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Diepe buiging

Lezing: ‘Het Thuisfront’

Dodenherdenking
Bij het oorlogsmonument aan
de Jutphaseweg werd op 4 mei
weer op passende wijze stil gestaan bij de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog.
Een grote opkomst, indrukwekkend medeleven op de gezichten
af te lezen en eerbied alom.
Luid trompetgeschal leidde de
twee minuten stilte in en een
daverend Wilhelmus, verzorgt
door Muziekvereniging Cornelis Galesloot, volgde na afloop
hiervan.
Er werden bloemen gelegd door
onder meer burgemeester Backhuijs, de oorlogsveteranen, de
homobeweging Nieuwegein en

Veteranenlezing
Voor de derde keer is zaterdag,
in het Stadshuis, de Veteranenlezing gehouden. Dit jaar
sprak Manon Andres, van de
Nederlandse Defensie Academie, de lezing uit met als
thema ‘Het Thuisfront.’
Zij benadrukte dat naast elke
militair een thuisfront staat.
Contacten met thuis zijn belangrijk.
Tegenwoordig, is dat met de
moderne communicatiemiddelen, een stuk eenvoudiger
dan vroeger.
Volgens Andres is het voor
sommigen ‘moeilijk te begrijpen wat de uitzending bete-

Scouting Jan van Hoof.
De jongedame op de foto liep
als hekkensluiter met haar oma
achter de bloemenleggers aan

en bracht de overledenen een
laatste groet met een diepe
buiging.
(Foto: Judith de Vries)

kent’ en wat de impact is.
Uitzending zorgt voor veranderingen in het gezinsverband.
Een ouder komt er alleen voor te

Landen in opspraak

Lopend vuurtje

Eerste exemplaar
Na afloop van de jaarlijkse Veteranenlezing, in het Nieuwegeinse Stadshuis, presenteerde
oud-militair en veteraan Royan
van Velse zaterdag het eerste
exemplaar van zijn boek ‘Reizen
door landen in opspraak’ aan
burgemeester Frans Backhuijs.
In zijn boek verhaalt Van Velse
over zijn ervaringen, gebaseerd
op ruim vierduizend pagina’s
dagboekaantekeningen, tijdens
verschillende missies voor het
Internationale Rode Kruis en
de VN in Zuidoost Europa en
verschillende Afrikaanse landen.
Het boek zit vol avontuur en

Bevrijdingsvuur
Met muzikale begeleiding op
de doedelzak van Elmer de
Jong, kwam zaterdag 5 mei
het bevrijdingsvuur aan op
het Stadsplein.
Het vuur is door lopers van
Atverni op vrijdag 4 mei middennacht opgehaald in Wageningen. Rond half twee zijn
de lopers van Atverni richting Nieuwegein vertrokken
waar het vuur rond zes uur
in de ochtend aan kwam. In
Nieuwegein legden de lopers
dertien kilometer af met het
vuur.
Maarten Boender, veteraan,
overhandigde het vuur rond

anekdotes.
Het geeft aandacht aan de
sombere maar vooral ook aan
de mooie momenten uit twintig

jaar reizen, en verblijven aan
landen die ooit in opspraak
waren.
(Foto: Anne Zwart)

elf uur aan burgemeester Frans
Backhuijs. In een kleine toespraak zei de burgemeester:
“Vrijheid geef je door, het door-

staan, terwijl de ander op grote
afstand onder moeilijke omstandigheden aan het werk is.
(Foto: Anne Zwart)

geven van vrede is het doorgeven van vrijheid,” waarna hij het
bevrijdingsvuur ontstak.
(Foto: Nanda de Vries)

Reconnective Healing®
Een nieuwe vorm van healing voor meer
energie, ontspanning en zelfvertrouwen.

GUN MOEDER OOK HAAR RUST!
Moederdag

DÉ WEEKKRANT BEREIKT DUIZENDEN
CONSUMENTEN IN UW VERSPREIDINGSGEBIED!
Kijk op www.hahonderzoek.nl

www.reconnect-yourself.nl
Tel: 06-21976882 IJsselstein

Tip

Bloom

moederdag

aanbieding:

GRATIS ZITJE VOOR OF ACHTER
GEHEEL NAAR KEUZE
VAN YEPP of BOBIKE

€ 899,

-

Uitgelezen moeder-kind fiets dankzij de extra ruimte tussen het zadel en het comfortabele, brede stuur.
Maximale stabiliteit dankzij de dubbele pootstandaard en het stuurblokkeringssysteem.
De speciale drager maakt de montage van het kinderzitje bijzonder eenvoudig.

Bent u slecht ter been, laat het ons even
weten. Wij zullen u graag halen en brengen.

GRATIS bezorgd in de regio

Wij wonen samen met CityBed
Bedvisie Nieuwegein
De Liesbosch 12 abc, tel. (030) 266 77 65

www.bedvisienieuwegein.nl

Waar vindt u ons!
Richting Mc.Donalds
(industrieterrein De Liesbosch)
bij de PRAXIS rechtsaf na 50 meter
aan de rechterkant (buslijn 47)

Openingstijden:
dins- t/m vrijdag
10.00 - 17.30 uur
zaterdag
10.00 - 17.00 uur

Levering en betaling via Citybed
Nieuwegein. Zetfouten voorbehouden

K
OP AFSPRAA
’s AVONDS t/m vrijdag)
(maandag

Een echte Bloom voor moeder!
Vleuten
Winkelcentrum Vleuterweide Noorderburcht 18
Houten
Vlierweg 1 (Oude Dorp)
Utrecht
Amsterdamsestraatweg 411
Utrecht
Winkelcentrum "Smaragdplein" 255
Utrecht
Winkelcentrum "Overvecht" Seinedreef 110
Nieuwegein Nedereindseweg 17
Zeist
Winkelcentrum "Kerckebosch Hoogkanje 78b
Geldt niet in combinatie met andere acties!

3452 ME
3991 BA
3551 CL
3523 EH
3562 KT
3438 AA
3708 DL

Tel. 030 - 6041177
Tel. 030 - 6372716
Tel. 030 - 2441745
Tel. 030 - 2883539
Tel. 030 - 2614818
Tel. 030 - 6031421
Tel. 030 - 6916955

www.banierhuis.nl

