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jiu-jitsuka’s van DeMix vertegenwoordigen Nederland tijdens de Wereldkampioenschappen

JIU-JITSUKA'S NAAR HET WK
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Zes Nieuwegeinse clubs hebben zaterdagavond hun wens in vervulling zien gaan door de donatie die zij
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Koken met pen.nl

De winter komt er aan, dus weer
tijd voor een heerlijke stamppot.
En niet zomaar een stamppot re-
cept maar een Italiaanse stamp-
pot met onder andere zonge-
droogde tomaatjes uit olie. Eric,
onze kookgek: ‘Super lekker en
zeker het proberen waard!’ Ben
je met z’n vier dan gewoon alles
verdubbelen.
__________________________

Alle straten, lanen, driften, plei-
nen en wat dies meer zij, vastge-
legd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij be-
paalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids de alfa-
betische volgorde in deze ru-
briek.
Deze week dus de Korenbloem-
straat in Hoogzandveld.

Health check
Test je gezondheid
en leer meer
over hoe je gezond blijft

Kom op vrijdag 29 november
(10.00 tot 16.00 uur) naar het
atrium in het Stadshuis en laat je
gezondheid checken door ge-
zondheidsprofessionals. Hoe
goed zie je in de verte en van
dichtbij? Hoe is het met je ge-
hoor gesteld? Doe mee met pre-
ventieve health checks, een initi-
atief van bibliotheek De tweede
verdieping, test je conditie, laat
je cholesterol en bloedsuiker-
waarden bepalen en nog veel
meer!

Je krijgt meteen een terugkop-
peling van je resultaten door de
diverse gezondheidsprofessio-
nals. Wat betekent het bijvoor-
beeld als een fysiotherapeut zegt
dat ‘je conditie slechter is dan
het gemiddelde voor je leeftijd’?
Waarom zou je eigenlijk aan je
conditie werken? En als je hier-
mee aan de slag wilt; welke sport
zou dan bij je passen?
Over alle testresultaten kun je
vragen stellen. Ook ontvang je
meer informatie over het gezond-
heidsaanbod in Nieuwegein.

Aanmelden kan via actie@de-
tweedeverdieping.nu o.v.v.
health check. Wil je bij het aan-
melden aangeven welk tijdstip
(elk heel uur) je voorkeur heeft.
De health checks zijn geen ver-
vanging van een huisartsbezoek.
Mocht hier aanleiding voor zijn,
dan vragen we je een afspraak
te maken met je huisarts.
__________________________

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI: redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Workshop
Tekenen met grijs potlood

met architect Emad Al Fatly
Dinsdag 26 november en 3, 10 en 17 december geeft architect Emad

Al Fatly voor de vierde keer een workshop ‘tekenen met grijs
potlood.’ De vier bijeenkomsten worden gehouden in het KunstGein

Podium in het Atrium van het Stadshuis en duren van 19.30 tot 22.00
uur. Tekenervaring is niet nodig.

Emad start de les met essentiële informatie over de verschillende
soorten potloden, algemene informatie over hoe je het gebruikt,

soorten papier en diverse technieken met het potlood, tinten,
schaduwen en lichtweerkaatsingen op weerkaatsende materialen
zoals water en marmer. En wat zijn de mogelijkheden om van licht
naar donker te gaan en wat gebeurt er als je druk uitoefent met je

potloof. kortom het komt allemaal aanbod. Aan de hand van
toegankelijke oefeningen en naar eigen waarneming, leert Emad de

cursisten de verschillende tekentechnieken.

Inschrijven voor de cursus kan tot 23 november via het e-mailadres:
inschrijvingenkunstgein@gmail.com o.v.v. Workshop tekenen met

grijs potlood. Na bevestiging inschrijving en betaling p.p. € 45,- (incl.
koffie/thee) De Stadspas is geldig.

Je brengt zelf mee: potloden HB, B2 ,B4, puntenslijper, liniaal en A3-
vellen papier. Andere soorten potloden mag ook bijv: H4, H3, H2, H,

B1, B3, B5, B6.
_______________________________________________________

Prijsvraag voor houders van
de Stadspas of Voedselbank

Met grote regelmaat geven we
op De Digitale Stad Nieuwegein
prijzen weg, samen met betrok-
ken partners. Nu met Super-
markt PLUS van Loon, winkel-
centrum Nedereind. Tegen de
Kerst geven we twee goedge-
vulde tassen weg met allerlei
lekkernijen. Meedoen is
eenvoudig en kan tot maandag
23 december. Hoe? Gewoon
deze vragen beantwoorden en
dan maar afwachten.

Sportief dagboek (10)
Hans van Echtelt schrijft iedere
week zijn ‘Sportief Dagboek’
op, op De Digitale Stad Nieu-
wegein. Hans is een geboren
Vreeswijker en houdt van voet-
ballen, houdt van sport. Schreef
jaren lang voor het Utrechts
Nieuwsblad. Ieder weekend
vindt u hem langs de sportvel-
den. Het was een triest week-
einde voor de Nieuwegeinse
clubs, want zowel Geinoord als
JSV verloren hun thuiswed-
strijd. Verder lezen

__________________________________

_______________ ________________________________________________________________ __________________________________________________
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Het Jiu-Jitsu kent twee wedstrijdvormen: het
Duo (schijngevecht met vaste partner waarbij
aanvallen en verdedigingen beoordeeld wor-
den door een jury) en Fighting (een soort
combinatie van judo en karate 1 tegen 1 ge-
vecht).

Duo
In het Duo zijn geselecteerd Bridget Zoete-
meyer met haar partner Romée Roussey bij
de duo dames tot 18 jaar. Eveneens bij het
Duo zijn geselecteerd Isa Roussey met haar
partner Milou van Rijn bij de duo dames tot
21 jaar.

Fighting
Bij het Fighting is geselecteerd wederom
Romée Roussey tot 18 jaar -57 kg. Ook
Milou van Rijn komt twee maal in actie. Zij
doet ook mee met Fighting en wel bij de vol-
wassenen -63 kg. Natuurlijk komt ook
Charella Westra weer in actie. Voor de huidi-
ge nummer 1 op de wereldranglijst wordt het
haar laatste toernooi bij natuurlijk de vol-
wassen dames +70 kg.

Hard getraind
Natuurljik hebben de dames de laatste
weken keihard getraind. Soms zelfs twee

Charella Westra

keer per dag. En dat terwijl Jiu-Jitsu geen
professionele sport is. Veel van de onkosten
moeten de atleten zelf opbrengen zoals trai-
ning, stages en wedstrijden in het buitenland.
Gelukkig was er onlangs bij De Mix een
sponsoractie waarbij maar liefst 1.250,- euro
is opgehaald om de atleten te ondersteunen.

Kans
Er is zeker kans op ere-metaal volgens trai-
ner Barry van Bommel, zowel bij de Duo’s
als bij de Fighting categoriën. ‘Hier zijn er
volop kansen’ aldus van Bommel. ‘Natuurlijk
moet het op de wedstrijddag mee zitten. Ook
de loting kan heel belangrijk zijn.’

VTV wint met 5-1
van koploper Dozy Den Helder

Met een dikke 5-1 zege op koploper Dozy
Den Helder hebben de dames van tafel-
tennisvereniging Vreeswijk (VTV) uit in Den
Helder de tweede plek weten te pakken in de
Dames Eredivisie. Met 7 wedstrijden ge-
speeld te hebben en 31 punten staan de
dames uit Vreeswijk nog maar 1 punt achter
de titelkandidaat uit De Helder die eerste
staat.

Zowel Emine Ernst als Sanne de Hoop won-
nen afgelopen zaterdag van de sterke Ana
Gogorita, dit waren erg spannende wedstrij-
den die in 5 games werden beslist in het
voordeel van VTV. Laatste punt scoorde
Vera van Boheemen, zij won knap van
Yoeke Gunsing.

