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Koken met pen.nl

Een beproefd Italiaans gerecht,
normaal gesproken gemaakt van
kalfsvlees, maar deze variant
heeft de voorkeur van onze kok
Eric Dekker, onze kookgek:
‘Saltimbocca van varkensvlees’
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 Hildo
Kropstraat in de wijk Jutphaas/
Wijkersloot in Nieuwegein.

Nationaal
Theaterweeekend

Van 24 tot en met 26 januari
2020 viert DE KOM de liefde
voor theater tijdens het Nationaal
Theaterweekend. Het belooft
een héél leuk weekend te wor-
den met bijzondere theater-
belevingen voor maximaal 10
euro en een hoop gratis activitei-
ten. Ga lekker zitten en laat u
verrassen door muziek, cabaret,
show, circus, dans en jeugd-
theater!

Verhalenverteller pur sang
Patrick Nederkoorn gaat in 'Ik
betreur de ophef' op even grap-
pige als pijnlijke wijze op zoek
naar de drijfveren van beslissin-
gen die achteraf onbegrijpelijk
zijn. Wat bezielde hem bijvoor-
beeld om gemeenteraadslid te
worden en abjecte standpunten
te verdedigen? Hoe raakte hij
zichzelf volledig kwijt in overtui-
gingen en hoe vond hij zichzelf
weer terug bij zijn grote liefde?
Ik betreur de ophef geeft een
prachtig inkijkje in een wereld
van valse beloftes en oprechte
leugens.
__________________________

Klaverjassen
op donderdag

Er wordt iedere donderdagmid-
dag geklaverjast in het Petanque
Centrum. Deze middagen begin-
nen om 13.30 uur. De zaal gaat
open vanaf 13.00 uur en de
kosten voor deelname bedragen
4.00 euro p.p. De prijzen op
deze middagen zijn geldprijzen.
__________________________

Natuurlijke speelelementen
op schoolplein van ‘Het Vogelnest’

Afgelopen woensdag werd door een aantal ouders van ‘Het Vogel-
nest’ aan de Groenling in Nieuwegein de laatste hand gelegd aan de
natuurlijke speelelementen ‘de draak’ en ‘de zonnewijzer van boom-
stammen.’ Tijdens een creatieve brainstormsessie met ouders van de
Denktank werd deze ‘draak’ geboren. Samen zochten zij naar een
manier om het schoolplein, dat voornamelijk bestond uit stoeptegels,
natuurlijker, boeiender en uitdagender te maken zoals in de visie van
de school is verwoord.

‘Met plezier leren wij op basisschool Het Vogelnest werken aan
eigenwaarde en zelfstandigheid. Een school waar je boeiend en
betekenisvol onderwijs krijgt, waarmee de interesse van kinderen
wordt gewekt. Wij waarderen eigenheid met respect voor elkaar en
de omgeving’ aldus de school in een reactie.

Uit onderzoek is gebleken dat natuurlijke speelplekken uitdagen tot
gevarieerd, exploratief, constructief en actief speelgedrag en daar-
mee een belangrijke schakel vormen in een gezonde en evenwich-
tige ontwikkeling van de kinderen. Ook het sociale klimaat op het
plein verbeterd door een meer gevarieerd spelaanbod. Kinderen zijn
aardiger voor elkaar en maken minder ruzie.

Marc van Megen, een ouder uit de Denktank en industrieel ontwerp-
er, heeft het ontwerp van de draak en de zonnewijzer gemaakt. Marc
heeft ook het contact gelegd met de gemeente Nieuwegein om te kij-
ken hoe zijn ontwerp gerealiseerd kon worden. Gemeente Nieuwe-
gein werkt evenals ‘Het Vogelnest’ vanuit ‘de bedoeling’; wat bete-
kent dat de leefwereld van de inwoners en ondernemers centraal
staat. Vanuit deze doelstelling hebben zij het mede mogelijk gemaakt
om de natuurlijke speelelementen te realiseren.
_______________________________________________________

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI: redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Uw mening telt: meld u aan voor het Inwonerspanel

De gemeente Nieuwegein hoort graag uw mening over Nieuwegein.
Die kunt u heel gemakkelijk geven vanuit uw luie stoel of vanachter
uw bureau. Gewoon via uw computer, tablet, laptop of smartphone.
Nieuwegein heeft namelijk een digitaal panel: het Inwonerspanel. In-
woners van 18 jaar en ouder die geregeld meedenken.
Denkt u met de gemeente Nieuwegein mee? Als lid van het Inwo-
nerspanel krijgt u ongeveer vier keer per jaar een uitnodiging per e-
mail om een vragenlijst in te vullen.
Meedoen? Klik hier en vul de vragen in.

