge-
bouw bij
En ter eer van dat feit
Heeft m’ in Utrecht gezeid:
Vandaag is de toldoorgang vrij.
Van hallef tien tot ‘s middags
één
Mag ieder er tolvrij doorheen.
Maar daarná komt dan weer
Het geplaag van weleer:
Weer tandengekners en ge-
ween.
Het is een verheugend bericht,
Een mooi, snel-verkeerig
gezicht.
Maar heel kort is ‘t plezier
‘t Duurt maar veertien kwartier
En dan gaat het kooitje weer
dicht.
Dan stoppen wij weer allemaal
Voor dien dertiende eeuwachti-
gen paal.
Na getoeter, gefluit
Sloft de tolbaas er uit,
Een schrijnend en schreeu-
wend schandaal.

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 eeu-
wen eindelijk tolvrij. Bij het
buiten gebruik stellen van de
tolbomen speelden de muziek-
verenigingen. Kunst na Arbeid
uit Vreeswijk en Cornelis
Galesloot uit Jutphaas ‘In naam
van Oranje doe open de poort’.
Pas op 1 april 1953 heeft de
Nederlandse regering alle
gemeentelijke tollen afgeschaft.

Onze fotograaf Arend Bloemink
ging eens op pad met een oude
foto van een tol in Vreeswijk ter
hoogte waar Nu de Gravin
Adalaan is. Hij maakte daar op
precies dezelfde plek een foto
van Nu.

De tol bij Vreeswijk

https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-tolgaarder
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-tolgaarder


30% sociale huur
is de norm
in Nieuwegein

Voor een sterke volkshuisves-
ting in Nieuwegein, heeft de
gemeenteraad vorige week de
woningbouwcorporaties een
heldere opgave meegegeven.

Door het aannemen van de
motie: ‘Stop verkoop sociale huur
in de nieuwe prestatieafspraken’
is de norm 30% sociale huur.

Op initiatief van PvdA, Groen-
Links, De Unie, VSP en ieders
Belang heeft de gemeenteraad
van Nieuwegein ingestemd met
de motie om scherper te sturen
op de nieuwe prestatieafspraken
met de woningbouwverenigingen.

'Deze motie is tot stand gekomen
vanuit de zorg dat in Nieuwegein
het aantal van 30% sociale huur-
woningen niet gehaald wordt.
Terwijl dat wel nodig is gezien de
grote woningnood, met name
voor mensen met een smalle
beurs’ aldus de indieners van de
motie. Daarbij willen deze partijen
dat er ook duidelijke afspraken
gemaakt gaan worden over het
goed onderhouden van de sociale
huurwoningen. ‘Het is namelijk
belangrijk dat alle inwoners fijn
kunnen wonen en dat de wonin-
gen toekomstbestendig zijn.’

Wethouder Schouten gaf aan dat
ze het aannemen van deze motie
als een krachtig signaal ziet om
die afspraken te kunnen maken.
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Jagersvereniging vraagt aandacht
voor piek wildaanrijdingen

Deze tijd is de kans groter dan normaal dat je een
wild dier aanrijdt, dit in verband met het verzetten
van de klok van winter- naar zomertijd.

Dieren vertrouwen op hun biologische klok en moeten
de komende dagen wennen en hun activiteiten aan-
passen op het nieuwe dagritme van de mens. De Konin-
klijke Nederlandse Jagersvereniging roept automobilis-
ten rondom o.a. Nieuwegein op om hun snelheid de
eerste paar uren na zonsopgang te verminderen.
De grootste reeënpopulatie zit namelijk in het ooste-li-
jke gedeelte van de provincie Utrercht. Daarnaast zijn
ze veel te vinden rondom Lage Vuursche, maar ook
langs de A2 ter hoogte van Nieuwegein en Haarzuilens.

Veilig op weg
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging voert al
een aantal jaar campagne onder de slogan ‘Veilig op
weg, daar jagen wij voor’. Hiermee maakt de Jagers-
vereniging automobilisten bewust van wat te doen om
een aanrijding te voorkomen en hoe te handelen wan-
neer je onverhoopt wel een dier aanrijdt. ‘De kernbood-
schap die we overbrengen is pas je snelheid aan. Met een
snelheid van 60 kilometer per uur heeft het dier namelijk
de kans om de auto te ontwijken. Daarnaast geven we in-
formatie over de procedure rondom een wildaanrijding,
preventieve maatregelen en het afremmen van de popu-
latiegroei door vakkundig beheer. Zodra een automobilist
toch een wild dier aanrijdt, dan is deze wettelijk verplicht
om de politie te bellen’ aldus de woordvoerder.

Sterke stijging
Het aantal wildaanrijdingen in Nederland is de laatste
decennia sterk gestegen. Jaarlijks vinden er alleen al
zo’n tienduizend aanrijdingen met reeën plaats. Daar-
naast komen ook wilde zwijnen, dassen, dam- en edel-
herten regelmatig onder een auto terecht. Voor de
dieren is deze confrontatie uiteindelijk vrijwel altijd
dodelijk. Dus pas uw snelheid aan, met name na zons-
ondergang.

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.

Deze week een gezicht op de Julianaweg in Vreeswijk.
De ansichtkaart komt uit de jaren 30 vorige eeuw.
De kaart is uitgegeven door D. van der List uit
Amsterdam. De drukker is onbekend, maar gemaakt in
zwart/wit. Uiterst links de woning van de toenmalige
gemeentesecretaris van de gemeente Vreeswijk.

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

De Digitale Nieuwegeiner

Van links naar rechts: Aoife
Derriks (De Unie), Geert
Zondag (VSP, Leila Assalmi
(PvdA) en Alma Feenstra (GL)

https://www.pen.nl/pdffiles/motiestopverkoopsocialehuurindenieuweprestatieafspraken.pdf
https://www.jagersvereniging.nl/nieuws/jagersvereniging-vraagt-aandacht-voor-piek-wildaanrijdingen/
https://www.jagersvereniging.nl/nieuws/jagersvereniging-vraagt-aandacht-voor-piek-wildaanrijdingen/
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
https://www.pen.nl/artikel/de-julianaweg
mailto:redactie@pen.nl


23

De Digitale Nieuwegeiner

 

Aanbiedingen geldig van 3 april  
t/m 8 april 2023. Tenzij anders vermeld.

Paas-voordeel Paas-voordeelPaas-voordeel

Gourmet populair
Gourmet met sterren
Steengrill schotel
Fondue

Maaltijdsalade 
Tok Tok

3 heerlijke
varkenshaasjes 

ONZE PAASVOORDEELTJES
A!stublie"

Winkelcentrum Galecop unit 8, 3437 JV Nieuwegein, Telefoon 030-6031691 , info@slagerijwimkastelein.nl
www.slagerijwimkastelein.nl 

Slagerij Wim Kastelein

100 gram rosbief +
100 gram achterham
Samen voor slechts 5.99
100 gram aspergeham of 
100 gram aspergekipfilet
Voor slechts 3.10
150 gram filet americain
of filet carpaccio
Voor slechts 3.55
100 gram Paas-eirollade
Voor slechts 3.99

Diverse soorten paas ei salades.
Ei of Ei en bacon
150 gram 1.99
Lekker voorgerechtje!Carpaccio 5.00(incl. pijnboompitten en dressing)

Diverse soorten opgemaakte salades. 
Huzaren salade  7.50 pp
Zalmsalade 9.95 pp
Aardappel ei salade  7.50 pp

Beste# $jdi%!

Bij mooi weer zijn wij klaar voor de BBQ!

Vanaf
7.75
p.p.

500 gram

7.25
500 gram

9.98

Grote Partypan
 59.99
Kleine Partypan
 32.99

http://www.slagerijwimkastelein.nl/
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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.

Eenmaal per vier weken nodigen de
medewerkers van SportID een
gastschrijver uit. Deze week valt de eer
te beurt aan Bert Koenders, directeur
Movactor:

Opgroeien in Nieuwegein:
ik hoop dat je wordt
wie je bent

'Movactor heeft als welzijnsorganisatie van Nieuwegein verschillende
taken. Zo kunt u ons kennen van de buurtpleinen, onze buurtverbinders,
de buurtbabbel, thuisadministratie of AutoMaatje. Jeugd & Jongeren-
werk hoort ook bij Movactor, en daar zoom ik graag even op in. De
jongeren in Nieuwegein zijn onze toekomst en verdienen de aandacht
en mogelijkheden, kansen en mislukkingen in een veilige omgeving.'

'Muzikant Diggy Dex zingt in een van zijn liedjes: Ik hoop dat je wordt
wie je bent. Maar hoe kom je daar eigenlijk achter? De omgeving waarin
je opgroeit heeft een grote invloed op hoe je leven eruit ziet. De kwaliteit
van deze omgeving bepaalt welke kansen je krijgt en in hoeverre je in
staat bent je talenten te ontwikkelen. Sociale media en internet zorgen
ervoor dat informatie makkelijk en snel toegankelijk is. Er zijn veel
verleidingen en het is moeilijk om alle informatie te filteren. De sterk
veranderende wereld en de superdiverse samenleving waarin kinderen
nu opgroeien stelt hen meer dan ooit voor uitdagingen als het gaat om
het ontwikkelen van een eigen identiteit.'