Scoreverloop
Ana Gogorita – Emine Ernst 0-1
Yoeke Gunsing – Sanne de Hoop 0-1
Dobrila Jorguseska – Vera van Boheemen
1-0
Ana Gogorita – Sanne de Hoop 0-1
Dobrila Jorguseska – Emine Ernst 0-1
Yoeke Gunsing – Vera van Boheemen 0-1

De dames hebben nu een winterstop en spe-
len hun returns vanaf januari 2020.
____________________________________

A2 richting ‘s-Hertogenbosch:
nachtelijke afsluiting 16-18
november tussen Oudenrijn
en de Lekbrug bij Vianen

Rijkswaterstaat vervangt een deel van de
asfaltdeklaag van de A2. In verband met
deze onderhoudswerkzaamheden is de
A2 richting ’s-Hertogenbosch tussen
knooppunt Oudenrijn en Lekbrug bij
Vianen 2 nachten afgesloten, dit van za-
terdag 16 november 22.00 uur tot zondag
17 november 08.30 uur en zondag
17 november 22.00 uur tot maandag
18 november 05.00 uur. (Meer lezen)
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Jiu-jitsuka’s Nieuwegein naar het WK in Abu Dhabi
Maar liefst vijf jiu-jitsuka’s van de sportclub DeMix BSP Holland uit Nieuwegein zijn
door de Judo bond Nederland (JBN) opgeroepen om Nederland te vertegenwoordigen
tijden de Wereldkampioenschappen Jiu-Jitsu in Abu Dhabi. Het WK vindt plaats van
zaterdag 16 tot zondag 24 november 2019.

________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________
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IVN organiseert
Natuurgidsencursussen

IVN is een landelijke vereniging
voor natuur- en milieueducatie,
bij de meeste mensen bekend
van natuurwandelingen. Deze
wandelingen worden begeleid
door vrijwilligers die bij IVN zijn
opgeleid tot natuurgids. De IVN-
afdelingen van Vecht en Plas-
sengebied en die van Nieuwe-
gein, IJsselstein e.o. kunnen
weer nieuwe gidsen gebruiken
en starten in het voorjaar van
2020 samen een natuurgidsen-
cursus.

Gedurende anderhalf jaar wor-
den geïnteresseerde natuur-
liefhebbers opgeleid tot IVN-
gids. In de cursus komt een hoe-
veelheid kennis en vaardigheden
aan bod, waarmee je als gids
natuur- en milieu-educatieve
activiteiten kan organiseren en
begeleiden voor zowel volwas-
sen als jeugd.

De cursus start half januari 2020
en wordt over 32 dinsdagavon-
den, 1 weekend en 26 excursies
(op de zaterdagochtend) ver-
deeld. De avonden worden af-
wisselend in Nieuwegein en
Tienhoven gegeven. De diploma
uitreiking is in juli 2021.

Opgeven of meer informatie kan
door een e-mail te sturen naar:
ivn.nieuwegein.ijssel-
stein@gmail.com of door te
bellen naar Martin van
Genderen: 0628977859.

Er is een informatie avond op 19
november in het MEC in Nieuwe-
gein en op 26 november in
Streekmuseum Vredegoed op
Heuvellaan 7 in Tienhoven. Bei-
de avonden starten om 20.00
uur.

Ramkraak,
politie zoekt getuigen

In de nacht van donderdag 7 op
vrijdag 8 november is er rond
04:10 uur een ramkraak ge-
pleegd op een winkel op de
Ravenswade. De recherche
roept getuigen op zich te mel-
den.

De ramkraak werd gepleegd met
een grijze Audi A4. Vervolgens
hebben de inzittenden van de
auto spullen uit de winkel gestol-
en. Vermoedelijk zijn zij daarna
met een scooter gevlucht in de
richting van de Ravenseweter-
ing.
Er is geen goed signalement van
de verdachten. Mogelijk zou een
van hen een bivakmuts op heb-
ben gehad. De schade aan het
winkelpand is groot, het is nog
niet duidelijk wat er is gestolen,
dit wordt momenteel geïnven-
tariseerd.

Uw tip!
Hebt u informatie over deze
ramkraak en de politie nog niet
gesproken? Geef uw informatie
dan door via 09008844 of ano-
niem via 08007000.

Verwarde man springt
in de Lek na gepeperd
te zijn door agent

Vorige week donderdag moest
de politie van Nieuwegein naar
een melding van een verwarde
man. Hij zou in de buurt van de
Lekbrug in Nieuwegein voor
commotie hebben gezorgd. Bij
aankomst zagen de agenten dat
er een man verward rondliep en
slechts gekleed was in een
broek en T-shirt. ‘Toen de agen-
ten hem wilde aanspreken ging
het snel fout’, zo laat politievlog-
ger Jan-Willem Schut op zijn
blog weten.

Schut: ‘Toen we in gesprek wilde
gaan met de man wilde hij er
snel vandoor gaan. Hierdoor ont-
stond er een worsteling tussen
de collega’s en de man. Zelfs als

de man is gepepperd wil deze
niet meewerken en springt ver-
volgens in het water. Het is op
dat moment zeer koud en de
man heeft alleen een T-shirt aan.
Vanaf de kant lijkt het erop dat
de man zichzelf van het leven
wilde beroven.’

In overleg met de Operationele
Coordinator (OC) heeft de politie
met spoed een boot ter plaatse
laten komen. ‘Het blijft altijd een
moeilijke afweging’ aldus de poli-
tie. ‘Ga je het water in, met het
risico dat je onderkoeld raakt, de
stroming die aanwezig is en nog
een persoon die zich verzet
tegen de politie.’

Een omstander en een bekende
van de man besloot niet te wach-
ten en sprong het water in de
man achterna. ‘Het lukte de man
om contact met de verwarde
man te krijgen en hem naar de
kant te krijgen.’ De man is uitein-
delijk in goede gezondheid mee-
genomen door de ambulance die
ook ter plekke was gekomen.
Hoe het met de man momenteel
gaat is niet bekend.

Foto: Politievlogger Jan-Willem Schut

Zes Nieuwegeinse
clubs hebben zater-
dagavond hun wens
in vervulling zien
gaan door de donatie
die zij hebben ont-
vangen uit de op-
brengst van de door
Rotaryclub Nieuwe-
gein georganiseerde
‘Nieuwegeinse Bene-
fietavond’. De zes ge-
lukkigen zijn overge-
bleven uit een voor-
selectie van tien, die
het Nieuwegeinse
publiek heeft geko-
zen uit alle ingezonden initiatieven. Zij mogen de
‘buit’ van bijna vijfentwintigduizend Euro verdelen,
voor het realiseren van hun initiatief, welke deze
benefietavond van Rotaryclub Nieuwegein heeft
opgebracht.

De meer dan 130 gasten op deze avond hebben
in Green Village mogen genieten van een uitste-
kend diner en enkele muzikale optredens. Tijdens
de gehouden veiling hebben de gasten kunnen

bieden op vijfentwintig
‘belevenissen’, varië-
rend van een massa-
ge, een verblijf in
Zuid-Afrika tot een
dag op pad met de
burgemeester. Mooie
‘belevenissen’ met
een prachtig resultaat.

Niet alleen de orga-
nisatoren, maar ook
vele gasten kijken met
voldoening terug op
een zeer geslaagde
eerste ‘Nieuwegeinse
Benefietavond’!

De gekozen initiatieven met bedragen
1. Roeien met Fit-Cool kinderen € 2.500.
2. Scout zoekt tent: omdat elk kind van kamperen
houdt € 4.156.
3. Stek-Up: maak ondernemers weer onderne-
mend € 5.000.
4. Sportplein Zuilenstein € 5.000.
5. Een tuin voor Huis Mandala € 4.546.
6. Sinterklaas on tour € 3.750.

_________________________________ _______________________________________________________________ ___________________________________________________
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Rotary Nieuwegein verdeelt op Benefietavond bijna 25.000,- euro

_________________________________ ________________________________________

Het winnende initiatief ‘Roeien met Fit-Cool kinde-
ren’, een initiatief om kinderen met overgewicht te
laten roeien, om hen zo te laten ervaren dat ze met
elkaar veel pret kunnen hebben en een team kun-
nen vormen om zo met elkaar sterker en stoerder

te worden.

FOTO: FOTOTEAM K&M
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Geniet
van een gratis Masterclass
Azienda Brancatelli

Christ van Loon van Grapes & Bottles laat u
kennismaken met de wijnen van Brancatelli
tijdens een Masterclass op vrijdag 22 novem-
ber. Deze unieke Masterclass is geheel gra-
tis en vindt plaats in de winkel aan de
Nedereind 10. Aanmelden is verplicht en
vol=vol.

Het biologische bedrijf Giuseppe Brancatelli
wordt beheerd door een familie en produ-
ceert wijnen van hoge kwaliteit in het prach-
tige Val di Cornia, met uitzicht op de Tos-
caanse kust. De wijngaarden liggen tussen
de zee en de glooiende heuvels, met een re-
genboog van kleuren en parfums die u het
tot een ‘goddelijk’ paradijs maken.

Speciaal voor deze Masterclass komt
Giuseppe Brancatelli ons alles vertellen over
de wijnen van Brancatelli. Giuseppe is de
eigenaar van Brancatelli en hij zal ons mini-
maal 7 wijnen laten proeven van zijn
Chateau. Giuseppe wil deze masterclass de-
len met iedereen die, zoals hij, deze magi-
sche nectar liefheeft en respecteert.