_______________ ________________________________________________________________ __________________________________________________

______________________________________________________ ________________________________________________________________ ___________
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Vorige week zaterdag vonden er in heel
Nederland feestelijke startbijeenkomsten
plaats voor de Kern met Pit. 128 Nieuwe pro-
jecten kregen eerder al het startschot om
aan de slag te gaan en 12 afgeronde projec-
ten maakten vandaag in Utrecht kans op de
Kern met Pit Trofee.

In de provincie Utrecht is het project ‘Wereld-
keuken’ van Dorpshuis Vreeswijk tot winnaar
uitgeroepen. Hiermee dingt het buurtinitatief
uit Nieuwegein mee naar de Gouden Pit die
zal worden gehouden op 28 maart tijdens het
‘We doen het Samen! Festival’ in Amersfoort.
Het winnende project zet in op het stimuleren
van contact tussen jongeren in de buurt door
samen te koken. Gedeputeerde Hanke
Bruins Slot was jurylid en heeft de prijs uit-
gereikt. De landelijke winnaar maakt kans op
3.000 euro. Vandaag sleepte het initiatief uit
Nieuwegein, behalve de Kern met Pit Trofee,
al 1.500 euro binnen.

Droom voor de buurt
Van dorp tot stad, van krimpgemeente tot de
Randstad: iedereen met een goed idee voor

zijn buurt kon meedoen. Voor 2020 hebben
140 buurtprojecten zich aangemeld om bin-
nen een jaar hun droom te realiseren. De
projecten variëren van een belevingstuin
voor ouderen en een skateplek voor jon-
geren tot een dorpsontmoetingsplek met
bankjes en het organiseren van een benefiet-
concert.

Een boost voor buurtprojecten
Sinds de start van Kern met Pit zijn er ruim
4200 lokale buurtprojecten gestart, opge-
bloeid en verankerd in de maatschappij.
Door deel te nemen kunnen bewoners-
groepen de kennis en het netwerk inzetten
van KNHM foundation. Dat zorgt vaak voor
een enorme boost: ineens is er iemand die
kan adviseren bij een plan van aanpak of die
weet bij wie je moet zijn in de gemeente.
Kern met Pit stimuleert zo de betrokkenheid
van burgers door ze te voorzien van infor-
matie, praktische workshops en de begeleid-
ing van vrijwillige adviseurs. Zo krijgen dro-
men steeds meer vorm en is realisatie bin-
nen één jaar mogelijk.

Programma
‘Gluren bij de Buren Nieuwegein’
bekend

Er staat een gloednieuwe editie van ‘Gluren
bij de Buren Nieuwegein’ voor de deur! Op
zondag 9 februari 2020 worden 35 huiska-
mers door de hele gemeente Nieuwegein
omgetoverd tot tijdelijke podia voor lokaal ta-
lent. Het Perzisch tapijt wordt tot podium ge-
bombardeerd en de hoekbank tot tribune. In
heel Nederland, verdeeld over 22 steden,
zijn maar liefst 4060 optredens naar ieders
hartelust.

Tussen 12.00 en 17.00 uur op zondag 9
februari aanstaande zijn er optredens van
rapformaties tot theatermakers en van ca-
baretiers tot 30-koppige koren. Kortom, voor
ieder wat wils en ook nog eens gratis toe-
gankelijk.

Zo kun je een reis om de wereld maken aan
de Lekboulevard, genieten van een nieuw
begin aan de Serenadelaan of een Late
Night Live Experience ervaren op de Appel-
vink. Het hele programma kunt u hier bekij-
ken.

Gluren bij de Buren wordt georganiseerd va-
nuit een stichting zonder winstoogmerk.
‘Dankzij duizenden enthousiaste vrijwilligers
(onze gastvrije huiskamereigenaren en
lokale podiumkunstenaars) kunnen we jaar-
lijks ruim 1300 gratis toegankelijke mini-
podia presenteren’ aldus de organisatie.
‘Gluren bij de Buren’ wordt voor de negende
keer georganiseerd in Nieuwegein.

_______________________________________________________________ _________

‘Wereldkeuken’ van Dorpshuis Vreeswijk
beste buurtinitiatief in de provincie Utrecht
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Grote verbouwing
PI Nieuwegein

De gevangenis in Nieuwegein
krijgt een grondige verbouwing.
Voor de verbouwing van de ge-
vangenis in Nieuwegein wordt
drie jaar uitgetrokken. Er wordt
geen strikte einddatum aange-
houden omdat alles goed moet
verlopen. Gedurende de ver-
bouwing blijft de gevangenis wel
in bedrijf.