'De identiteitsontwikkeling van opgroeiende kinderen en jongeren is
vaak een bron van zorg voor volwassenen. Veel volwassenen zien hen
als incomplete volwassenen. In dat licht is hun (probleem)gedrag niet
altijd te begrijpen. Kinderen en jongeren kunnen soms extreme vormen
aannemen als het gaat om de ontwikkeling van hun identiteit, wisselen
tussen identiteiten in verschillende omgevingen (zoals school, thuis,
sport of straat) en hebben die experimenteerruimte nodig.'

'Nieuwegein moet een plek zijn om te leren. Om te experimenteren.
Om te vallen en te leren opstaan en om je veerkracht te vergroten.
Om als kind of jongere te werken aan verschillende identiteiten, zodat je
steeds beter zicht krijgt op wie je bent. Dat kan een fysieke plek zijn,
zoals een buurtplein, een schoollokaal, een jongerencentrum of de
aanwezigheid van laagdrempelige jeugd- en jongerenwerkers in de
buurt. Betrouwbare gezichten die er voor je zijn op cruciale kruispunten
in het leven, wanneer je overstapt naar een volgende levensfase,
wanneer je het moeilijk hebt of juist wanneer je op zoek bent naar een
leuke activiteit of bijbaan.'

'Er liggen veel kansen om voor kinderen en jongeren het verschil te
maken. Zo gaat de positieve insteek rondom opvoeden een steeds
grotere rol spelen in het oplossen van hulpvragen en het voorkomen
van negatieve ontwikkelingen als zorgvraag, criminaliteit en pers-
pectiefvermindering.'

'Positieve identiteitsvorming is dan ook een belangrijk onderdeel van
onze visie op Jeugd & Jongerenwerk; we zetten in op het benutten van
kansen en het vergroten van perspectieven. Zodat kinderen en jongeren
in Nieuwegein kunnen worden wie ze zijn!'

Bart Koenders, directeur Movactor

https://www.sportidnieuwegein.nl/sportid/
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GroenLinks
zet bomenkap
en
verbetering
biodiversiteit
nadrukkelijk
op de agenda

Tijdens de raadsvergadering van don-
derdag 23 maart heeft GroenLinks aan-
dacht gevraagd voor het groen in de
stad. Raadslid Rien Van Keulen stelt
onder andere vragen over het kappen
van bomen langs de Herenstraat: 'We
schrikken van de noodkap van die
bomen, toen ik de borden bij de bomen
zag staan' zegt het raadslid, 'ook om-
wonenden hebben ons gecontacteerd
en gaven aan dat zij niet blij zijn.'

Langs de Herenstraat zouden werkzaam-
heden aan het water de bomen zodanig
hebben beschadigd dat kap noodzakelijk
zou zijn. De veiligheid van fietsers en
voetgangers zou in gevaar komen. 'Het is
jammer en zonde dat deze bomen weg-
moeten,' zegt Van Keulen, 'Juist nu
hebben we bomen nodig!'

Omwonenden van de Herenstraat deden
hun beklag en vragen om bescherming
van het groen. 'We zetten in op bescher-
ming, en als de veiligheid dat vraagt: her-
plant van bomen' aldus Rien Van Keulen.

Wethouder John van Engelen: 'Met pijn in
het hart hebben we moeten besluiten dat
deze bomen gekapt moeten worden,' al-
dus de wethouder, 'maar we gaan terug-
planten en nog meer vergroenen!' Een
proces dat GroenLinks zorgvuldig zal vol-
gen, zo reageerde Rien na afloop.

Tijdens dezelfde raadsvergadering diende
de GroenLinks-fractie, samen de Unie, de
VSP en de PvdA ook een motie in die
oproept tot niet maaien in mei. Het initia-
tief ‘Maai Mei Niet’ roept lokale overheden
en burgers op om gedurende de maand
mei niet te maaien. Raadslid Van Keulen
over de motie: 'We kunnen door een keer
eens iets juist niet te doen een waarde-
volle bijdrage leveren aan het beschermen
van de flora en fauna,' zegt Van Keulen,
'op eenvoudige wijze verrijken we de bio-
diversiteit: veel kruiden en grassen zijn de
kraamkamer voor insecten.' De motie kan
ook helpen bij het ontwerpen van een
natuurbeheerplan, dat binnenkort binnen
de raad besproken zal worden. Wethou-
der Van Engelen is het met GroenLinks
eens en onderschrijft de motie, wel plaat-
ste de wethouder kanttekeningen met be-
trekking tot de veiligheid: de overzich-
telijkheid van een kruispunt bijvoorbeeld.

'Veiligheid is ook voor GroenLinks een ba-
sisvoorwaarde én we willen dat onze kin-
deren buiten kunnen spelen dus speel-
veldjes hoeven niet meegenomen te wor-
den in deze actie' zegt Rien Van Keulen,
de wethouder sprak uit het initiatief te on-
dersteunen en zal dit uitvoeren.

'Graag wil het college de ruimte om een
pilot met anders maaien, om de biodiver-
siteit te bevorderen, te kunnen blijven
doen' stelde Van Engelen in de beant-
woording. Na een korte schorsing was
deze toezegging voor GroenLinks en de
overige partijen voldoende, de motie kon
worden ingetrokken want het initiatief
wordt sowieso ondersteund. 'Ik ben blij om
te zien dat we samen ons inzetten voor
een groen en biodivers Nieuwegein' aldus
Rien Van Keulen, 'we hebben vanavond
laten zien dat vragen stellen en moties in-
dienen, helpt!'
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Workshop babymassage
in Dorpshuis Fort Vreeswijk

Op vrijdag 7 april van 10.00 tot 11.00 uur verzorgt
Hedie von Bannisseht van massagepraktijk Percaya,
een introductieworkshop babymassage in het Dorps-
huis Fort Vreeswijk. In de workshop leren ouders/ver-
zorgers hoe ze hun baby helpen ontspannen.

Het mama-café
Deze workshop wordt aangeboden door de organisatie
van het mama-café. Elke vrijdagochtend van 10.00 tot
11.45 uur kunnen jonge ouders met hun baby terecht in
het mama-café in het Dorpshuis. Om andere ouders te
leren kennen, te delen wat je bezighoudt of gewoon een
praatje te maken.

Deelname aan de workshop kost € 2,-. Aanmelden kan tot
en met 3 april door een e-mailtje te sturen naar:
info@fortvreeswijk.nl of te bellen naar de organisatie:
0621664918. Deelnemers wordt gevraagd zelf een aan-
kleedkussen mee te nemen.

Eén keer per maand wordt er een speciale gast uitgeno-
digd. Op 5 mei kunnen ouders een henna tatoeage laten
zetten. Op 2 juni is er een workshop kinder-ehbo.

https://www.pen.nl/artikel/foto-van-de-week-597
https://www.pen.nl/artikel/foto-van-de-week-597
mailto:info@fortvreeswijk.nl
0621664918
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Nieuwegein
ontdekt Nazareth

600 jaar geleden werd in het
huidige park Oudegein het
Nazareth klooster gesticht, met
alle (smeuïge) perikelen die
daarbij kwamen kijken. Om
deze historische gebeurtenis
een plek te geven in de Nieu-
wegeinse canon, slaan diverse
Nieuwegeinse partijen hun
handen ineen.

'Project Nazareth' is een prachtig
voorbeeld van talentontwikkeling,
stadsprogrammering en samen-
werkingen binnen Nieuwegein,
met Nieuwegeins cultureel erf-
goed in de spotlight. In samen-
werking met de Historische kring
in Nieuwegein zijn Puck Dekker
en Sam Jennen, twee derdejaars
studenten van de Hogeschool voor
de Kunsten Utrecht, op 1 maart
begonnen met het vervaardigen

van een kunstwerk in het vogel-
broedbos van park Oudegein.

Het wordt het silhouet van de
ruïne van het Nazareth klooster,
dat precies op die plek werd
gebouwd. Het kunstwerk wordt
gemaakt van wilgentakken, die bij
het knotten in Nieuwegein zijn
verzameld. Zo heeft het werk een
duurzame herkomst, een histo-
rische betekenis en het zal ook
een verbintenis aangaan met het
vogelbroedbos.

Op 10 mei 2023 vindt er een bij-
zondere editie plaats van de eind-
uitvoering van ‘De Talentenklas’
van het kunstencentrum van DE
KOM. In ‘De Talentenklas’ krijgen
leerlingen van verschillende disci-
plines extra verdieping binnen
hun eigen vakgebied. Hun krach-
ten worden dit jaar gebundeld in
de einduitvoering ‘NON - Nieu-
wegein Ontdekt Nazareth’, die
verhaalt over diverse gebeurtenis-
sen die plaats hebben gevonden in
het Nazareth klooster. Anne
Terwisscha schreef het script en
Carin Sleurink vervaardigt het
decor.