Meld u nu aan en wees verzekerd van een
leerzame en gezellige avond met heerlijke
wijnen van Chateau Brancatelli. Klik hier om

u aan te melden.

Praktische informatie
De Masterclass wordt gegeven in de ruimte
boven Grapes & Bottles. U kunt zich melden
bij de servicebalie van PLUS van Loon.
Vanaf 19.00 uur is de winkel geopend, om
19.30 uur begint de Masterclass en duurt tot
22.00 uur. De ruimte waar de masterclass
gegeven wordt is alleen via een trap te
bereiken.

CDA wil burgervoogdij in
Nieuwegein

Het CDA heeft tijdens de bespreking van de
programmabegroting Nieuwegein 2020-2023
voorgesteld om burgervoogdij mogelijk te
maken. Dit voorstel is door een grote meer-
derheid van de gemeenteraad aangenomen.

Kinderen groeien het best op in de eigen om-
geving. Helaas kunnen kinderen om een of
andere reden soms niet bij hun eigen ouders
opgroeien. In een aantal gevallen zet de
kinderrechter de ouders dan uit hun ouder-
lijke macht. De voogdij gaat daarbij over naar
een voogdijinstelling. Het CDA ziet het liefst
dat deze voogd uit de eigen omgeving van
het kind komt. 'Zo kan het kind in de eigen
vertrouwde omgeving opgroeien. Ook
scheelt het veel papierwerk en rompslomp bij
het regelen van officiële zaken, zoals het
aanvragen van een paspoort', aldus CDA-
raadslid Rija van der Sluiszen – de Jong.

Het CDA roept het college daarom op om
samen met de jeugdzorg en andere betrok-
kenen te onderzoeken of en hoe in Nieu-
wegein burgervoogdij kan worden ingezet.
Wethouder Kuiper gaf in het debat over dit
voorstel aan dat dat onderzoek snel kan wor-
den afgerond.

AHN Soosmiddag

Op zaterdag 23 november is iedereen van
harte welkom bij de muzikale soosmiddag op
de Oortjesburg 2 ivan de Algemene Hulpdi-
enst Nieuwegein (AHN). Er is vrije inloop en
de soos duurt van 13.30 tot 16.00 uur. Veel
mensen vinden de eerste stap moeilijk en
zijn achteraf blij dat ze toch gekomen zijn.
U wordt gastvrij ontvangen door vrijwilligers
van de AHN.
Dit keer zal er een optreden plaatsvinden
van het zangduo Ron en Sharon uit Nieuwe-
gein, met veel nieuwe nummers rond het the-
ma Liefde en ook zullen er Nederlandstalige
liederen ten gehore worden gebracht.

Zijn er problemen op vervoersgebied of heeft
u andere vragen, dan kunt u contact opne-
men met de Algemene Hulpdienst Nieuwe-
gein. Dit kan iedere werkdag tussen 10.00
en 12.30 uur via telefoonnummer
0306067409 of mailen naar begelei-
der@hulpdienstnieuwegein.nl.

Nieuwegeinse link bij
moord op advocaat
Derk Wiersum

Een auto en een bus die
volgens de politie zijn ge-
bruikt in aanloop naar de
moord op advocaat Derk
Wiersum in Amsterdam
hebben een link met de re-
gio Utrecht.

Een blauwe Renault
Megane is in de nacht van
24 op 25 juni gestolen in
Nieuwegein. In Groenekan
is een rolstoel gedumpt die
in een grijze Volkswagen
Transporter met geblin-
deerde ramen stond. Beide
voertuigen zijn vermoedelijk
gebruikt bij voorverkennin-
gen in de woonwijk van de
omgebrachte strafpleiter.
De politie liet dinsdag in Op-
sporing Verzocht beelden
zien van de auto en bus.

Utrechtse kroongetuige
Wiersum (44) was de advo-
caat van Nabil B. uit
Utrecht, de kroongetuige in
het liquidatieproces rond de
internationaal gezochte

drugscrimineel Ridouan
Taghi uit Vianen. De raads-
man werd op 18 september
doodgeschoten voor zijn
woning in Buitenveldert. De
schutter vluchtte in een wit-
te Opel Combo. Deze be-
stelauto werd later gevon-
den en uitvoerig onderzocht
op sporen.

De twee andere auto’s zijn,
net als de Opel Combo,
vastgelegd door bewakings-
camera’s. De Volkswagen
Transporter heeft op maan-
dagochtend 16 september
tussen 06.15 en 08.20 uur
geparkeerd gestaan in de
straat van Wiersum. De bus
is met een lekke band ach-
tergelaten in een parkeer-
garage in Amsterdam-
Zuidoost. Mogelijk vonden
de bestuurders het te ris-
kant om de band te laten re-

pareren en hebben zij daar-
om bij de moord de Opel
Combo gebruikt.

Groenekan
De grijze Transporter is in
de nacht van woensdag 4
op donderdag 5 september
gestolen in Brunssum in
Zuid-Limburg. De bus was
voorzien van een invali-
denkaart. De rolstoel die in
de Transporter stond, is
achtergelaten op een terrein
langs de Koningin Wilhelmi-
naweg in Groenekan.

Nieuwegein
Op 24 september werd aan
de Prinses Beatrixlaan in
Voorburg de Renault
Megane uitgebrand aange-
troffen. Deze auto is in de
nacht van 24 op 25 juni
gestolen vanaf de Havelter-
schans in Nieuwegein. Tus-
sen 23 en 30 augustus is de
Renault een aantal keer ge-
spot in Buitenveldert, zowel
op de Nieuw Herlaer als op
de Keverberg, vlakbij de
woning van het slachtoffer.
Met dank aan onze samenwerkingspart-
ner RTV Utrecht.

_________________________________________________ ________________________________________________________________ _________________________________
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Wijknetwerk Fokkesteeg
zoekt DOEN-ers!

Terwijl de gebouwcommissie van
het Wijknetwerk Fokkesteeg druk
is met het ‘DENKwerk’ voor de
Wijkhuiskamer in de wijk, zijn ze
opzoek naar mensen voor het
‘DOENwerk.’ Wil jij helpen met
het opknappen van de (wijk)
huiskamer van Fokkesteeg?
Meld je dan aan via het e-mail-
adres: info@fokkesteeg.nl. Vele
handen maken licht werk. Liever
sponsoren? Sponsoring in natura
(materialen en/of mankracht)
wordt zeer gewaardeerd.

Begin volgend jaar realiseert
Stichting Wijknetwerk Fokke-
steeg een eigen huiskamer voor
haar wijkbewoners. Dat is het
wijknetwerk onlangs overeen-
gekomen met Stichting Lister, de
huurder en exploitant van La
Caza aan de Hoornseschans in
de wijk. De huiskamer krijgt een
eigen plaats in het wijkhuis. De
naam La Caza zal worden gewij-
zigd.

De (wijk)huiskamer aan de
Hoornseschans 101 is er voor

bewoners, door bewoners. Een
gezellige ruimte voor ontmoetin-
gen en activiteiten.

Afgelopen zomer heeft het Wijk-
netwerk Fokkesteeg een en-
quête gehouden onder de wijk-
bewoners naar hun wensen en
behoeftes met de vraag:
Wat mis je in de wijk.

Bovenaan stond bij de antwoor-
den, dat bewoners een gezellige
ontmoetingsruimte cq een wijk-
huis missen. Uit het onderzoek
kwam ook naar voren dat men-
sen met jonge kinderen graag
activiteiten willen in een wijkhuis.
Verder willen bewoners graag
activiteiten tegen eenzaamheid,
nieuwe mensen ontmoeten en
samen spellen doen. Dat gaat nu
gerealiseerd worden, samen met
de Stichting Lister en Stichting
Balans.

Kaarten voor de
jaarlijkse spectaculaire
rolschaats(kerst)show
van KRC Rolling
vanaf nu te koop

Op 7 en 8 december is de jaar-
lijkse spectaculaire rolschaats
(kerst)show van KRC Rolling,
een soort ‘holiday on ice… op
wieltjes’. Aan deze wervelende
show met knappe rolschaats-
choreografie, spectaculaire
decors, prachtige kostuums,
mooie muziek en showlicht wordt
door alle leden van KRC Rolling
deelgenomen.