Het gebouw bestaat twintig jaar
en wordt met vierhonderd gedeti-
neerden en evenzoveel perso-
neelsleden intensief gebruikt. Na
al die jaren is het nodig dat het
hele gebouw helemaal wordt
aangepakt. Inmiddels zijn 96 ge-
vangen verhuisd en is de ver-
bouwing gestart in de leegge-
komen afdeling.

Steeds als een afdeling ver-
bouwd is, verhuizen de gedeti-
neerden en komt er een andere
afdeling leeg te staan die onder
handen genomen wordt.

In totaal zijn er in Nieuwegein
twee grote afdelingen voor tach-
tig mensen. Twee afdelingen
voor vijftig personen en dan nog
vijf kleinere afdelingen. In totaal
zijn er negen afdelingen.

Gedetineerden worden ook bij
de verbouwing betrokken. Er is
een gedetineerdencommissie
waarmee gesproken wordt over
de plannen van de verbouwing.
Directeur Theo Vernooij wil het
leefklimaat in de gevangenis ver-
beteren en digitalisering door-
voeren.

Duurzaamheid is ook een belan-
grijk onderwerp van de verbou-
wing. 'Op het dak gaan zonne-
panelen komen en we willen
proberen zoveel mogelijk ener-
gieneutraal te worden' aldus
Vernooij.

Na de verbouwing komen de
gedetineerden uit Zeist weer
naar Nieuwegein.

AHN Kookworkshop
Creatief koken met een
beperkt budget

Op zaterdag 25 januari houdt de
Algemene Hulpdienst Nieuwe-
gein (AHN) een kookworkshop
‘Creatief koken met een beperkt
budget.’ De workshop is van
10.00 tot 12.30 uur en wordt ge-
houden in de recreatieruimte van
de Boogh aan de Oortjesburg 2
in Batau Noord. Aansluitend van
de kookworkshop is een geza-
melijke lunch.

Tijdens deze kookworkshop
gaan de deelnemers onder be-
geleiding van een hobby-kok met
elkaar aan de slag om een ge-
zonde, warme 2- gangen lunch
te bereiden met een beperkt
budget. Vindt u het gezellig om
samen met anderen te gaan ko-
ken en te eten? Meld u dan aan.
Dat kan via e-mail: begelei-
der@hulpdienstnieuwegein.nl of
telefonisch op nummer:
0303073574. Deelname is gratis,

er zijn echter maar een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar dus
meldt u snel aan.

Over de kookworkshop
Tijdens deze kookworkshop gaat
u een lekker gerecht maken die
samen wordt besproken. De
kookworkshop begint met een
uitleg over het menu. Daarna
wordt er gezamenlijk inkopen
gedaan en vervolgens wordt er
met elkaar, onder begeleiding,
aan het kokkerellen geslagen.
Om 12.30 uur wordt er geza-
menlijk gegeten, waarbij iedere
deelnemer een gast mag uitnodi-
gen om hiervan mee te genieten.
Om 13.30 uur is de lunch afge-
lopen en begint de soosmiddag.
Deze duurt tot 16.00 uur. Het is
niet verplicht om hieraan deel te
nemen.

Is vervoer een probleem, dan
hoort de AHN het graag om sa-
men met u naar een oplossing te
kijken. Mocht u nog vragen heb-
ben of u wilt zich opgeven voor

de kookworkshop en/of de lunch:
begeleider@hulpdienst-
nieuwegein.nl, telefonisch te
bereiken onder 0303073574. De
soos kent een vrije inloop.
__________________________

Video
Hongerige draak
sloopt pand

Afgelopen dinsdag trok Bart van
Rooijen er voor de tweede keer
op uit met zijn camera om onze
lezers een impressie te geven
van de sloopwerkzaamheden
van het markante gebouw aan
de Buizerdlaan. En wees eer-
lijk… in de mist is de sloop-
machine net een hongerige
draak die gulzig het pand veror-
bert.
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_______________________________________________

FOTO VAN DE WEEK

_________________________________ _______________________________________________________________ __________________________________________________

Vorig jaar fotografeerde ik Scrap Art kunstenaar Nils van Went. Nils vertelde me toen dat hij van
plan is om de ruimte naast zijn werkplaats in de Galecopperzoom als beeldengalerij in te richten.
Nadat ik hem, tijdens mijn dagelijkse wandeling (wanneer het niet regent!) de afgelopen weken
hard heb horen werken, verscheen er deze week ineens een nieuw beeld. Een selfie-makende
man, zwaaiend in een bootje. Een leuk contrast met de Rustende Man, het object aan de ándere
kant van de Galecopperwetering.