De Historische Kring Nieuwegein
zal voorafgaand aan ‘NON’ een in-
leiding geven. Houd de website in
de gaten voor de ontwikkelingen.

Een jaar geleden...

Vijf tips
bij het realiseren van een
woonkeuken

Elke huizenbezitter fantaseert er in deze eeuw wel
eens over: een woonkeuken waar je gasten ont-
vangt, spelletjes doet, werkt en vanzelfsprekend
ook maaltijden bereidt en nuttigt. Het hele gezin
vertoeft hier het liefst de hele dag. Niet zelden wor-
den de stoute schoenen en de overall aangetrok-
ken en gaat men over tot het bouwen aan deze
droom. Dan zijn deze vijf tips in ieder geval handig
ter inspiratie. Met sommige bespaar je overigens
het nodige geld.

Kookeiland met inductiekookplaat
(op de ruimte gericht)
Het kookeiland staat idealiter gericht op de ruimte, zo-
dat degene die het eten verzorgt, deel blijft nemen aan
het gesprek. Of dit nu huiselijke koetjes en kalfjes zijn
of diepgravende discussies met de gasten, het is fijn
om tijdens het roeren in sauzen van achter de induc-
tiekookplaat mee te kunnen praten. Ook dat is het idee
van een woonkeuken. Vraag aan de aannemer of
klusser in kwestie hier rekening mee te houden. Voor
het kookeiland zet je eventueel een paar krukken
neer.

Glazen dak om (dubbel) energie te besparen
Wie de uitgebouwde keuken voorziet van een glazen
dak, gaat op energie besparen. Zelfs in de koudste
maanden kan het alleen al door het zonlicht zeer be-
haaglijk zijn in deze ruimte. Het zou ideaal zijn wan-
neer een deel van het glazen dak geopend kan wor-
den in de zomer, want het moet ook weer geen ver-
edelde sauna worden. Omdat veel gezinsleden hier
graag van alles doen, stook je bovendien minder in
andere ruimtes van het huis. Nog een voordeel: je
hebt meer ‘contact met buiten’, en dat is een van de
meest genoemde redenen voor het (uit)bouwen van
een woonkeuken.

Tv kijken en spelletjes doen:
ook dat gebeurt in de woonkeuken
In veel gevallen verhuist de tv vrolijk mee naar de
woonkeuken, zodat tijdens het tafelen een voetbal-
wedstrijd of talkshow gekeken kan worden. Anderen
doen dit juist niet, omdat ze tijdens de maaltijd graag
tot elkaar willen komen en daarbij geen afleiding wil-
len. In Zuid-Europa, waar de keuken al eeuwen het
epicentrum van het huishouden is, doen ze praten,
koken en tv kijken overigens allemaal tegelijk. Een
andere soort vermaak die weer helemaal hip is: bord

(verder lezen)

http://DEKOM.NL/TALENTENKLAS_NAZARETH
https://www.budgetplan.nl/apparatuur/kookplaten/inductiekookplaten
https://www.budgetplan.nl/apparatuur/kookplaten/inductiekookplaten
https://www.pen.nl/artikel/vijf-tips-bij-het-realiseren-van-een-woonkeuken
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Elfstedentochtrijders
in Museum Warsenhoeck

Op de eerste dag van de zomertijd was
er afgelopen zondag in Museum
Warsenhoeck in Nieuwegein nog extra
aandacht voor de winter. En met name
voor ijs op rivieren en meren in Fries-
land. In het kader van de expositie ‘IJs
op de Lek’ deed de Historische Kring
Nieuwegein (HKN) begin maart een
oproep aan alle Nieuwegeiners die ooit
een Elfstedentocht hebben gereden. Zij
werden uitgenodigd hun verhalen over
de Elfstedentocht, over het schaatsen
van de tocht der tochten met elkaar te
delen. Het resultaat was een enthou-
siaste ontmoeting van maar liefst veer-
tien rijders.

HKN-voorzitter Henk Valkenet: 'Wij vinden
het als historische verenging van groot be-
lang dat we verhalen van Nieuwegeiners
gaan opzoeken, ze niet alleen bewaren
maar ook weer doorgeven aan een
nieuwe generatie voor wie deze verhalen
soms onbekend zijn. Zeker als er al zo
lang geen Elfstedentocht meer is gereden.
Dat maakt die verhalen belangrijk voor
alle stadgenoten en ook voor de stad; ze
horen bij ons gezamenlijk erfgoed.'

In een gezamenlijk gesprek rond een tafel
werden herinneringen opgehaald. Herin-
neringen aan de startprocedure, de stem-
pelkaarten, het klunen, het slechte ijs
richting Dokkum, waar op het laatst nog
een melkschuit voor schotsen had
gezorgd. En gedurende het gesprek kwa-

men er niet alleen verhalen, maar ook de
trots behaalde Elfstedenkruisjes, kranten-
knipsels op tafel. Kees van Wijk liet zijn
zelf gefabriceerde winddichte zeemleren
onderhemd zien en het daarbij horende
gezichtsmasker. 'Alles gemaakt van ze-
menlappen met een stempel PTT. Dat
fantastische staatsbedrijf had voor zijn
werknemers ook gezorgd voor logies door
een bedrijfshal in te richten als slaapzaal.
Anderen hadden de nacht voor de Tocht
doorgebracht bij inwoners van Leeuwar-
den die hun logeerkamers ter beschikking
hadden gesteld. Na je inschrijving kon je
bij de organisatie om een slaapadres vra-
gen, je kreeg een briefje met een straat-
naam en huisnummer en daar werd je dan
geweldig gastvrij ontvangen' aldus van
Wijk. Die contacten zijn niet zelden tot op
de dag van vandaag levend gebleven.

Jaap Nauta en zijn broer Gerrit Nauta
vertelden het verhaal van hun vader, Jeen
Nauta, die in 1956 met vier mederijders
gezamenlijk arm-in-arm over de finish
kwam. In dat jaar is er uiteindelijk geen
winnaar aangewezen, zo is te lezen in de
annalen van de Elfstedenvereniging. In
1986 konden de broers tot hun verdriet de
Elfstedentocht niet rijden, op de dag dat
de tocht werd aangekondigd, overleed
hun vader.

Sommigen van de aanwezige Elfsteden-
tochtrijders hadden alleen de laatste tocht,
die van 4 januari 1997 gereden, zoals de

jongste van de aanwezigen, Erik van den
Berg. Er waren anderen die maar liefst
drie kruisjes konden opspelden. Jan
Graafland heeft bij voorbeeld de tochten
van 1985, 1986 en 1997 gereden. Van de
tocht van 1986 liet hij ook nog een bijzon-
der, ander Elfstedenkruisje zien. Omdat in
1986 ook koning Willem Alexander de Elf-
stedentocht uitgereden heeft, kregen alle
gefinishte rijders later nog een apart lintje
met kruisje van het Koninklijk Huis.

In het plaatselijk sufferdje van 7 januari
1997 is uitgebreid verslag gedaan van de
laatst gereden Elfstedentocht en daarin
komen veel Nieuwegeiners aan het
woord, maar niet allemaal. Wel zijn alle
Nieuwegeiners die de tocht gereden
hebben dat jaar ontvangen in het gemeen-
tehuis en toegesproken door burge-
meester Flik. En wie de tocht had uitgere-
den, ontving een Stadspenning van
Nieuwegein met achterop een inscriptie
‘Ter herinnering aan Elfstedentocht 1997.’

Tussen de verhalen door zijn alle aan-
wezigen op de foto gezet en deze
Polaroidfoto’s zijn direct opgeplakt op een
herinneringsbord van deze middag. Dat
bord met foto’s en de expositie ‘IJs op de
Lek’ is nog te zien tot en met zondag
16 april 2023, elke woensdag, zaterdag en
zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
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https://www.pen.nl/artikel/tentoonstelling-ijs-op-de-lek
https://www.pen.nl/artikel/tentoonstelling-ijs-op-de-lek
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https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.facebook.com/events/3629766980628886/?ref=newsfeed
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http://www.sportparkgalecop.nl
http://robin-food.nl
http://robin-food.nl/soep-van-de-fiets/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.samenduurzaamnieuwegein.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ByRPluIjNCTs4f-Zx4RTz-VyZ48oU17B6sluvaQo_jKxQUhiz-TqPT58&h=AT3bnjzumXDIquVyReT_bUAUwg92kCc0D6t1WI_Als_eV6uvZiwUMBDVpX7sBWIpv1bGaM09CQmdn45SiCSqchvpMhPF4El3gtLTGt-ne6B6uYIjeWcdnQfCFF8AHlbgs6Y3gBPl8w&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3NHFyFkKRuTpeJAUBY3DmgBdPGH2S4153MXhkksxhKAhOxzGn66oRBi834gtQI1kLva2q0yJ6DF6IGypIxj5dM_tj34wz7FawDB1zXaAsSq7Q6JK2J6l-VOHkxH-f0hCTJDliTkT-meT7wOSxLtf0h0mduGZsQ29SPAlTiqObgv92h6KGx9-HlCf7RNsdxrbPVHbpcULPoyJ2uuQ
https://geinsgeluk.nl
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Duurzaamheid
Een of meer pagina's in De Digitale
Nieuwegeiner met activiteiten,
ontwikkelingen en tips op het gebied
van duurzaamheid. Samengesteld
door de vrijwilligers van Energie-N en
de redacties van pen.nl en De Digitale
Nieuwegeiner.