Tijdens een twee uur durende
show met als titel ‘Enchanted

Christmas’ worden naast spe-
ciaal voor de show gemaakte
nummers, ook de shownummers
gereden waarmee KRC Rolling
het afgelopen jaar zeer succes-
vol heeft deelgenomen aan het
NK show en de World Roller
Games in Barcelona. Tevens
wordt een solo-optreden ver-
zorgd door Sylvia Pistorius.
Sylvia is in de discipline rol-
dansen momenteel 5e van Eu-
ropa en 7e van de wereld.
Deze spectaculaire rolschaats-
show, die in het totaal vier keer
zal worden gereden, vindt plaats
in Sporthal Galecop aan de Aert
de Gelderhage. Kaarten zijn
verkrijgbaar via de website van
de rolschaatsvereniging.
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Portret van de Week

‘Een paar uur voordat we gaan
fotograferen ontvang ik een
whatsappje van Natasja, het
Portret van deze Week. ‘Zullen
we in de Parkhout afspreken?’
Het is schitterend weer, lekker
fris, weinig wind, veel zon en
het park is mooi. Dus spreken
we af elkaar te ontmoeten bij
Jack’s Grillhouse.’

Maak, op basis van de antwoor-
den die Natasja Renardel de
Lavalette-van Raaij op de vijf
(altijd dezelfde) vragen geeft èn
door de foto’s nader met haar,
haar werkzaamheden en haar
gezin kennis!

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ ______________________
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Marian Bijvoet
‘Samenwerken
in Nieuwegein
voor sommigen
een ver van mijn bed show’

Marian Bijvoet, tijdelijk raadslid voor de SP in
Nieuwegein, laat in haar column op de web-
site van de plaatselijke SP weten dat samen-
werken in Nieuwegein voor sommigen een
‘ver van mijn bed show’ is.

Bijvoet: ‘Ik ben er een tijdje tussenuit ge-
weest, ik ben een tijdje uit de gemeenteraad
geweest. Sinds twee maanden houd ik een
zetel warm voor één van onze raadsleden
die door ziekte geveld is. Tijdelijk terug dus
in de gemeenteraad.’

‘Afgelopen donderdagavond werden wijze
woorden van de heer Troost, zeer gewaar-
deerd ex-raadslid, aangehaald: ‘Werk samen
als gemeenteraad. In je eentje ben je mis-
schien sneller maar gezamenlijk kom je
verder.’ 'Er werd instemmend geknikt door de
aanwezigen. Ook door de drie fractieleden
van de PvdA. Afgelopen week lieten zij ech-
ter in de media zien, met name bij monde
van de heer van Esch, dat samenwerken
‘een ver van mijn bed show’ voor hen is. Zij
verdraaiden vol overgave de feiten rondom

de beslissingen die de raad heeft genomen
over het scheiden van afval. Dit om collega
raadsfracties in een kwaad daglicht te
stellen’ schrijft Bijvoet.

Waar ging het ook al weer om?
‘De raad heeft enige tijd geleden besloten
dat het apart inzamelen van plastic en allerlei
andere afvalsoorten, inefficiënt is. Het blijkt
dat nog een groot deel van het afval dat in de
grijze container verdwijnt, verkeerd afval is.
Mensen vinden het veel te ingewikkeld. Het
college wilde de zogenaamde voorscheiding
zelfs nog verder uitbreiden met bijvoorbeeld
luiers en incontinentiemateriaal. Nog inge-
wikkelder dus.’

‘Ondertussen is duidelijk geworden dat de
zogenaamde nascheiding veel meer ople-
vert. Op verschillende plekken in Nederland
doen ze dat al. Technisch kan er steeds
meer en de opbrengst voor het milieu is echt
veel, véél beter. Het plastic en andere afval-
soorten kunnen gewoon weer in de grijze
container en iedereen draagt een steentje
bij.’

‘Tegenstanders van nascheiding doen nu net
alsof hierdoor de kosten enorm stijgen, maar
in de commissie gaf wethouder Schouten
van GroenLinks toe dat de kostenstijging
eigenlijk vooral door heel andere dingen
komt.’

‘Als je op deze manier jezelf wil profileren
naar de Nieuwegeinse inwoner ben je geen
knip voor de neus waard als raadsfractie en
zou je het schaamrood op de kaken moeten
krijgen bij het luisteren naar de woorden van
de heer Troost.’

‘Ik ben weer tijdelijk terug in de raadszaal.
Maar ik kijk graag naar buiten’ aldus raadslid
Marian Bijvoet.

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

November 2010
Vreeswijk. Wanneer Sinterklaas
in Nieuwegein aankomt, is dat
gewoontegetrouw als eerste in
Vreeswijk. Langs het water, op
de kades en de bruggen (wan-
neer die tenminste niet omhoog
of draaien gaan) ziet het zwart
van de mensen. Jong, ouder en
oud. En dat alles in een heel
feestelijke sfeer. Dadelijk is het
wéér zo ver!
Veel plezier allemaal!
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Nationale Kunstdagen
van start in Nieuwegein

Vorig weekend vond de 10e edi-
tie van de Nationale Kunstdagen
plaats. Onze videograaf Jos van
Vogelpoel maakte een impressie
in de Beursfabriek aan de Sym-
fonielaan. Geïnteresseerden
konden een kijkje nemen en con-
tact leggen met de kunstenaars
omdat deze bijna in alle gevallen
zelf aanwezig waren.
Circa 200 kunstenaars toonden
en verkochten er hun werk.

De Nationale Kunstdagen in
Nieuwegein zijn het begin van de
Nationale Kunstweek. De week
wordt afgesloten met het Lan-
delijk Atelierweekend op 16 en
17 november. Dit evenement is
binnen enkele jaren uitgegroeid
tot het grootste atelierweekend
van Nederland. Tijdens dit week-

end stellen honderden kunste-
naars in heel Nederland hun ate-
lier open voor het publiek. Al
meer dan 200 kunstenaars heb-
ben zich aangemeld. Er worden
workshops, demonstraties en an-
dere inspirerende activiteiten
georganiseerd.

PubQuiz in Dorpshuis
Fort Vreeswijk

Alvast in de stemming komen
voor de feestmaand december?
Doe dan mee met de PubQuiz in
Dorpshuis Fort Vreeswijk op vrij-
dag 15 november. De PubQuiz
begint om 20.00 uur en zal rond
22.00 uur zijn afgelopen. Daarna
is er nog gelegenheid voor een
drankje en een praatje.

Eén keer per maand kunt u mee-
doen met deze professionele
PubQuiz: acht vragen in acht

verschillende categorieën. Iedere
maand met een ander thema.
Deze maand is het thema ‘Op
naar de feestmaand.’

Voor het winnende team is er
een leuke prijs. Toegang is
2 euro, incl. 1 kopje koffie/thee.
Aanmelden is niet nodig. Komt u
alleen dan kunt u ter plekke een
team vormen. Met een eigen
team komen kan ook. Een team
bestaat uit maximaal 4 personen.
Dorpshuis Fort Vreeswijk is
gevestigd aan Fort Vreeswijk 1 in
Vreeswijk.

Nederland Leest
met Ivo de Wijs
Op donderdagavond 21 novem-
ber komt de bekende dichter,
(tekst)schrijver en voormalig
Vroege Vogels-presentator Ivo
de Wijs naar De tweede verdie-
ping. Naast het boek Winterbloei
gaat hij het hebben over de rol
van de natuur in de literatuur en
in zijn eigen werk, het sex-ap-
peal van duurzaamheid in de
media en het verschil tussen een
mus en een mees. Speciale aan-
dacht wordt besteed aan de bij-
zondere band die De Wijs heeft
met Drs. P., die dit jaar zijn 100e
verjaardag zou hebben gevierd.
Ivo de Wijs (1945) is tekstdichter
en presentator. Hij maakte furore
als liedschrijver voor sterren als
Jasperina de Jong, Jenny Arean,
Kinderen voor Kinderen en Buur-
man & Buurman. Als light verse-
dichter publiceerde hij tien bun-
dels, waaronder een bundeling
van zijn natuurgedichten in de
boeken Vroege Vogels Radio-
verzen, Zondagmorgenverzen en
Vroege Vogel, nieuwe en oude
verzen van Ivo de Wijs.
De toegang is € 3,- voor leden

en € 12,50 voor niet-leden. Kom
je ook? Meld je aan via
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. ‘Ivo de Wijs of bij het info-
punt in de bibliotheek.