____________________________ _____________________
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‘Sketchcrawl’ tekenen
met KunstGein Podium
bij Damsté Nieuwegein

Op Valentijnsdag, vrijdag 14 februari aan-
staande van 14.00 tot 17.00 uur of van 18.00
tot 20.00 uur, organiseert KunstGein Podium
‘Sketchcrawl.’ Deze keer wel op een hele
unieke locatie: auto garagebedrijf Damsté
Nieuwegein.
In de showroom staan drie prachtige old-
timers en natuurlijk de allernieuwste auto-
modellen. Maar er is meer te zien, zo zijn er
marktkraampjes bemand met de plaatselijke
winkeliers Muntplein die de liefde voor hun
producten graag willen delen (slager, rijwie-

len, huisdieren enz.) Kortom genoeg te zien
om lekker creatief bezig te zijn met je favo-
riete hobby tekenen.

Het woord Sketchcrawl is afgeleid van het
woord Pubcrawl (kroegentocht). Het is eigen-
lijk een soort tekentocht voor liefhebbers en
het liefst in de buitenlucht. Je spreekt af op
een bepaalde plek, ‘markeert’ een omgeving
waarbinnen iedereen blijft om te tekenen en
je tekent wat je om je heen ziet. Dit kan één
grote of meerdere kleinere tekeningen zijn.
Basis is vaak pen/potlood en eventueel wa-
terverf. Een half uur voor de afsluiting kom je
bij elkaar, leg je de sketchbooks bij elkaar en
deel je ervaringen. Het leuke is natuurlijk dat
ieder op eigen wijze dezelfde omgeving te-
kent en daarin de verschillen te zien.

Enthousiast geworden, schrijf je in voor 10
februari via activiteitenkunstgein@gmail.com
o.v.v Sketchcrawl eerste tijdblok (1) of
tweede tijdblok (2) er zijn geen kosten ver-
bonden aan deze activiteit . Maar neem zelf
wat te drinken en schetsboek pen/potlood en
waterverf mee.

Provincie onderzoekt toekomstig
gebruik openbaar vervoer

De komende weken kunnen bus- en tram-
reizigers deelnemen aan een onderzoek over
het toekomstig openbaar vervoer in de
provincie Utrecht. Hiervoor zullen reizigers
van vervoerders U-OV en Syntus Utrecht
persoonlijk worden benaderd in bus en tram.
Daarnaast kunnen reizigers via de website
OVinUtrecht.nl meedoen aan het onderzoek.

Ton van Dopperen van de provincie Utrecht:
‘De provincie Utrecht werkt aan snel, be-
trouwbaar en effectief openbaar vervoer. Op
vele plekken binnen en buiten de provincie
ontstaan nieuwe vervoerwijzen zoals deel-
fietsen, deelscooters en deelauto’s die in
combinatie met bus en tram het openbaar
vervoer kunnen versterken. Met het onder-
zoek naar de toekomst van het openbaar
vervoer wil de provincie Utrecht achterhalen
hoe reizigers reageren op het uitbreiden van
de dienstregeling, het versnellen van bussen
en trams en het aanbod van nieuwe vervoer-
wijzen.’
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Voor maar € 10,-
naar het theater
tijdens het Nationaal
Theaterweekend

Van 24 tot en met 26 januari
vieren we de liefde voor theater
tijdens het Nationaal Theater-
weekend. Het belooft een héél
leuk weekend te worden met bij-
zondere theaterbelevingen voor
maximaal 10 euro en een hoop
gratis activiteiten. Geniet van
cabaret, muziek, dans, circus,
show en jeugdtheater. Kom het
meemaken! Het volledige pro-
gramma in Theater De Kom ziet
er als volgt uit:

Vrijdag 24 januari, 20.30 uur,
cabaret
Ik betreur de ophef,
Patrick Nederkoorn, € 10,-

zaterdag 25 januari, 15.00 uur,
muziek
KOMopLIVE, Tarde Mexicana
met Fred Abbingh, Celia
Barradas en Chico Martín, gratis

zaterdag 25 januari, 20.15 uur,
muziek
RAAK!, Joris Linssen en
Caramba, € 10,-

zaterdag 25 januari, 20.30 uur,
moderne dans
NachtHexen IV: Battre, Jens van
Daele | € 10,-

zaterdag 25 januari,
afterparty ‘RAAK!’,
muziek en dans
KOM salsa dansen in het
theatercafé, gratis

zondag 26 januari, 14.30 uur,
circus & show
The Great Wonder,
Pepijn Gunneweg (voormalig
Ashton Brother), € 10,-

zondag 26 januari, 15.00 uur,
jeugd & familie
Reis om de wereld in 80 dagen
(8+), Beumer & Drost, € 10,-