De Digitale Nieuwegeiner

Wanneer

Continu

Werkdagen
20.00 - 21.00 uur
1 apr
11.00 - 14.00 uur
3 apr
20.00 uur

Onderwerp

Mail je vragen naar
info@energie-n.nl of geef je op
voor een energiegesprek of
warmtescan
Bel voor vragen naar
0302378312
Vragen inloop in bieb De tweede
verdieping, Stadshuis
Ervaringen met het verduurza-
men en aardgasvrij maken van
een woning. Door Roel Hodes.
Inloop: 19.45 uur.
Start: 20.00 uur.
Buurtplein Zuid, Ratelaar 35.
Graag even aanmelden bij
info@energie-n.nl.

Ervaringen met het verduurzamen
en aardgasvrij maken van een woning
Op maandag 3 april deelt Roel Hodes zijn ervaringen met het
verduurzamen en aardgasvrij maken van zijn woning. Een proces
waarmee hij 5 jaar geleden is begonnen. Zijn woning uit 1977 is eerst
geïsoleerd en daarna heeft Roel doorgepakt met de warmtevoorziening.
Een warmtepomp verwarmt nu de woning en de gasaansluiting is
verwijderd. Het proces ging niet altijd even gemakkelijk. Hij wil dan ook
niet alleen de successen delen maar vooral ook de vele leerpunten.
De presentatie wordt georganiseerd door Energie-N en vindt plaats op
maandag 3 april in Buurtplein Zuid, Ratelaar 35.
Om 19.45 uur is de deur open en om 20.00 uur gaan we van start.
Graag je komst even aanmelden bij info@energie-n.nl.
We hebben de beschikking gekregen over een grotere zaal. Er zijn
nog plaatsen vrij.

Vragen inloop in de bieb De tweede verdieping
Veel mensen hebben vragen over wat ze kunnen doen om energie te
besparen voor het klimaat en de energiekosten. Zaterdag 1 april houdt
Energie-N haar maandelijkse inloop in de bieb op de tweede verdieping
van het stadhuis van Nieuwegein. Die dag, van 11.00 tot 14.00 uur, kun
je met al je vragen terecht bij de vrijwilligers van Energie-N. Natuurlijk
kan je daar, maar ook via de mail (info@energie-n.nl) of telefoon
(0302378312 bereikbaar op werkdagen tussen 20.00 en 21.00 uur),
aanmelden voor een energiegesprek bij je thuis.

mailto:info@energie-n.nl
0302378312,
mailto:info@energie-n.nl
mailto:info@energie-n.nl
mailto:info@energie-n.nl
0302378312
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Maandmenu
bij Het Pruttelt bij Jut

3 apr. kleine pasta met kip in citroen
10 apr. gesloten
17 apr. rijst met rendang (rund) en

zoetzure groenten
24 apr. lente-hutspot van rauwe wortel

en lente-ui, blinde vink en jus

En altijd een overheerlijk toetje!

Reserveren verplicht.
Dit kan tot de vrijdag ervoor via
jutenzonieuwegein@gmail.com
of loop binnen en reserveer gezellig bij
een vrijwilliger.

Met dank aan De Hollandse Pot enzo.

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: ‘Ik ben een weekendje naar Parijs geweest! En nu zeur ik soms best veel over Nieuwegein, maar we mogen hier best in onze
handjes wrijven. Zo slecht is het hier echt niet! Ook heb ik een tour op een elektrische step mogen maken, die in Nederland nog
verboden zijn. Nou… geef mij maar een step zonder motor!’

De Digitale Nieuwegeiner

Avond voor de Stad
op 6 april 2023

Wist je dat je nog maar een
paar dagen een bijdrage kunt
indienen voor de ideeënmarkt
van 18 april? Kijk hier voor
meer informatie over deze
markt. Na twee Raadsvergade-
ringen op rij is het op 6 april
weer tijd voor een Avond voor
de Stad. Deze avond staan er
vooral een aantal in het oog
springende informatieve on-
derdelen op de agenda.

• Omgevingsprogramma
• Natuurbeleidsplan
In september 2022 heeft de raad
met een ruime meerderheid de
motie ‘Bloemetjes en Bijtjes’
aangenomen. In deze motie
wordt het college opgeroepen om
alles in het werk te stellen om de
biodiversiteit te verbeteren, onder
meer door het opstellen van een
natuurbeleidsplan. Het college
heeft hiertoe inmiddels de eerste
stappen gezet en wil de raad tij-
dens dit onderdeel informeren
over de stand van zaken.

• Betere Buurten
Betere Buurten is een program-
ma dat als doel heeft de buiten-
ruimte in de wijken te verbeteren.
Daarbij wil de gemeente ook
inwoners betrekken. Het beleid
wordt eens in de zoveel tijd ge-
ëvalueerd en waar nodig bijge-

stuurd. Zo is vorig jaar de aanpak
al verbreed: niet alleen de fysieke
buitenruimte krijgt aandacht, ook
aan sociaal-maatschappelijke on-
derwerpen als veiligheid, gezond-
heid en armoede wordt nu ge-
werkt. De raad zal deze avond
door het college bijgepraat wor-
den over de laatste ontwikkelin-
gen in de Muntenbuurt en de
Gebouwendriften.

• Evenemententerrein
Vorig jaar heeft de raad een
motie ingediend waarin het col-
lege opgedragen werd om met
een voorstel te komen voor een
evenemententerrein in de stad.
Het college heeft onderzoek laten
doen naar mogelijk geschikte
plekken hiervoor in de stad. Het
bureau dat het onderzoek heeft
uitgevoerd, zal deze avond de re-
sultaten aan de raad presenteren.

Er is deze avond programma in
de Raadzaal en de Gilden-
borchzaal. Voor de volledige
agenda en de bijbehorende
stukken bekijk je vanaf vandaag
NieuwegeinseRaad.live/Stream1
en NieuwegeinseRaad.live/
Stream2. Hier vind je ook de live-
stream van de vergaderingen.

Wist je dat je ook gewoon wel-
kom bent op het Stadshuis, waar
je de avond vanaf de publieke
tribune kunt volgen?

mailto:jutenzonieuwegein@gmail.com
https://www.facebook.com/dehollandsepotenzo?__cft__%5B0%5D=AZVdIyo17Xq96pN_EvAIvuZMT9PJ2sX_uJH_0Uso40-q2OgdUcK7vbRb7zZTD2E01Fq4VBISywHMEQ0gOZDVZJ64opgsoD95Myj1uU5PuPH9um1VtPDbZz2JY0BASdrpBu36Mcm0eHWS7_g9CxSfwcY9kbQGVwlxAS5U_vRicS7rk10BuDWXMGkNn-I1rRvtw2A&__tn__=-%5DK-R
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/raadsleden-gemeente-nieuwegein-houden-ideeenmarkt
https://www.pen.nl/artikel/raadsleden-gemeente-nieuwegein-houden-ideeenmarkt
https://www.pen.nl/artikel/bloemetjes-en-bijtjes-motie-aangenomen-door-de-nieuwegeinse-gemeenteraad
https://www.pen.nl/artikel/bloemetjes-en-bijtjes-motie-aangenomen-door-de-nieuwegeinse-gemeenteraad
https://www.pen.nl/?s=Betere+Buurten
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Olympische Spelen
naar Nieuwegein?

Het is 8 februari 1984 en
Nieuwegein speelt met de
olympische gedachten. Althans,
in het Pakketje Koot & Bie. Het
ging over mediageile burger-
vaders. Maandag 27 maart
jongstleden overleed Wim de
Bie (1939) op 83-jarige leeftijd.
De Bie kampte al jaren met ern-
stige gezondheidsklachten. Tijd
om hem te eren en dat doen we
natuurlijk met het interview
met burgemeester van der Stok
van Nieuwegein.

Van Kooten en De Bie was een
cabaretduo dat bestond uit Kees
van Kooten en Wim de Bie en dat
vooral bekend is geworden door
hun televisieprogramma’s.
Dit duo werkte al jaren samen
voor de VARA, voor ze bij de
VPRO gingen werken: eerst bij de
radio (onder andere als De Klisjee-
mannetjes, 1963) en later bij de
televisie. Ze werkten van 1969 tot
1972 mee aan het tv-programma
Hadimassa. Van 1972 tot 1974 aan
het VPRO-tv-programma Het Gat
van Nederland.

In 1974 begonnen ze met het Sim-
plisties Verbond, waarvan de mat-
tenklopper het symbool werd. In
1980 veranderden ze de titel van
hun programma in Koot en Bie,
als persiflage op en in navolging
van Gerard van het Reve, die zijn
naam modieus gecomprimeerd
had tot 'Reve', om deze een jaar
later alweer te veranderen in Van
Kooten en De Bie.