Lunchpauzelezing Zand, grind
en de historische binnenvaart.
Op donderdag 21 november van
12.15 - 13.00 uur geeft Ko Blok,
voorzitter van Museumwerf
Vreeswijk, een lunchpauzelezing
over het boek Zand, grind en de
historische binnenvaart, dat hij
samen met Jan van ‘t Verlaat
schreef.
De auteurs Blok en Van ’t Ver-
laat raakten geïntrigeerd door de
zandwinning en zochten jaren-
lang naar oude foto’s en verha-
len, met het rijk geïllustreerde
boek als resultaat. Hierin schet-
sen zij een beeld van de ont-
wikkeling van de zelflosinstallatie
in de binnenvaart en de beteke-
nis van de binnenvaart bij de op-
bouw van ons land. Met dit unie-
ke boek is een belangrijk deel
van de geschiedenis van de
Nederlandse binnenlandse zand-
winning vastgelegd!
In het boek is uiteraard ook

Vreeswijk vermeld. Vreeswijk
had rond 1900 de grootste zand-
vloot van Nederland, namelijk
zo’n 150 schippers.
Deze lunchpauzelezing komt in
stand door samenwerking met

de Historische Kring Nieuwegein
en Museumwerf Vreeswijk.
De toegang is gratis. Aan-
melden: actie@detweede-
verdieping.nu.
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Alstublieft. Het cadeauboek van Nederland Leest is dit jaar
Winterbloei van Jan Wolkers. Het doel van Nederland Leest is
dat iedereen hetzelfde boek leest en daarover met elkaar in
gesprek gaat. En dat kan met een bekende Nederlander. Op 21
november komt Ivo de Wijs naar Nieuwegein om met het publiek
in gesprek te gaan over dit boek. Komt u ook?

Nieuws van De tweede verdieping

_________________________________________________________________________________________________________________
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Nieuwegein
pakt hennepteelt
integraal aan

De gemeente Nieuwegein heeft
het Hennepconvenant Midden-
Nederland 2019-2022 onderte-
kend. Hiermee heeft zij inge-
stemd met het uitvoeringsproto-
col bijbehorend bij het Hennep-
convenant. Hennepkwekerijen
komen overal voor, ook in Nieu-
wegein. Onlangs werd nog een
kwekerij opgerold in een van de
pijlers onder de Jutphasebrug.
Maar ook op zolders, in kelders,
in schuren, tuinhuisjes of be-
drijfspanden. Het aantal zelf-
standige bedrijfstelers en exploi-
tanten van hennep neemt toe.
‘Voor de politie is de aanpak van
de georganiseerde hennepteelt
een landelijke prioriteit.’

Het college heeft nu ingestemd
met het hennepconvenant Mid-
den-Nederland 2019-2022. Hier-
bij werken 39 gemeenten, waar-
onder de gemeente Nieuwegein,
de politie, het openbaar ministe-
rie, het UWV, de SVB, netbe-
heerders Stedin, woningcorpo-
raties en andere professionele
verhuurders samen. Omdat ‘de
georganiseerde hennepcrimina-
liteit voor veel overlast zorgt en
gepaard gaat met fraude, belas-
tingontduiking, witwassen van
crimineel vermogen, illegale be-
woning, geweld en diefstal van
energie.’

Er wordt gepleit voor een inte-
grale aanpak en er is de wens op
te treden en maatregelen te ne-
men ‘tegen de ongewenste ont-
wikkeling die gepaard gaat met
hennepcriminaliteit. Er is sprake
van een gemeenschappelijk
zwaarwegend algemeen belang.’
Betrokken partijen informeren
elkaar waar mogelijk, terwijl de
operationele regie voor het ont-
mantelen van hennepkwekerijen
bij de eenheid politie Midden-
Nederland ligt ‘die daarvoor per
basisteam een vast aanspreek-
punt heeft.’

De gemeente Nieuwegein infor-
meert de politie indien er aanwij-
zingen zijn dat ergens hennep
wordt gekweekt. ‘De gemeente
wordt, na daartoe door de politie
te zijn betrokken en voor zover
wet- en regelgeving dat toelaten,
in staat gesteld aan te sluiten bij
de ruiming van de hennepkwe-

kerij door de politie en de
gemeente zet zich altijd ook
daadwerkelijk in om aan te
sluiten.’

Het kweken van hennep is
levensgevaarlijk
Wiet kweken een onschuldige
hobby? Niets is minder waar. Het
telen van deze plant is een mis-
drijf en dus strafbaar. De teelt en
de handel van hennep zijn
steeds vaker in handen van zwa-
re criminelen. Telers worden
steeds vaker het slachtoffer van
geweldsdelicten en ripdeals.
Maar er zijn meer risico´s. Ook
de kans op brand, ontploffing,
water- en stankoverlast is zeer
groot.

Vermoedt u een hennep-
kwekerij?
Vermoedt u dat er bij u in de
buurt een kwekerij is of heeft u
overlast van een hennepkweke-
rij? Bel dan de politie, 09008844
(lokaal tarief) of bel met Meld
Misdaad Anoniem, 08007000
(gratis).

D66 Nieuwegein aan het college:

‘Waar is de wil om
duurzaam te handelen?’

D66 is redelijk tevreden over het
duurzame karakter dat de pro-
grammabegroting voor 2020
ademt. In woord dan. Want actie
blijft vooralsnog achterwege. Van
alle zaken waarop in deze begro-
ting wordt getemporiseerd, vormt
duurzaamheid eenderde van het
totaal. ‘Onbegrijpelijk’, vindt D66.
Dat liet de partij weten tijdens de
afgelopen behandeling van de
begroting 2020 en vraagt zij zich
af waar de wil is om duurzaam te
handelen binnen dit college.

Aanleiding voor deze uitspraak is
de recente beantwoording op de
schriftelijke vragen over de ja/ja-
sticker. ‘Ja, het college vindt dat
duurzaam de standaardkeuze
moet zijn’ en ‘ja, het college is
het eens dat voorkomen van pa-
pierafval wenselijker is’ maar zo-
dra gevraagd wordt om op zijn
minst onderzoek te doen naar in-
voering van het systeem met een
ja/ja-sticker, is de reactie ‘het
college acht een besluit hierover
prematuur.’

D66 in Nieuwegein vraagt zich af
hoe dit college de duurzame am-
bities van deze raad wil realise-
ren, als men dit soort relatief
kleine maatregelen niet eens wìl
uitvoeren? ‘Uitvoeren: dàt is de
echte opgave voor dit college’ al-

dus fractievoorzitter Tom Verho-
eve.

‘Voor uitvoering van duurzame
ambities is budget nodig. Dat be-
grijpt D66 heel goed. Dat in het
coalitieakkoord 400.000 euro is
gereserveerd voor Matchings-
fund Groen Geluk konden we
daarom op zich begrijpen. Maar
inmiddels is alweer 150.000 euro
van dit, voor duurzame ambities,
gereserveerde geld weggege-
ven! Of… getemporiseerd…
zoals dat tegenwoordig blijkbaar
heet.’

‘Is het college te laat tot plan-
vorming gekomen? Gaat er über-
haupt nog een plan komen? Of
kunnen we beter zelf voorstellen
indienen om dat geld aan duur-
zame uitvoering ten goede te la-
ten komen?' vraagt Tom Verho-
eve zich af. 'D66 heeft ideeën
genoeg.’

‘Van alle zaken waarop in deze
begroting wordt getemporiseerd,
vormt duurzaamheid eenderde
van het totaal. Onbegrijpelijk',
vindt D66.

Bij de behandeling van de pro-
grammabegroting heeft D66
verder aandacht gevraagd voor
de vernieuwing van schoolge-
bouwen, energiepositieve wo-
ningbouw en een inclusieve ar-
beidsmarkt. Lees er alles over op
de website van de D66 in
Nieuwegein.

____________________________________________________________________________________

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 woont in Nieuwegein en maakt de 'ups & downs' van de stad dagelijks mee. Het is Kim's droom om
professioneel illustrator en auteur te worden en dat elke Nieuwegeiner Pen-i (her)kent.

Kim: 'Je hebt kaas en je hebt kaas. Er is zelfs een behoorlijk gerijpte kaasgilde, waar een Nieuwegeiner
nu het jongst belegen lid van is. Maar, deze kaasboer heeft meer noten op zijn zang, dus jong belegen,
oud gerijpt!'

______________________________________________ ____________________________________________

______________________ ________________________________________________________________ ___
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Vraagt u zich wel eens af wat dat
nu weer voor een wilde plant of
onkruid is, in de tuin of de berm
of ergens tussen het gras in het
park in Nieuwegein? Of wat dat
voor een paddenstoel is? Of wat
daar nu weer kruipt of vliegt,
soms zelfs in huis?

De Nieuwegeinse natuurliefheb-
ber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of
beestje dat u ergens kunt tegen-
komen.
Ook heeft hij een eigen website.