Holocaustmonument
Levenslicht
te zien in Stadshuis

Om stil te staan bij de Holocaust-
slachtoffers uit de gemeente
Nieuwegein is van 22 januari tot
en met 2 februari een tijdelijk
Holocaustmonument Levenslicht
te zien in het Stadshuis in de
binnenstad van Nieuwegein. Op
27 januari 2020 is het 75 jaar
geleden dat concentratie- en
vernietigingskamp Auschwitz
werd bevrijd.

Over heel de wereld wordt hierbij
stilgestaan. Het monument
maakt deel uit van een landelijk
project van het Nationaal Comité
4 en 5 mei waaraan meer dan
150 Nederlandse gemeenten
deelnemen. Zo staat Nederland
gezamenlijk stil bij de verschrik-
kingen van de Holocaust.

Lichtgevende herdenkings-
stenen
Voor deze speciale herdenking
heeft kunstenaar Daan
Roosegaarde het monument
Levenslicht ontworpen. In zowel
de Joodse herdenkingstraditie
als in de Roma- en Sinti-cultuur
zijn stenen belangrijk. Daan
Roosegaarde heeft deze traditie
als inspiratie gebruikt. Met
104.000 lichtgevende herden-
kingsstenen (gelijk aan het aan-

tal slachtoffers uit Nederland)
staat het kunstwerk symbool
voor de impact van de Holo-
caust. Om de paar seconden zie
je de stenen oplichten en weer
uitdoven, als een ademhaling in
licht. Daarmee symboliseren ze
het leven dat nu in de gemeente
gemist wordt.

Programma ceremonie
Na de officiële, landelijke ont-
hulling worden de stenen over
het land verspreid naar gemeen-
ten waar mensen zijn wegge-
voerd naar de vernietigingskam-
pen, zo ook naar Nieuwegein.
Het 4 en 5 Mei Comité Nieuwe-
gein en de gemeente Nieuwe-
gein organiseren op 29 januari
een speciale bijeenkomst rond
het Lichtmonument in het Atrium
van het Stadshuis. Deze bijeen-
komst begint om 16.30 uur en
duurt tot 17.30 uur.

__________________________ __________________________________________________

___________________________________ ________________________________________________

__ _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

FOTO: AREND BLOEMINK
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___________________________
_______________________

_____________________________________________________ ______________________

Marieke Salah, een van de bevlogen zan-
geressen van Hold the Line: 'Optreden in de
grote zaal van Paradiso, dé poptempel van
Nederland: dat staat op de ‘bucketlist’ van
veel muzikanten en koren. Popkoor Hold
the Line (40 man en vrouw sterk), onder lei-
ding van Raimond Metting, kan nu een
dikke vink op de bucketlist zetten.

Afgelopen zondag trad het popkoor namelijk
op tijdens de Paradiso Korendagen (18 en
19 januari). Deze dagen vinden jaarlijks in
januari plaats en gedurende twee dagen tre-
den er meer dan honderd koren op in zowel
de grote als de kleine zaal.

In de kleine zaal had Hold the Line al drie
keer eerder gestaan, maar zondag stond
het koor op het magische grote podium in
de poptempel, waar eerder al zoveel muzi-
kale helden hebben opgetreden.

De generale repetitie van de dinsdag ervoor
spetterde al flink. Eén brok energie vloog
door de repetitieruimte in theater de Kom
dus dat beloofde veel goeds voor hét optre-
den van het jaar.

Om 18.30 uur betrad het popkoor het
magische trappetje op weg naar het hoof-
podium. Om vervolgens ruim een kwartier

volop te ‘knallen’.
De aftrap was ingetogen met het prachtige
'You are the reason'. De wereld veroveren
kan Hold the Line ook, want het tweede
nummer was 'Everybody wants to rule the
world'. Bij de klassieker die volgde klapte
het publiek op het juiste moment enthou-
siast mee: 'Radio Gaga'.
Het nummer 'Water under the bridge' klonk
prachtig in Paradiso. Want, als de akoestiek
érgens goed is, dan is het wel in deze voor-
malige kerk. Een fantastisch nummer om
juist daar te zingen.