Van 1988-1998 verzorgden ze in
het winterseizoen een uitzending
op de zondagavond, onder de noe-
mer Keek op de week en daarna
achtereenvolgens de titel 'Krasse
Knarren', 'In bed met Van Kooten
en De Bie', 'Deksel van de Desk' en
tot slot weer 'Van Kooten en De
Bie'.
Toch bleef een groot deel van het
publiek het programma Koot en
Bie noemen.

Nieuw bestuur
waterschap HDSR beëdigd

Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden (HDSR) heeft een nieuw
Algemeen Bestuur. Woensdag 29 maart
zijn de dertig nieuwe bestuurders,
hoofdingelanden genaamd, beëdigd.

In vergelijking met de afgelopen 4 jaar zijn
er enkele nieuwe partijen tot het bestuur
toegetreden. Nieuwkomer BBB neemt
voor het eerst zitting en doet dat met
4 zetels, de SGP is met 1 zetel terug van
weggeweest.

De Partij voor de Dieren kende ook een
succesvolle verkiezingsuitslag, zij stegen
van 3 naar 4 zetels. Een van de nieuw-
komers in het Algemeen Bestuur is voor-
malig statenlid Willem van der Steeg. De
oud-inwoner van Nieuwegein en be-
stuurslid van de Jutphase Nicolaaskerk
ziet een interessante periode op zich
afkomen.

Van der Steeg: 'Nu we allemaal beëdigd
zijn, volgen de coalitie-onderhandelingen.
Dat wordt een leuk proces. Er zijn partijen
bijgekomen en de positie van de geborgde
zetels is veranderd. Dat brengt een
nieuwe dynamiek met zich mee. Ik ben
wel benieuwd hoe zich dat in de praktijk
zal gaan vertalen. De rol van de Partij
voor de Dieren zal zijn, zoals men dat van
ons gewend is: wij willen de groene
buitenboordmotor zijn van het bootje dat
HDSR heet.'

De Digitale Nieuwegeiner

Willem van der Steeg, tweede van rechts,
tijdens zijn beëdiging

Samenspelen
met blokfluitensemble
Huismuziek Delft

Wilde je altijd al eens in een orkest
spelen, en heb je enige ervaring met
een strijkinstrument of houten
blaasinstrument? Dan kun je op zon-
dag 30 april van 14.30 tot 15.30 uur in
het Dorpshuis Fort Vreeswijk meedoen
aan een workshop van Blokfluitensem-
ble Huismuziek Delft.

Samen met het ensemble spelen de deel-
nemers eenvoudige meerstemmige mu-
ziek. Deelname aan de workshop is € 5,00.
Aanmelden kan tot en met zondag 9 april
via het e-mailadres info@fortvreeswi-
jk.nl. Vermeld bij aanmelding welk instru-
ment je bespeelt.

Na afloop van de workshop verzorgt het
ensemble een optreden. Dit optreden is
van 16.00 tot 17.00 uur. De entree voor
dat optreden bedraagt € 2,00.
Vooraf aanmelden is daarvoor niet nodig,
je kunt gewoon langskomen.

Blokfluitensemble Huismuziek Delft
Het blokfluitensemble Huismuziek Delft
bestaat uit 14 gevorderde blokfluitisten.
Ze spelen op verschillende blokfluiten:
sopranino, sopraan, alt, tenor, bas, groot-
bas en sub-bas. Het ensemble wordt ge-
leid door Stieneke Kamp. Het brede reper-
toire varieert van muziek uit de middel-
eeuwen, renaissance en barok tot heden-
daagse composities en wereldmuziek.

https://www.pen.nl/artikel/olympische-spelen-naar-nieuwegein-2
mailto:info@fortvreeswijk.nl
mailto:info@fortvreeswijk.nl
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De voordelen
van vloertegels

Vloertegels voor binnen uit-
zoeken kan een uitdagende taak
zijn, gezien het enorme aanbod
van verschillende soorten en
stijlen. Iedere soort vloertegel
heeft weer een bepaalde uit-
straling en dus is het ook vooral
een kwestie van persoonlijke
smaak welk type het beste bij
jouw huis past.

Voordelen van vloertegels
in huis
Vloertegels zijn een populaire
keuze voor in huis vanwege een
aantal voordelen. Ten eerste zijn
ze robuust en bestand tegen slij-
tage, waardoor ze een duurzame
optie zijn en lang meegaan. Daar-
naast zijn vloertegel hygiënisch
omdat ze makkelijk schoon te
houden zijn. Stofzuigen en af en
toe dweilen is al voldoende om
een stofvrij huis te hebben.

Tegels zijn ook goed isolerend,
waardoor ze bijdragen aan het be-
houden van warmte in de kamer.
Bovendien zijn vloertegels relatief
eenvoudig te plaatsen, waardoor
ze een populaire keuze zijn voor
doe-het-zelvers. Ten slotte zijn er
veel verschillende stijlen en patro-
nen beschikbaar, waardoor er
voor elk interieur wel een passen-
de vloertegel te vinden is. Denk
aan retro, industrieel, klassiek,
modern… Je kunt het zo gek niet
bedenken of er zijn wel vloertegels
in een specifieke stijl verkrijgbaar!

Rigid vloertegels,
robuust en makkelijk
Rigid vloertegels zijn een relatief
nieuwe toevoeging aan de wereld
van vloertegels. Deze vloeren zijn
gemaakt van stevige planken die
bestaan uit een combinatie van
kunststof en calciumcarbonaat.
Rigid vloeren zijn zeer duurzaam
en bestand tegen krassen en slij-
tage. Bovendien zijn ze water-
dicht, waardoor ze geschikt zijn
voor gebruik in vochtige ruimtes
zoals badkamers en keukens.

Rigid vloertegels zijn ook gemak-
kelijk te installeren en vereisen
weinig onderhoud.

Laminaat,
slijtvast en makkelijk in gebruik
Laminaatvloeren zijn ook een po-
pulaire keuze voor in huis. Deze
vloeren zijn gemaakt van vezel-
platen die bedekt zijn met een
decoratieve laag die eruitziet als
hout, steen of een ander mate-
riaal. Laminaatvloeren zijn relatief
goedkoop en gemakkelijk te leg-
gen. Bovendien zijn ze net als
rigid ook duurzaam en bestand
tegen krassen en slijtage. Lami-
naat is daarmee uitermate ge-
schikt voor bijvoorbeeld de woon-
kamer en slaapkamer. Houd er
alleen rekening mee dat laminaat
in het algemeen niet waterdicht is
en daarom niet geschikt is voor
gebruik in vochtige ruimtes.

Click-vinyl,
veerkrachtig, warm en isolerend
Click-vinylvloeren zijn gemaakt
van polyvinylchloride (PVC) en
zijn verkrijgbaar in verschillende
stijlen en patronen. Deze vloeren
hebben een klikverbinding waar-
door ze gemakkelijk te installeren
zijn zonder lijm. Click-vinylvloeren
zijn duurzaam, waterdicht en ge-
makkelijk schoon te maken. Ze
zijn dus geschikt om overal in huis
te gebruiken, waaronder ook in
vochtige ruimtes zoals badkamers
en keukens.

Hoe onderhoud je de vloer
Vloertegels zijn hygiënisch en
makkelijk te onderhouden.

Rigid
Rigid is goed bestand tegen vlek-
ken, dus viezigheid is niet makke-
lijk te detecteren als je voor dit
type vloertegels kiest. Je hoeft het
alleen te stofzuigen en nat te
dweilen en je vloer is weer spic en
span.

Laminaat
Gebruik een zachte parketborstel
als je laminaat gaat stofzuigen. Je
kunt de vloer ook met een droge
elektrostatische doek afnemen. Bij
hardnekkig vuil maak je het
schoon met een uitgewrongen
dweil (niet te nat dus).

Click-vinyl
Click-vinyl kun je gewoon stof-
zuigen en af en toe dweilen met
het juiste reinigingsmiddel.

Baggerwerkzaamheden
gekanaliseerde
Hollandsche IJssel afgerond

Op dinsdag 21 maart is het laatste
deel bagger weggehaald uit de
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
(GHIJ). Hoogheemraad Bert de Groot
was aanwezig om de laatste schep bag-
ger eigenhandig te verwijderen. Hier-
mee is een groot project van de GHIJ
succesvol afgerond.

Aannemer J.P. Schilder heeft de vierde en
tevens laatste fase van de baggerwerk-
zaamheden uitgevoerd. Dit duurde van
januari 2023 tot eind maart 2023.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-
den is blij dat deze werkzaamheden tijdig
voor het vaarseizoen afgerond zijn.

De werkzaamheden vanaf het begin
Vanaf de Doorslagsluis bij Nieuwegein tot
aan de Waaiersluis in Gouda is er sinds
2017 ruim 180.000 m3 aan baggerspecie
verwijderd. Hiervan bestond maar liefst
500 ton uit afval zoals autobanden, puin,
stenen en fietswrakken. Door de bagger-
werkzaamheden is de watergang en daar-
mee de vaarroute weer optimaal bereik-
baar.