Udo: 'Je kunt niet altijd afgaan op
het uiterlijk, vroeg of laat ga je af
als een gieter. Die gieter is mij
bespaard gebleven, maar ik zat
er wel naast toen ik een wespje
vond dat er uit zag (vond ik) als
een bijtje. Het was geen bij maar
een koekoeksgraafwesp. Die
bestaan dus ook.'

________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Dit bijtje is geen bijtje maar een graafwesp van een bijzondere
familie: De koekoeksgraafwespen. Er zijn wel 10 soorten in deze
familie in Nederland gevonden en ze lijken alle 10 op elkaar. En
op een bijtje. In Nieuwegein: Nysson spinosus.

________________________________________________________________________________________________________________

Morgen, 16 november om
14.00 uur komen Sinterklaas en
zijn Pieten aan in Vreeswijk bij
de Oude Sluis. De burgemees-
ter heet Sinterklaas met zijn
Pieten daar welkom. Voor die
tijd is er een leuk voorprogram-
ma. Er zijn Klimpieten, kinderen
zingen Sinterklaasliedjes en er
is aan het begin van de Dorps-
straat van 12.00 tot 17.00 uur
een speciale Sinterklaasmarkt
met kinderactiviteiten. Na aan-
komst maakt de Sint in een
open voertuig een korte rond-
gang door Vreeswijk. Het pro-
gramma eindigt om 16.30 uur.

Verkeer en parkeren
Tijdens de intocht van Sinter-
klaas in Vreeswijk worden veel
bezoekers verwacht. De orga-
nisatie vraagt u daarom om niet
met de auto naar Vreeswijk te
komen, maar gebruik te maken
van de fiets of het openbaar
vervoer. Als u toch met de auto
komt, dan is parkeren in de om-
liggende wijken gewenst. De
busdienst rijdt overigens tus-
sen 12.30 en 15.30 uur niet
door Vreeswijk.

Wegafsluitingen
De Dorpsstraat (tussen Koning-
innenlaan en Mauritsstraat) is
die dag van 12.00 tot 17.30 uur

afgesloten. Tussen de Maurits-
straat en de Molenstraat is het
van 12.00 tot 16.00 uur afges-
loten. De wegsleepregeling is
van toepassing, parkeren van
auto’s is niet toegestaan. De
Oude Sluis en de Koninginnen-
laan worden zaterdag tussen
12.00 en 16.00 uur afgesloten.
Verkeersregelaars zijn aanwe-
zig.

Veiligheid voorop
De gemeente plaatst op ver-
schillende locaties dranghek-
ken. Vanwege de veiligheid
vraagt de organisatie u om kin-
deren niet op of voor de hekken
te plaatsen. De Kippenbrug
blijft na de aankomst van de
Sint open tot na de rijtoer. De
Hoge brug (Molenbrug) op de
Lekstraat wordt afgesloten voor

het publiek. De terrassen van
de horeca langs de route blij-
ven leeg, zodat bezoekers
goed zicht op de stoomboot en
de Sint hebben.

Fietsenstallingen
Op de Handelskade bij de Wil-
helminabrug en op de hoek van
de Oranjestraat/Rijnlaan staan
fietsenstallingen. Tip is om niet
met de fiets het evenemen-
tengebied in te gaan.

EHBO-post
De EHBO-post is gevestigd in
de Barbarakerk aan de Koning-
innenlaan. Daar kunnen ouders
ook terecht als hun kind door
de drukte mogelijk is zoekge-
raakt. Tip is om het mobiele
nummer op de hand van uw
kind te zetten zodat u ge-
makkelijk te bereiken bent.

Cityplaza
Na zijn bezoek aan Vreeswijk
vertrekt Sinterklaas met al zijn
pieten naar Cityplaza. Om
15.00 uur start het voorpro-
gramma op het verdiepte win-
kelplein aan de Laag Raad-
stede voor de ingang van de
Jumbo. Tussen 16.00 en 16.15
wordt daar Sinterklaas ver-
wacht. Om 17.15 uur neemt hij
weer afscheid.

Morgen Sinterklaasintocht

_______________________

_________________________________________________ ______________________________

________________________________________ ______________________________________

FOTO: AREND BLOEMINK

https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl
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Op zondag 10 november werd in Amsterdam
1ste wedstrijd van de landelijke vijfkamp
gehouden. Aquarijn had een volledige ploeg
van 8 springers bij zich. Bij deze wedstrijden-
reeks springt een springer voor zichzelf en
een plaats bij de top 5 levert punten op voor
het clubklassement.

In serie 1 (9 jaar en jonger) werd Joy Daal-
huizen met een nieuw programma 3de,
Yunah Hulkenberg werd 4de. In serie 2
(10/11-jarigen) was er een 4de plaats voor
Jinte.

In serie 3 (12/13-jarigen) deed Stanley
Grij-ping voor het eerst mee met de 5-kamp
en dat leverde een zilveren medaille op.

In serie 4 (14+) was er goud voor Sen
Schoondermark, met een fraai PR. Metin
Ardic eindigde in deze serie op de 3de
plaats.

In serie 5 springen de springers die al een
diploma hebben gehaald. Zij laten 8 spron-
gen zien. Lorine van Leeuwen werd 5de en
Suzanne Klooster werd 8ste.

Door deze resultaten staat Aquarijn 2de in
het clubklassement met 34 punten. De Dol-

fijn uit Amsterdam gaat aan kop met 43 pun-
ten. De volgende wedstrijd is voor Aquarijn
thuis in zwembad Merwestein en wordt
gehouden op 18 januari 2020.

Koningin Maxima op jubileum
CNV Vakmensen in Nieuwegein

Koningin Máxima is vrijdagmiddag 29
november aanwezig bij het jubileumcongres
van CNV Vakmensen in Nieuwegein. De
vakbond viert dit jaar zijn 125-jarig bestaan.

In 1894 werd de Nederlandsche Vereniging
van Christelijke Kantoor- en Handelsbedien-
den opgericht in Amsterdam. Deze verenig-
ing was de voorloper van CNV Vakmensen.

CNV Vakmensen is de grootste vakbond bin-
nen het CNV en behartigt de belangen van
werknemers in bouw, industrie, vervoer, han-
del, diensten en voeding.

De bond heeft zo’n 137.000 leden en is partij
bij meer dan 400 cao’s. Tijdens het congres
neemt Koningin Máxima het jubileumboek
‘Belangenbehartiging als roeping’ in ont-
vangst.

Aansluitend gaat zij met deskundigen binnen
en buiten de vakbond in gesprek over de
leerrekening. Dit is een persoonsgebonden
ontwikkelbudget voor werknemers. Ook
spreekt Koningin Máxima met leden van
CNV Vakmensen.

Sport- en Evenementencomplex Merwestein is in Nieuwegein en omstreken echt een begrip. Velen kennen Merwestein vanwege het
zwembad en de sporthal. Maar wist je dat je in Merwestein ook heerlijk kunt lunchen, avondeten en borrelen? Brasserie H2O is een strakke
en moderne plek om te genieten van heerlijk eten. Ben jij benieuwd wat er allemaal op de kaart staat? Kom een keer kijken en probeer onze
open sandwich kip, of onze pokebowl vega. Perfect om tussen de middag even heerlijk bij te praten.
________________________________________________________________________________________________________________
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Vijfkamp weer van start voor Zwemvereniging Aquarijn
__________________________________________________ ______________
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Verkoop Drone
loopt uit op beroving

Een afspraak voor de verkoop van een
Drone in Nieuwegein is maandagavond uit-
gelopen op een beroving. Twee mannen uit
Arnhem werden bedreigd met een mes en
moesten hun spullen afstaan. De 23-jarige
man uit Arnhem had via social media een af-
spraak gemaakt voor de verkoop van zijn
Drone. Toen hij samen met een vriend bij
het huis aan de Muiderschans aankwam trof
hij alleen geen welwillende koper. In de wo-
ning bleken twee mannen aanwezig te zijn
die de Arnhemmers bedreigden met een
mes en beroofden van de Drone en andere
goederen. Hierna renden zij via de achterzij-
de de woning uit. De slachtoffers hebben
zich na de beroving bij de politie gemeld.
De politie onderzoekt de zaak en roept getui-
gen op zich te melden. Van de daders zijn
volgens de politie alleen summiere signale-
menten bekend. Eentje was ongeveer 1,75
meter lang en droeg een blauwe trui met ca-
puchon en een spijkerbroek. De ander was
iets kleiner, ongeveer 1,70 meter, met een
donkere huidskleur en een grote zwarte jas.