Tijdens de afsluiter ging het dak er bijna let-
terlijk af, tijdens het gospelachtige nummer
'Go like Elijah'. Zowel het publiek als Hold
the Line zelf maakten er een feestje van.
Het was fantastisch om alle mensen in de
zaal zo mee te krijgen!

Alle koorleden hebben intens genoten. En,
die vink op de bucketlist staat bij iedereen
genoteerd!'

Volg Hold the Line op Facebook of kijk op
de website. Zelf enthousiast geworden?
Kom een keer kijken en meezingen. Hold
the Line repeteert elke dinsdagavond van
20.00 tot 21.30 in de ensembleruimte op de
vierde verdieping van theater De Kom.

Schoonspringers
Aquarijn werkten
druk weekend af

Op zaterdag 18 januari vond in
zwembad Merwestein de tweede
wedstrijd van de 5-kamp plaats.
Aquarijn uit Nieuwegein had een
volledige ploeg van tien sprin-
gers. Een plaats bij de top 5 le-
vert punten op voor het vereni-
gingsklassement.

In de E-groep (9 jaar en jonger)
was er een zilveren medaille
voor Minte Bos van Aquarijn. In
de D-groep (10/11 jarigen)
sprong Joy Daalhuizen met een
nieuw PR naar zilver. Yunah
Hulkenberg behaalde het brons
en de 4de plaats was voor Mika
Grosze Nipper.
In de B/A-groep (14 t/m 18 jaar)

sprong Kayra Asci een zeer
goede wedstrijd en werd 1ste.
De 2de plaats was voor Stanley
Grijpink.

Bij de masters (19+) was er een
bronzen medaille voor Metin
Ardic. De springers die het D-di-
ploma behalen, schuiven door
naar de serie met acht sprongen.
Hier behaalde Samuel Quist een
zilveren medaille. Richello Salm

werd 5de en Sen Schoonder-
mark, die voor het eerst acht
sprongen liet zien, werd 8ste.

In het verenigingsklassement
staat Aquarijn nu op de 1ste
plaats met 78 punten. Gevolgd
door De Dolfijn Amsterdam met
52 punten. Op een gedeelde 3de
plaats staan PSV Eindhoven en

ZPC Amersfoort met 49 punten.
SBC Breda staat 5de met 42
punten.

Op zondag 19 januari werd in
Amsterdam de tweede wedstrijd
van de breedtesport georgani-
seerd. Aquarijn uit Nieuwegein
nam deel met maar liefst 23
springers!

In de E-groep (9 jaar en jonger)
was er goud voor Joy Daalhui-
zen. Yunah Hulkenberg behaal-
de brons en Minte Bos werd als
jongste van Aquarijn knap 4de bij
de meisjes. Bij de jongens was
het goud voor Timotheus Meth.
Het brons ging naar Finn Lange-
laan en Mike Hoogendam werd
4de bij de jongens.

In de D-groep (10/11-jarigen)
was er brons voor Jinte. Anissa
Deraz werd 4de bij de meisjes.
Mika Grosze Nipper behaalde
het goud bij de jongens en het
brons was voor Finn van Enge-
len.

In de C/B-groep (12 t/m 15 jaar)
had Aquarijn alleen maar jon-
gens. Het zilver was voor
Samuel Quist en het brons ging

naar Sen Schoondermark.
Richello Salm werd 4de.

In de A/S-groep (16 jaar en oud-
er) was er goud voor Suzanne
Klooster. De beste springer van
een club in de serie behaalt pun-
ten voor het verenigingsklasse-
ment. Zondag was Aquarijn de
dagwinnaar, met 73 punten,
gevolgd door De Dolfijn uit
Amsterdam met 72 punten.

Na twee wedstrijden staat Aqua-
rijn eerste met 158 punten. De
Dolfijn Amsterdam staat tweede
met 126 punten en PSV Eind-
hoven staat in het klassement
met 92 punten op een derde
plek.

Daphne Wils in Amerika
Daphne Wils, sinds begin januari
studerend en springend voor de
Universiteit van Honolulu op
Hawaii, had haar eerste wedstrij-
den voor het Universiteitsteam.
Het team was dit weekend
afgereisd naar Los Angeles.
Voor Daphne was deze eerste
wedstrijd een fantastisch succes.
Ze werd 2de op de 3 meter plank
en 1ste op de 1 meter in een
sterke wedstrijd.