De Digitale Nieuwegeiner
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Sportief dagboek (23)

Hans van Echtelt schrijft normaal
gesproken iedere week zijn
‘Sportief Dagboek’ op De Digitale
Stad Nieuwegein en in De Digitale
Nieuwegeiner. Hans is een getogen
Vreeswijker en houdt van voetbal-
len, houdt van sport. Schreef jaren
lang voor het Utrechts Nieuwsblad.
Maar, omdat Hans door familie-
omstandigheden tijdelijk niet naar
sportvelden kan gaan, is hij voor
het dagboek momenteel afhanke-
lijk van zijn ‘rapporteurs’ die hem
geregeld bij zijn absentie van
volledige informatie voorzien.

Hans van Echtelt: 'Het was een bijzon-
der drukke week voor SV Geinoord uit
Nieuwegein. Maar een met een ‘happy
end.’ Vorige week de onverdiende
thuisnederlaag tegen FC Breukelen,
dan op dinsdag de verwachte bekerne-
derlaag tegen Eemdijk, de koploper in
de vierde divisie. En afgelopen zaterdag
weer een confrontatie met een lijstaan-
voerder, namelijk CSW in Wilnis. Het
door invallers geteisterde SV Geinoord
leverde volgens de altijd ter plekke aan-
wezige verslaggever/fotograaf Gerard
van Vliet een geweldige teamprestatie
door verrassend met 1-2 te winnen.
Hieronder volgt zijn verslag voor het
Sportief dagboek van deze week'.

Gerard van Vliet: ‘De spelersbus ver-
trok van Sportpark Parkhout met een
half elftal geblesseerde en afwezige
spelers, en moest zodoende improvise-
ren in de strijd tegen koploper in 2b,
CSW uit Wilnis. De aftrap vond nog
plaats toen er alleen een snoeiharde
wind door de polder waaide, welke
dwars over hel kunstgrasveld in Wilnis
stond. Keeper Mitchel Temming verving
de geblesseerd geraakte van Oort. In
het centrale verdedigingsblok had alles-
kunner Jeroen Scholman plaatsgeno-
men om de afwezige Joran

Ummels te vervangen. Beide vleugelver-
dedigers stonden op hun vertrouwde
plek. Het middenveld bestond uit het
viertal Timo Meerding, (in de punt naar
voren) Hajji Hamza, Jaey Daalhuizen
en Robin Jansen. De tweemans voor-
hoede bestond uit Miquel Brown en
Daniel Kops.’

‘Tot zover de opstelling van de be-
zoekers uit Nieuwegein, waartegenover
de thuisploeg slechts twee belangrijke
basisspelers miste. Het eerste half uur
had CSW heel vaak de bal maar moest
in de omschakeling nogal wat fysieke
overtredingen maken, die door scheids-
rechter Owen van Hooff uit Delft wer-
den bestraft met een drietal gele kaar-
ten. Mitchel Temming onderscheidde
zich met een geweldige redding, door
een achterwaarts doorgekopte bal met
een uiterste krachtsinspanning uit zijn
doel te houden. In de 34e minuut weer
een overtreding links van het straf-
schopgebied van CSW. Daniel Kops
nam plaats achter de toegekende vrije
trap. En waar iedereen een hoge bal
verwachte bij de tweede paal, volgde
een strakke schuiver die door een woud
van benen pardoes voor de voeten van
de mee opgekomen Jeroen Scholman
belandde. Hij had geen enkele moeite
om van dichtbij te scoren en de ver-
bouwereerde verdediging van CSW met
de neus op de feiten te drukken.’

‘Effectief omgaan met de kansen die
je krijgt is een must om een wedstrijd te
beslissen. Het spelbeeld van de thuis-
ploeg, trage opbouw door de verdedi-
ging terwijl de trainer zijn longen uit
zijn lijf schreeuwde om tempo te ma-
ken, veranderde tot de rust nauwelijks
en zodoende stond de 0-1 ruststand op
het scorebord voor het team uit Nieu-
wegein.’

'In de rust moest Robin Jansen met
een lichte hamstringblessure achterblij-
ven in het kleedlokaal, de zoveelste te-
genslag voor het team van Plomp en
Bongers. Zijn vervanger, de 20-jarige
Collin den Hartog nam zijn positie over
en speelde later nog een heel belangrij-
ke rol. Zoals verwacht moest CSW wel
aanzetten om een beter resultaat te be-
werkstelligen en de verdediging van SV
Geinoord kwam zwaar onder druk te
staan. In de 63e minuut volgde de ge-
lijkmaker voor het team uit Wilnis. Het
was Robbert Kompier die scoorde uit
een scrimmage. Pff... nog een half uur
te gaan om een goed resultaat over de
streep te trekken. De duels werden ste-
viger en ter hoogte van de middenlijn
was er even later een opstootje door een
messcherpe, maar faire sliding waar
Jardell Adamson bij betrokken was. Na
enkel minuten waren de gemoederen
weer enigszins genormaliseerd.’

‘CSW bleef volharden in de trage op-
bouw en de lange bal door de linker-
vleugel verdediger in het centrum van
de Geinoord-defensie te pompen. Een
kolfje naar de hand van Ryan Verkerk
die deze middag werkelijk alles wist
weg te koppen uit het centrum. Wat de
thuisploeg ook probeerde, SV Geinoord
groeide als team en gaf helemaal niets
weg. Inmiddels teisterden de weergoden
met felle regenvlagen en af en toe wat
hagel het sportpark in Wilnis. En dan
komt de al eerdergenoemde Collin in
beeld. Hij ontfutselt op eigen helft de
tegenstander de bal en soleert vrijwel
ongehinderd tot aan de achterlijn.
Waar CSW in de eerste helft al vele
malen voor bestraft was gebeurde nu
weer, door een duw in de rug belande
Collin over de bal op de grond. Resoluut
wees Van Hooff naar de penaltystip.’

'Alles wat CSW was protesteerden
luid tegen deze beslissing, het resultaat
was dat Daniel Kops na enige minuten
achter de bal mocht plaatsnemen.
Hard, zuiver en onhoudbaar schoot hij
de bal in de rechterbovenhoek: 1-2 met
nog een kwartier te gaan exclusief toe-
gevoegde tijd. SV Geinoord groeide als
team waar bij CSW de irritatie en frus-
tratie met de minuut, zichtbaar toena-
men.’

‘Complimenten aan het team van
trainer Gerrit Plomp dat de rug in de
slotfase rechtte en met de overwinning
terug naar Nieuwegein ging. Komende
zaterdag kan SV Geinoord zich een
goede dienst bewijzen als concurrent
Buitenboys op bezoek komt op Sport-
park Parkhout in Nieuwegein.’

Daniel Kops heeft zojuist de penalty benut
die Geinoord aan de 1-2-overwinning op
koploper CSW zal brengen
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Speelse giraffen te zien
in het Atrium
van het Stadshuis van
Nieuwegein

Vanaf maandag 3 april tot eind mei zal
in het Atrium van het Stadshuis van
Nieuwegein een tweetal kunstobjecten
te zien zijn van de Nieuwegeinse beel-
dend kunstenares Marie-Louise
Wijsmuller. Het gaat om twee elegante
giraffen van elk 2.20 meter hoog die op
speelse wijze verbeeld zijn en liggend
hun omgeving verlevendigen.

Marie-Louise Wijsmuller, geboren in Ros-
malen, maakt figuren geïnspireerd door
mens en dier, gemaakt van textiel, kera-
miek en/of metaal. Het materiaal dat zij
kiest heeft invloed op het werkproces en
voegt iets essentieels toe aan het beeld
dat ze wil creëren. Zij is altijd op zoek naar
een verbinding tussen de uiterlijke en een
innerlijke wereld.

Wijsmuller: 'Ik houd van de kleurenrijkdom
en aaibaarheid van textiel, het imposante
en stoere van metaal, de uidrukkings-
kracht en gewilligheid van klei. Het materi-
aal dat ik kies heeft invloed op het werk-
proces en voegt een essentie toe aan het
beeld dat ik wil creëren. Hoe dan ook ben
ik altijd op zoek naar een verbinding tus-
sen de uiterlijke en innerlijke wereld.'

Marie-Louise Wijsmuller is altijd op zoek
naar een verbinding tussen de uiterlijke en
een innerlijke wereld. De kunstobjecten
zijn vrij te bezichtigen tijdens de openings-
uren van het Stadshuis in de binnenstad
van Nieuwegein.

Gemeente verbetert
samen met inwoners
de leefbaarheid
en veiligheid
in Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein nodigt
inwoners van harte uit voor een
bijeenkomst op dinsdagmiddag
18 april in DE KOM.
Samen met inwoners, onderne-
mers en professionals die wo-
nen in en werken in de wijken
Batau, Jutphaas Wijkersloot,
Fokkesteeg, Merwestein en
Zuilenstein wil de gemeente
werken aan het verbeteren van
de leefbaarheid en veiligheid.
Deze bijeenkomst is het start-
sein om met elkaar te komen
tot betere, kansrijke en sociale
wijken.