Getuige?
De recherche onderzoekt de zaak en wil
graag spreken met getuigen van dit misdrijf.
Mogelijk heeft u een of beide daders de be-
wuste avond gezien of heeft u andere infor-
matie die kan helpen om deze zaak op te
lossen. Bel de politie via 09008844 of bel
anoniem via 08007000.

Dank aan alle mantelzorgers

Het geven van (langdurige) zorg aan iemand
uit de naaste omgeving wordt vaak gezien
als iets vanzelfsprekends. Er is vaak geen
keus. Een partner is dementerend, een buur-
man krijgt een chronische ziekte of een oud-
er wordt slecht ter been. Het kan iedereen
overkomen.
Mensen die langdurig en onbetaald zorgen
voor een hulpbehoevende uit het gezin,
vrienden of kennissenkring waardoor een
emotionele band ontstaat noemen wij man-
telzorgers. Het is niet te vergelijken met vrij-
willigerswerk. Mantelzorg is iets wat je over-
komt, je kiest er niet voor. Mantelzorgers zijn
van onschatbare waarde. Dankzij de mantel-
zorg kunnen mensen vaak langer thuis blij-
ven wonen en contacten met hun eigen ver-
trouwde kring mensen onderhouden.

Als teken van waardering organiseerde Het
Steunpunt Mantelzorg in samenwerking met
gemeente Nieuwegein afgelopen zaterdag
de Dag van de Mantelzorg. Alle in Nieuwe-
gein woonachtige mantelzorgers waren wel-
kom en mantelzorgers wiens zorgvrager (de-
gene voor wie zij mantelzorgen) in Nieuwe-
gein woont en voor 1 oktober ingeschreven
stonden bij het Steunpunt Mantelzorg kon-
den hun mantelzorgwaardering in ontvangst
nemen.
Mantelzorgers konden deelnemen aan diver-
se workshops: van bloemschikken tot darten
of een ontspannende massage en nog veel
meer. Ook was er een informatiemarkt met
stands van organisaties die ondersteuning
bieden aan mantelzorger en zorgvrager.

Bent u mantelzorger?
Neem contact op met het Steunpunt Mantel-
zorg (info@mantelzorgnieuwegein.nl). Er is
in Nieuwegein namelijk een divers onder-
steuningsaanbod, van maatjes tot een man-
telzorgmakelaar die zorg- en regeltaken tij-
delijk over kan nemen tot informatiebijeen-
komsten en schoonmaak tegen een geredu-
ceerd tarief bij u thuis, waar zij u meer over
kunnen vertellen.

Aangemelde evenementen

15 November zijn ouders die een
basisschool voor hun kind zoeken van harte
welkom op locatie Zuid van de
Margrietschool.

‘Wereldkeuken voor volwassenen’ in
Dorpshuis Vreeswijk, 15 november.

Lezing ‘Overgang van sleep- naar duwvaart’
op 16 november bij Museumwerf Vreeswijk.

Vreeswijk en City Plazaverwelkomen 16
november zo’n 60 Pieten en de enige echte
Sinterklaas.

Op 16 november organiseert Smaak en Stijl
weer een Club Night.

Muziekliefhebbers kunnen 18 november
weer genieten van Stormy Monday.

19 November, gezellige
ontspanningsmiddag voor 55-plussers en
mensen met een functiebeperking.

Er is een informatie avond op 19 november
in het MEC over de opleiding tot natuurgids.

Op 20 en 27 november kunnen 9 tot en met
12-jarigen tijdens de #WorkshopWoensdag
aan de slag met LEGO Mindstorms.

21 November komt Ivo de Wijs naar de
bibliotheek De tweede verdieping.

‘Wereldkeuken voor volwassenen’ in
Dorpshuis Vreeswijk, 22 november.

22 November kan er weer geklaverjast
worden bij de Stichting Petanque
Nieuwegein Nederland.

De opening van de expositie 'Uit het gevoel
van' op 22 november om 19.30 uur.

Grapes & Bottles laat u kennismaken met de
wijnen van Brancatelli tijdens een
Masterclass op 22 november.

23 November kunnen ouders of verzorgers
van kinderen tot 12 jaar voor het
Sinterklaasfeest gratis speelgoed ophalen.

26 November en 3, 10 en 17 december geeft
Emad Al Fatly een workshop tekenen met
grijs potlood.

Op 27 november kunnen 9 tot en met 12-
jarigen tijdens de #WorkshopWoensdag aan
de slag met LEGO Mindstorms.

Koningin Máxima is 29 november aanwezig
bij het jubileumcongres van CNV
Vakmensen in Nieuwegein.
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Realisatie
Gezondheidshuis
Zuilenstein
stap dichterbij

De handtekeningen voor de
overdracht van de grond van de
kavel Zuilenstein zijn deze week
gezet. De ontwikkeling van het
Gezondheidshuis kan nu daad-
werkelijk van start. De verwachte
opening van het Gezondheid-
shuis is medio 2022.

Gezondheidscentrum Mondri-
aanlaan, Paramedisch Centrum
Nieuwegein en Huisartsenprak-
tijk Jutphaas, vormen samen het
Eerstelijns Medisch Centrum
Nieuwegein. Dit EMC gaat
samen met MOvactor en Ge-
meente Nieuwegein het Gezond-
heidshuis realiseren. De cliën-
tenraad en de klankbordgroep
vanuit de wijk worden daarbij
nauw betrokken. Op de inmid-
dels braakliggende kavel waar
eens Verzorgingshuis Zuilenstein
stond, wordt het nieuwe gebouw
gerealiseerd. Voorlopig wordt dit
Gezondheidshuis Zuilenstein ge-
noemd.

Het Gezondheidshuis richt zich,
de naam zegt het al, op gezond-
heid. Met gezondheid wordt be-
doeld meer dan alleen niet ziek
zijn. De professionals van dit
Gezondheidshuis vinden dat
gezondheid ook betekent dat u
als mens de uitdagingen van het
leven aankunt en daar grip op
hebt. Natuurlijk bieden zij in de
eerste plaats medische topzorg
en krijgt u de kwaliteit van de
zorg zoals u gewend bent. Ze
gaan echter een stap verder. Om
de uitdagingen in het leven aan
te kunnen en de grip te houden
op het leven is ook er aandacht
voor werk, wonen, inkomen,
opvoeden, meedoen in de sa-
menleving, zingeving, minder
eenzaamheid, enzovoort. Ook
dat bepaalt in hoge mate of je je
goed voelt.

Het Gezondheidshuis wil ook
graag een ontmoetingsplek in de

wijk zijn. Voor een kop koffie,
broodje, een praatje na de wan-
deling door het park, voor een
vergadering ’s avonds: ontmoe-
ten en verbinden is ook een
functie voor het Gezondheids-
huis. Volg de ontwikkelingen van
het nieuwe centrum op www.em-
cnieuwegein.nl.
__________________________

Verkeersproblemen
op industrieterrein
Laagraven

De verkeersproblemen op indu-
strieterrein Laagraven leiden tot
veel boze reacties, zien we op
sociale en andere media. ‘Dat
kunnen we’, zo zegt de Provincie
Utrecht in een reactie ‘ons ook
voorstellen als je lang vast staat

en geen kant op kunt.’ Het pro-
bleem ligt echter niet bij de pro-
vinciale weg, onze werkzaamhe-
den zijn afgerond, maar bij KWS/
Laagraven Investment die ver-
antwoordelijk zijn voor het indu-
strieterrein en de wegen daar
waar nu aan wordt gewerkt.

‘In overleg met de gemeente
Utrecht hadden ze de achterin-
gang (De Liesbosch), waar nor-
maal een spitsafsluiting is, open-
gesteld. Dit trok echter meer ver-
keer aan in plaats van dat het
een oplossing bood. Ze hebben
nu op het terrein een aantal we-
gen afgesloten in de hoop de
doorstroming te verbeteren maar
dit lijkt helaas nog weinig effect
te hebben.’

Verkeerslichten langer op
groen
De provincie Utrecht heeft voor
de verkeerslichten van de Bie-
zenwade naar de N408 de
groentijd vergroot, zodat meer
mensen sneller het terrein kun-
nen verlaten. Het is nog even de
vraag of dit helpt. De Provincie
Utrecht verwacht dat het wel iets
verlichting biedt en houdt de situ-
atie in de gaten. ‘Het voornaam-
ste probleem ligt dus echt op het
terrein zelf en is pas opgelost als
de werkzaamheden gereed zijn.
Onze weginspecteur is ook van-
avond weer op locatie en we blij-
ven Laagraven Investment/KWS
helpen waar mogelijk’ aldus de
Provincie.
__________________________

Kinderen van groep 8
ontbijten met
de burgemeester

Burgemeester Frans Backhuijs
heeft vrijdagmorgen 8 november
ontbeten met 23 leerlingen van
de basisschool De Krullevaar.
Dat gebeurde in het bedrijfsres-
taurant van het Stadshuis. Het
werd een gezellig samenzijn met
verschillende gezonde lekkernij-
en, tot grote vreugde van de kin-
deren van de school in de wijk
Zuilenstein.