__________________ ________________________
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Nieuwegeins popkoor
Hold the Line treedt op
in poptempel Paradiso

https://www.facebook.com/holdthelinenieuwegein/
https://www.kunstkombinatie.com/zang/?fbclid=IwAR1JYjEgLwIsoscB5XqdANIVb8SLeQSqjpnoMp6cc-u-1vsk6Q8_QrmfeiY


Stichting
Wijknetwerk Fokkesteeg stopt

Het afgelopen half jaar is door bestuur van
de Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg, mede
naar aanleiding van de bewonersenquête in
juni 2019, uitvoerig gesproken met de ge-
meente Nieuwegein over de realisering van
de noodzakelijke eigen huisvesting ten be-
hoeve van het Wijknetwerk. Een laagdrem-
pelige ontmoetingsplek, een programmering
van activiteiten en veel ruimte voor initiatie-
ven van de wijkbewoners.

Uit onderzoek is gebleken dat de enige reële
locatie voor huisvesting het door de gemeen-
te aan Lister verhuurde voormalig buurthuis
‘t Dok aan de Hoornseschans 101 is. Er wa-
ren van de zijde van de gemeente geen ju-
ridische bezwaren en leek er een overeen-
stemming met de gemeente in zicht. On-
danks inspanningen van alle betrokken partij-
en is het niet mogelijk gebleken daar over-
eenstemming over te bereiken.

De gemeente Nieuwegein en Lister menen
dat voor het bieden van huisvesting aan het
Wijknetwerk eisen mogen worden gesteld
aan de samenwerkingsbereidheid van het
Wijknetwerk en de kwaliteit daarvan.

‘De Stichting Wijknetwerk heeft jarenlang be-
wezen goed en graag met alle maatschap-
pelijke partners te willen samenwerken. De
door de gemeente en Lister gestelde voor-
waarde voor huisvesting is voor het Wijk-
netwerk onacceptabel omdat dit betekent dat
de samenwerking onder dwang moet plaats
vinden’ aldus het bestuur van het Wijknet-
werk tegenover onze redactie.

‘Samenwerking onder dreiging van verlies
van huisvesting is geen vrijheid en biedt
geen kansen voor samenwerking op basis
van gelijkwaardigheid.’

Het wijknetwerk was graag bereid -naast hun
eigen activiteiten- op basis van gelijkwaardig-
heid samen te werken met Stichting Balans
en Lister/La CaZa. Bij de gemeente bleek
onvoldoende inzicht voor de noodzaak van
deze gelijkwaardigheid.

De overheid, die uit financiële overwegingen
de noodzaak propageert dat in de maat-
schappij veel problemen door vrijwilligers
moeten worden opgelost, is helaas -in

Koningin Julianaschool:
Excellente school!

Maandag 20 januari was het in 'onderwijs-
land' een spannende dag: de predicaten voor
excellente scholen 2020-2023 werden uit-
gereikt. Dit betekende feest voor basisschool
Koningin Juliana in Nieuwegein, deze school
heeft voor de tweede keer het predicaat Ex-
cellente school mogen ontvangen.

Het predicaat Excellent krijg je als alle in-
spectiestandaarden op de school goed in

orde zijn én als je uitblinkt op een bijzonder,
excellent profiel. De Julianaschool heeft voor
de tweede keer het predicaat ontvangen, dit
betekent dat de school heeft kunnen aanto-
nen dat de kwaliteit van het profiel na 3 jaar
behouden is én dat er ook doorontwikkeling
heeft plaatsgevonden.

Een prachtig resultaat!
De Koningin Julianaschool heeft het predi-
caat ontvangen voor hun kanjerprofiel – so-
ciale veiligheid. Het excellente kanjerprofiel
staat voor de onderlinge sfeer (leerlingen,

team en ouders), pedagogisch klimaat en
(professionele) leercultuur op school. 'Excel-
lent bevonden worden juist op dit pedagogi-
sche thema vinden wij een eer', aldus trotse
directeur Martine Spreeuw.

'Vanuit onze visie kunnen leerlingen pas opti-
maal tot leren komen als zij zich veilig en
prettig voelen. Dat wij nu erkend zijn door in-
spectie van het onderwijs en door de jury van
excellente school op dit punt, voelt als een
kroon op onze Koningin Juliana…kanjer-
school!'

'Waar 300 leerlingen, 600 ouders/verzorgers
en 30 teamleden 'samen leven' is het een
mooie uitdaging om het gesprek blijvend met
elkaar aan te gaan: preventief, maar zeker
ook als er meningsverschillen of ongewenste
interacties zijn. Kinderen én de groep leren
hoe je hier mee om kunt gaan, handvatten
bieden om goed voor jezelf en een ander te
zijn: dat is wat het profiel inhoudt. Vanuit
vertrouwen bruggen naar elkaar bouwen in
plaats van muren om ons heen te creëren!'