De afgelopen periode zijn er al
veel gesprekken geweest met be-
trokkenen om een programma
Leefbaarheid en Veiligheid op te
stellen. De bijeenkomst op dins-
dag 18 april is de officiële aftrap.

Deze dag maken ondernemers,
professionals en vrijwilligers een
start om het programma verder in
te vullen en uit te voeren. Samen
gaan ze op zoek naar de juiste
aanpak om deze Nieuwegeinse
wijken leefbaarder en veiliger te
maken. Te gast zijn onder andere
Lodewijk Asscher, de Nieuwe-
geinse rapper Freez, wijkagent
Robin Frederiks, Theater Totaal
en vele anderen.

Burgemeester Frans Backhuijs:
'Wij zijn erg benieuwd naar de
ervaring, kennis en ideeën van de
mensen die in deze wijken leven en
werken. We willen een aanpak die
ervoor zorgt dat bewoners, vooral
jongeren, dezelfde kansen krijgen
als bewoners van andere Nieuwe-
geinse wijken. Want iedereen heeft
evenveel recht op een goede en
veilige toekomst.'

Waarom is deze aanpak nodig
In de wijken oostelijk Batau,
Zuilenstein, Jutphaas-Wijkersloot,
Merwestein en Fokkesteeg gaat
het minder goed dan gemiddeld in
Nieuwegein. Uit onderzoek blijkt
dat hier relatief meer bewoners
kampen met een combinatie van
problemen. Ook daalt de sociale
kracht in deze wijken en beoorde-
len bewoners hun leefomgeving
lager. Momenteel wordt er al hard
gewerkt aan verbetering. Maar er
is meer nodig om daadwerkelijk
het verschil te kunnen maken. De
aanpak is een meerjarig program-
ma dat onderdeel uitmaakt van
het Nationaal Programma Leef-
baarheid en Veiligheid.

Gratis aanmelden bijeenkomst
De bijeenkomst over de aanpak
Leefbaarheid en Veiligheid is op
dinsdag 18 april van 14.00 tot
17.00 uur in Stadstheater DE
KOM, Stadsplein 6.
Aanmelden kan tot 14 april via het
e-mailadres: leefbarewi-
jken@nieuwegein.nl (vol=vol).
Deelname is gratis.
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mailto:leefbarewijken@nieuwegein.nl
mailto:leefbarewijken@nieuwegein.nl
http://robin-food.nl
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Elke week vind je in De Digitale
Nieuwegeiner, en elke week op pagina 3,
de Agenda. Daarin vind je een overzicht
van wat er zoal in Nieuwegein te doen is
of georganiseerd wordt. De redactie
tracht zo compleet mogelijk te zijn, maar
wat haar niet ter ore komt of wat haar niet
wordt gemeld, blijft onvermeld. Grijp dus
je kans en informeer de redactie tijdig
wanneer je iets organiseert.

Naast de eenmalige activiteiten vinden er
in Nieuwegein ook veel 'vaste' activiteiten
plaats: cursussen, sportactiviteiten,
samenkomsten... Ook voor die (wekelijk-
se, maandelijkse) activiteiten maakt De
Digitale Nieuwegeiner ruimte. Dus, orga-
nisaties: kom maar door met jullie infor-
matie. Een e-mail volstaat, maar lever de
gegevens alsjeblieft aan zoals in de
kolom hiernaast. Met behulp van kleur
wordt naar de betreffende lokatie ver-
wezen.

Er is echter één voorwaarde en dat is
dat je het ons laat weten wanneer een
activiteit niet meer plaats vindt.

Klik op een activiteit voor meer
informatie.

Naar de volgende pagina

Buurtplein Doorslag
Buurtplein Batau
Buurtplein De Componist
Buurtplein Galecop
Buurtplein Zuid
Dorpshuis Vreeswijk
Pétanque Galecop
De tweede verdieping
De Partner
Natuurkwartier
Jut & Zo
MEC

Alle onderstaand activiteiten en data zijn ontleend
aan de websites va de desbetreffende organisaties.

Elke maandag
09.00 - 10.00 Bodyfit
09.00 - 11.00 Taal en ontmoeting
09.30 - 10.00 Wielertourclub
10.00 - 11.00 MBVO zumba
10.00 - 11.00 MBVO yoga
10.00 - 11.00 Fysio wandelen
10.00 - 11.30 Wandelen
10.00 - 12.00 Creatief schilderen
10.00 - 12.00 Schilderen
10.00 - 12.00 Computerinloop
10.00 - 12.30 Open atelier
11.00 - 12.00 MBVO swinggym
11.00 - 12.00 Bakkie in de buurt
11.15 - 12.15 MBVO gym
11.15 - 12.15 MBVO gym
11.45 - 12.45 MBVO yoga
12.00 - 13.00 Buurtlunch
12.30 - 15.00 Naald en draad
13.00 - 16.00 Samen creatief
13.00 - 16.00 Bridge
13.30 - 14.30 Bewegen met Jut
13.30 - 14.30 MBVO gym
13.30 - 15.30 Koersbal
13.30 - 16.30 Koersbal
13.30 - 16.45 Klaverjassen
14.00 - 16.00 Creatief schilderen
14.00 - 16.00 Seniorenfietsgroep
14.00 - 16.00 Open atelier
14.30 - 16.00 PLUS-café
17.30 - 19.00 Het pruttelt bij Jut
19.00 - 23.00 Bridge
19.30 - 21.00 Ukelilies II
19.30 - 21.30 Open atelier
20.00 - 23.00 Popkoor Refreshing

Elke dinsdag
08.30 - 12.00 Peuterspeelzaal
09.00 - 11.30 Naaiclub
09.00 - 12.00 Kleiduiven
09.00 - 13.00 Jeu de boules
09.30 - 11.00 Inloopspreekuur
09.30 - 12.00 Schaken
09.30 - 10.15 Beter bewegen
09.30 - 11.30 Creatief Club
10.00 - 11.30 Sportinformatie
10.00 - 12.00 Koffieinloop
10.00 - 12.00 Digi-vragen
10.30 - 11.15 Beter bewegen
10.30 -12.00 Gezellig bij Jut
10.30 - 12.00 Vief wandelgroep
10.30 - 12.30 Taal en ontmoeting

11.00 - 13.00 Kaarten maken
11.00 - 13.00 Koersbal
12.00 - 13.00 Lunchcafé
12.00 - 13.00 Buurtlunch
13.00 - 14.00 Yoga
13.00 - 15.00 Acryl aquarel
13.00 - 15.00 Senioreninloop
13.00 - 16.00 Creatief op recept
13.30 - 15.30 Sjoelen
13.30 - 15.30 Inloopmiddag
14.00 - 15.00 Yoga
14.00 - 16.00 Schilderen
14.00 - 16.00 Vief actief
14.00 - 16.00 Kaarten maken
14.00 - 16.30 Boekenruil
14.30 - 16.30 Kidsclub
15.00 - 16.30 Girlpower
15.15 - 16.15 MBVO Gym
15.30 - 16.30 Sporten ouderen
16.00 - 18.00 Koken en eten
16.30 - 20.00 Robin-food
17.30 - 20.00 Eet je mee?
19.00 - 21.00 Taal en ontmoeting
19.00 - 21.00 Jeu de boules
19.00 - 22.00 Sjoelen
19.00 - 22.30 Irakees kaarten
19.30 - 21.30 Create & craft
19.30 - 22.00 Kunstcoll. Fenix
19.30 - 22.30 Klaverjassen

Elke woensdag
09.00 - 10.00 Pilates
09.00 - 11.00 Taal en ontmoeting
09.15 - 10.30 Rustig wandelen
09.30 - 10.00 Wielertourclub
09.30 - 10.15 55+ sport
09.30 - 12.00 Inloopcafé
09.30 - 12.30 Vief Actief
10.00 - 11.00 MBVO swinggym
10.00 - 11.00 Ouder-kindochtend
10.00 - 11.30 Wandelen
10.00 - 11.30 Koffieinloop
13.00 - 15.00 Acryl aquarel
10.00 - 12.00 Koersbal
10.00 - 12.00 Apparatuur-uur
10.00 - 12.00 Breien en haken
10.00 - 12.00 Haken
10.00 - 12.00 Atelier
11.00 - 12.00 MBVO zumba
11.45 - 13.15 Koor
12.30 - 13.30 Buurtlunch
13.00 - 16.00 Senioren samen
13.15 - 15.00 Yoga
13.30 - 14.30 Yoga
13.30 - 15.30 Spelletjesmiddag
13.30 - 16.00 Digi Café
13.30 - 16.45 Bridge
14.00 - 16.00 Speksteen bij Jut
14.00 - 16.00 Schaakclub
14.00 - 16.00 Jut's Potpourrie
14.00 - 16.00 Bingo
14.00 - 16.00 Breien en haken
15.00 - 16.00 Kidsclub Batau
15.00 - 17.00 Biologisch boodsch.
16.00 - 17.00 Schaken
17.15 - 19.00 Eet je mee
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Buurtplein Doorslag
Buurtplein Batau
Buurtplein De Componist
Buurtplein Galecop
Buurtplein Zuid
Dorpshuis Vreeswijk
Pétanque Galecop
De tweede verdieping
De Partner
Natuurkwartier
Jut & Zo