Het ontbijt vond plaats naar aan-
leiding van de 17e editie van het
Nationaal Schoolontbijt waarbij
overal in het land burgemees-
tersontbijtjes plaatsvonden. Tij-
dens dit ontbijt doet de burge-
meester van Nieuwegein elk jaar
een donatie voor een goed doel.
Deze keer ging die naar ‘Het
Vergeten Kind.’ Deze stichting
zet zich in voor kinderen die het
moeilijk hebben, omdat er thuis
veel problemen zijn. Denk aan
verwaarlozing, mishandeling of
onveiligheid. De stichting geeft
ze aandacht en steun en zet zich
in om hun situatie te verbeteren.

Muurschildering gereed aan de
Rapenburgerschans

Wijknetwerk Fokkesteeg feliciteert Carin Sleurink en alle
vrijwilligers met het prachtige resultaat.

Dinsdagochtend legde kunstenares Carin Sleurink de laatste
hand aan de muurschildering. 's-Middags werden de steigers

weggehaald en dat werd in de Buurtkamer gevierd.

Carin: ‘Dank aan alle vrijwilligers van de buurt die me hebben
geholpen om het te schilderen. Zonder hen kon ik de

muurschildering op dit moment niet voltooien. Veel herinneringen
en verhalen liggen de afgelopen maanden aan de muur.’

___ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________

________________ _____________________________________________

________________________________ ________________________________________________________________ __________________________________________________
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‘Ladies Bingo’
op Buurtplein Zuid

Op vrijdag 13 december houdt
de organisatie, die normaal de
kinderbingo organiseert, een
bingo-avond speciaal voor da-
mes. Deze ‘Ladies Bingo’ wordt
gehouden in Buurtplein Zuid aan
de Ratelaar 37 en duurt van
20.00 tot 22.00 uur. De zaal gaat
open om 19.30 uur.
Tijdens de bingo zijn er leuke
prijzen te winnen. Een boekje
kost € 12,50. Dit is inclusief hap-
jes en een loterij met veel prij-
zen. Een lot voor de loterij kost
€ 1,- of zes loten voor € 5,-.

De avond is mede mogelijk
gemaakt door de enthousiaste
winkeliers van winkelcentrum
Hoogzandveld en ondernemers
uit Nieuwegein. Wilt u meer infor-
matie over de bingo? Stuur dan
een e-mailtje naar: kinderbingo-
hoogzandveld@hotmail.com.
__________________________

Expositie
Uit het gevoel van

Deze expositie is te zien van 13
november t/m 28 december in
KunstGein Podium in het atroium
van het Stadshuis. De opening
van de expositie is op 22 novem-
ber om 19.30 uur. Wees welkom!

Beeldende kunst is echt een pas-
sie van deelnemende kunste-
naars:

Christa Kruger, schilderijen.
Zij haalt haar inspiratie uit de din-
gen die zij in het gewone dage-
lijkse leven waarneemt, voelt en
beleeft, en die zij als het ware
projecteert in abstracte en kleu-
rige composities. Christa hoopt
dat mensen vanuit hun eigen
fantasie en gevoel iets kunnen
zien of voelen bij het bekijken
van haar doeken.

Ellen Slegt, schilderijen en
poëzie.
Omdat zij ook poëzie schrijft,

Vlnr. Jenneke Penning, Christa
Kruger, Ad Witte, en Ellen Slegt.

vallen haar schilderijen en poëzie
vaak samen. Op deze expositie
probeert zij haar gevoel over-
brengen en vraagt de bezoeker
zijn fantasie de vrije loop te ne-
men. Haar dichtbundels liggen
op tafel ter inzage.

Ad Witte, fotografie.
Met de in deze expositie ge-
toonde foto's laat hij die foto's
zien die 'op gevoel' gemaakt zijn;
wandelend door de natuur, of
natuurlijke plekjes vaak in de
buurt van Nieuwegein, genietend
van de omgeving.

Jenneke Penning, keramiek.
Bij deze expo zie je haar belang-
stelling voor mensen terug. Voor
haar een uitdaging, want wat zijn
treffende houdingen van de
groep of individuen? Het werken
met klei vindt zij een prettige en
fijne bezigheid.
__________________________

Geluksborrel in de bieb
Praat mee over wat jou
gelukkig maakt

Je bent op donderdag 21 novem-
ber van harte welkom bij biblio-
theek De tweede verdieping om
tijdens de geluksborrel van
16.00-17.00 uur mee te denken
over onze programmering rond-
om gezondheid en geluk. Bij de
eerste borrel dit najaar hebben
de deelnemers enthousiast ge-
brainstormd over een nieuwe
naam voor het programma.
Wordt het ‘Lucky Life’ of heb jij
misschien een nog betere sug-
gestie?
Deel jouw ervaringen en tips

over wat jij nodig hebt om ge-
zond en gelukkig te kunnen le-
ven. Wat mis je hier nog voor?
Je kunt aangeven welke experts
wij de komende tijd uit kunnen
nodigen om met elkaar de the-
ma’s rondom gezondheid en
leefstijl te bepalen die jij belang-
rijk vindt. Een mooie kans om
jouw ideeën te delen en inspi-
ratie op te doen.

Kom je ook? Meld je aan via
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. ‘geluksborrel’ of bij het in-
fopunt in de bibliotheek.
Kun je er op 21 november niet bij
zijn en heb je wel een idee of
een verzoek? Mail dan met Col-
inda Olff, coördinator gezondhei-
dsplein: c.olff@detweede-
verdieping.nu.
__________________________

Twee uur stremming
Wilhelminabrug door
FIT-test
Koninginnensluis

Op 26 en 27 november voert
Rijkswaterstaat een FIT (Func-
tionele Inspectie en Testen) uit
aan de Koninginnensluis in
Vreeswijk. Door deze werk-
zaamheden is de Wilhelminabrug
op 26 november van 20.00 tot
22.00 uur niet beschikbaar voor
verkeer. Het verkeer wordt
omgeleid via de Wiersebrug.

Alternatieve route
De afsluiting van de Wilhelmina-
brug betekent dat al het verkeer
een alternatieve route moet ne-
men. Fietsers en voetgangers
worden via de Emmabrug omge-
leid. Personenauto’s lichter dan
1500 kilo en minder dan 2 meter
breed kunnen ook gebruik ma-
ken van de Emmabrug. Voor de
buslijn van Qbuzz veranderen de
vertrektijden en routes. Kijk voor
actuele informatie op de website
van Qbuzz via www.qbuzz.nl.

(verder lezen)

_____________________________________________________________

Gezocht
Foto’s en verhalen
uit de
Tweede Wereldoorlog!

Als opmaat voor de jaarlijkse
4 en 5–mei viering zoekt de
redactie van De Digitale Stad
Nieuwegein voor het fotopro-
ject De Tweede Wereldoorlog
beeldmateriaal dat in de Twee-
de Wereldoorlog in Jutphaas
en Vreeswijk is gemaakt. De
scheepvaart in Nieuwegein,
voormalig Jutphaas en
Vreeswijk, is van grote beteke-
nis geweest en kent een lange
historie. Ook in de oorlog heeft
de scheepvaart in meerdere
opzichten een bijzondere rol
gespeeld. Dus heeft u nog er-
gens foto’s liggen die een tijds-
beeld van de oorlog geven,

scan ze in en e-mail deze dan
met een verhaal naar: redac-
tie@pen.nl.

Komend jaar is het 75 jaar dat
de vrijheid wordt gevierd. Ook
de provincie Utrecht is op zoek
naar foto’s over de Tweede
Wereldoorlog. Dit voor het fo-
toproject ‘De Tweede Werel-
doorlog in 100 foto’s.’ Wij
willen het lekker lokaal houden
op pen.nl dus heeft u foto’s en
verhalen stuur ze dan naar on-
ze redactie.

Kunt u de foto’s niet inscannen
dan helpen wij u graag. Neem
hiervoor contact op met Martin
Reijmerink, hij is bereikbaar
via 0646139696. Ook komen
wij graag langs voor een inter-
view als u een belangrijk ver-
haal heeft over deze periode.

______________ _____________________________________

___________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________

___________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________
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