18.00 - 20.00 Koken met Arie
09.00 - 13.00 Jeu de boules
19.30 - 21.30 Open atelier
19.30 - 22.00 Videoclub

Elke donderdag
09.00 - 13.00 Pétanque
09.15 - 10.15 Yoga
09.30 - 10.15 Muziekplezier (1-4)
09.30 - 11.00 Inloopspreekuur
09.30 - 11.00 Buurtbrabbel
09.30 - 11.30 Tekenen/schilderen
09.30 - 12.00 Vrouwenclub
10.00 - 11.15 Wandelen
10.00 - 11.30 Wandelen
10.00 - 11.30 Creatieve ochtend
10.00 - 12.00 Sportinfo inloop
10.00 - 12.00 Digi-vragen
10.00 - 12.00 Computerinloop
10.00 - 13.00 Naaien
10.30 -12.00 Gezellig bij Jut
11.00 - 12.00 MBVO gym
12.00 - 13.00 Lunchcafé
12.30 - 14.00 Puzzeluitleen
13.00 - 14.00 Yoga
13.00 - 15.00 Breien
13.00 - 15.30 Schilderen/tekenen
13.00 - 16.45 Klaverjassen
13.00 - 17.00 Klaverjassen
13.00 - 17.00 Acryl en aquarel
13.15 - 15.15 Creatief met koffie
13.30 - 15.30 Goed gesprek
13.30 - 17.00 Klaverjassen
14.00 - 16.00 Galecopperband
14.00 - 16.00 Muziek en meer
14.00 - 16.00 Samen creatief
14.30 - 15.30 Koor Geinse Wijsjes
15.00 - 17.00 Schaken
17.30 - 19.00 Het pruttelt bij Jut

17.30 - 19.00 Eetcafé
19.30 - 21.00 Raya yoga
19.30 - 22.15 Volksdansen
20.00 - 21.00 Zumba
20.00 - 22.00 Mozaïeken

Elke vrijdag
08.30 - 12.00 Peuterspeelzaal
09.00 - 10.00 MBVO swinggym
09.00 - 10.00 Milde yoga
09.00 - 13.00 Bridge
09.30 - 10.15 Muziekplezier (1-4)
09.30 - 10.30 Sport met Lilian
09.30 - 11.30 Samen creatief
09.30 - 12.00 Inloopcafé
09.30 - 12.30 Creatief op vrijdag
10.00 - 11.00 MBVO swinggym
10.00 - 11.30 Wandelgroep
10.00 - 11.30 Breien en haken
10.00 - 11.45 Mama café
10.00 - 12.00 Art Journal
10.00 - 12.00 Quilt Bee
10.00 - 12.00 Spelletjesochtend
10.30 - 11.30 Fysiowandelen
11.00 - 12.00 Yoga
11.00 - 12.00 Pilates
11.00 - 12.00 Sport
12.00 - 13.00 Lunchcafé
12.00 - 13.30 Hatha yoga
12.00 - 13.00 Vief Lunch
12.30 - 17.00 Vriendenbridge
13.00 - 15.00 Handwerken
13.00 - 15.00 Buurt huiskamer
13.00 - 15.00 Vief actief
13.00 - 15.00 Quilt Bee
13.00 - 17.00 Digi Café
13.30 - 15.30 Vief actief
13.30 - 16.30 Kleuren volw.
15.00 - 16.30 Kidsclub
15.00 - 17.00 Schaken
19.45 - 20.45 Dansen volw.

Elke zaterdag
09.30 - 10.00 Wielertourclub
10.00 - 12.00 Bookclub (Engels)
11.00 - 14.00 Ouder en kind

Elke zondag
09.30 - 10.00 Wielertourclub
10.00 - 18.00 Huiswerkbegeleid.
12.30 - 17.00 Jeu de boules

Hoe werkt een AOV precies?

Ben je eigen baas en word je ziek of
raak je betrokken bij een ongeval? Dan
kun je mogelijk langere tijd niet wer-
ken. Dit is bijzonder vervelend, zeker
wanneer je als zzp’er werkt. Er komt
namelijk geen geld binnen als je niet
werkt. Jouw vaste lasten lopen echter
wel gewoon door, waardoor er op den
duur problemen kunnen ontstaan. Met
een arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring (AOV) beperk je dit risico. Als je
momenteel nog niet verzekerd bent
voor arbeidsongeschiktheid, wil je
misschien eerst weten hoe deze
verzekering werkt. Daarom zetten wij
hier de belangrijkste zaken met be-
trekking tot een AOV op een rijtje.

Wanneer heb ik recht op een uitkering
Gezien de naam verbaast het je waar-
schijnlijk niet dat je met en arbeids-
ongeschiktheidsverzekering recht hebt op
een uitkering als je arbeidsongeschikt
bent. Maar wanneer ben je arbeidsonge-
schikt? Dit is bijvoorbeeld het geval als je
ziek bent. Verwacht alleen niet dat een
verzekeraar je geld uitkeert als je een paar
dagen ziek bent door een griepje, want
dat is niet het geval. Je krijgt namelijk pas
een uitkering als je door langdurige ziekte
niet kunt werken. Kun je als gevolg van
een ongeval of burn-out langere tijd niet
werken? Ook dan keert een verzekeraar je
geld uit als je een AOV hebt.

Hoeveel geld
keert een verzekeraar per maand uit
Twijfel je nog over een AOV afsluiten?
Dan wil je waarschijnlijk ook weten hoe-
veel je iedere maand uitgekeerd krijgt als
je arbeidsongeschikt bent. We zouden je
hier graag een antwoord op geven, maar
dit is helaas niet mogelijk. De hoogte van
een AOV uitkering hangt namelijk af van
een aantal factoren, waaronder het ver-
zekerde bedrag en de mate van arbeids-
ongeschiktheid. Heb je bij het afsluiten
van een arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring voor een verzekerd bedrag van 3000
euro per maand gekozen en ben je voor
vijftig procent arbeidsongeschikt? Dan

(verder lezen)

Morgen is er weer gratis Soep van de Fiets is bedoeld voor mensen die
het nodig hebben. Aan de Boogstede heet de stichting www.robin-
food.nl je van 14.00 tot 16.30 uur van harte welkom.
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Robin-food, meld je
dan aan voor de nieuwsbrief via pr@robin-food.nl.
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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

Nieuwe komedie
Jon van Eerd
Di 4 en wo 5 apr, 20.15 uur,
vanaf € 32,50
Met ‘Zo vader zo zoon’ waait er op
4 en 5 april een wervelwind van
dolkomische en hilarische situaties
door DE KOM. Jon van Eerd laat
zich als Harrie Vermeulen...

Cabarettalent
Thjum Arts
Wo 5 apr, 20.30 uur, € 18,00
'Een standup-achtige cabaretier,
die in zijn manier van vertellen aan
Tim Fransen en Theo Maassen
doet denken.' (de Volkskrant over
Cameretten 2021) Thjum Arts...

Adembenemende
acrobatiek en
verleidelijke muziek bij
Machine de Cirque
Vr 7 apr, 20.15 uur, vanaf € 26,50
De Ashton Brothers op z’n
Canadees: dat is Machine de
Cirque. In ‘La Galerie’ op 7 april in
DE KOM slepen zeven circus...

Finalisten cabarettalen-
tenjacht 'Ik Ga Stuk'
Za 8 apr, 20.15 uur, vanaf € 20,50
De finalisten van het nieuwe
BNNVARA-programma ‘Ik Ga
Stuk!’ toeren voor het eerst door
Nederland. Elke finalist droomt van
maar van één ding: een carrière
als cabaretier. Gavin Reijnders...

Patrick Nederkoorn
Za 8 apr, 20.30 uur, € 19,50
In een Duitse krant las Patrick
Nederkoorn, winnaar van de
Annie M.G. Schmidtprijs 2019,
over de aanstaande ‘Enthollan-
disierung der Erde’. Er stond: “Als
maar de helft van alle klimaat...

Dansvoorstelling
'La Despedida' van Lava
Collective over afscheid
nemen
Wo 12 apr, 20.30 uur, € 19,00
Geïnspireerd door de troostrijke
cantates van Johann Sebastian
Bach brengt choreograaf Patricia
van Deutekom van LAVA...

Willy Wartaal in eerste
soloshow 'Moederdag'
Do 13 apr, 20.315 uur,
vanaf € 20,50
De veelzijdige rapper Willie
Wartaal, lid van De Jeugd Van
Tegenwoordig, is niet meer weg te
denken uit het muzikale landschap.
Naast rapper is Willie dj...

'Jett Rebel eert zijn
helden'
Do 13 apr, 20.30 uur, € 29,50
Op 13 april eert Jett Rebel zijn
helden in DE KOM en brengt hij
een ode aan ruim een halve eeuw
popmuziek. De muzikale alleskun-
ner zal een keur aan bekende...
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De tol bij Vreeswijk