De school ontving het predicaat uit handen
van jurylid mevrouw Joke van Putten. Alle
leerlingen, collega’s en ook speciale gen-
odigden zoals wethouder van onderwijs Jan
Kuiper en Harry de Vink (bestuurder stichting
Fluenta waar de school onder valt) waren bij
dit feestelijke, gedenkwaardige moment aan-
wezig.
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Nieuwegein- niet bereid deze vrijwilligers te
ondersteunen en te faciliteren.

‘De gemeente Nieuwegein pretendeert wijk-
gericht te werken en belang te hechten aan
participatie van bewoners. Hierbij past een
samenwerkende, faciliterende stijl van ge-
meentelijk besturen. Het wijknetwerk consta-
teert dat de gemeente niet bereid is zonder
opgelegde voorwaarden de bewoners te fa-
ciliteren met een eigen wijkhuiskamer.
Waarmee de bewoners van Fokkesteeg, ca.
10% van de inwoners van Nieuwegein, wor-
den verbannen naar een buurtplein buiten
hun eigen wijk, in Hoogzandveld of de
Doorslag.'

Hierbij wordt opgemerkt dat de huisves-
tingskosten van de buurtpleinen vele malen
hoger zijn dan een door vrijwilligers be-
heerde wijkhuiskamer.

‘Als gevolg hiervan is het niet mogelijk de
doelstellingen van het Wijknetwerk en de
wensen van de wijkbewoners te realiseren
en is met oneindig veel verdriet besloten tot
opheffing van de Stichting Wijknetwerk
Fokkesteeg en het definitief staken van alle
activiteiten’ zo laat het Wijknetwerk in een
persbericht weten.

__________________________________________________________ __________________________

____________________________________________________ ________________________________________________________________ ______________________________

https://www.slagerijwimkastelein.nl


Nieuwegein
in top 15 gemeenten met meeste
auto-inbraken

Afgelopen jaar werden er in totaal 48.499
auto-inbraken geregistreerd. 53 procent van
de inbraken is te herleiden naar ‘slechts’ 15
van de 355 Nederlandse gemeenten. In deze
top 15 staat ook de gemeente Nieuwegein,
met 543 auto-inbraken. Dit blijkt uit de poli-
tiecijfers over 2019 die zijn vrijgegeven.
Van de 355 gemeenten die Nederland kent
zorgden ‘slechts’ 15 gemeenten voor liefst 53
procent van alle auto-inbraken. Dit is de
top-15:

Amsterdam (6.376 auto-inbraken)
Utrecht (4.858 auto-inbraken)
Rotterdam (4.330 auto-inbraken)
‘s-Gravenhage (1.786 auto-inbraken)
Eindhoven (1.602 auto-inbraken)
Nijmegen (965 auto-inbraken)
Breda (828 auto-inbraken)
‘s-Hertogenbosch (794 auto-inbraken)
Amersfoort (643 auto-inbraken)
Arnhem (633 auto-inbraken)

Tilburg (604 auto-inbraken)
Haarlem (581 auto-inbraken)
Almere (576 auto-inbraken)
Schiedam (569 auto-inbraken)
Nieuwegein (543 auto-inbraken)

De grote steden zoals Amsterdam (6.376
auto-inbraken), Utrecht (4.858 auto-inbraken)
en Rotterdam (4.330 auto-inbraken) staan
respectievelijk op de eerste, tweede en
derde plaats. De top vijf gemeenten met de
sterkste stijgingen van het aantal auto-
inbraken bestaat uit Rotterdam, Lelystad,
Gooise Meren, Groningen en Schiedam.

Aantal inbraken gedaald
Ten opzichte van 2018 is het aantal auto-
inbraken in 2019 gedaald met 9,3 procent.
Op provinciaal niveau zijn er echter wel grote
verschillen te zien. Zo is het aantal inbraken
in Zeeland afgenomen met 35 procent, terwijl
er in Groningen sprake is van een stijging
van 21 procent. Ook op regionaal niveau
bestaan er grote verschillen, zowel in de re-
latieve verschillen als in het aantal inbraken.

Nationaal Theaterweekend

Van 24 tot en met 26 januari 2020 viert
DE KOM de liefde voor theater tijdens het
Nationaal Theaterweekend. Het belooft een
héél leuk weekend te worden met bijzondere
theaterbelevingen voor maximaal 10 euro en
een hoop gratis activiteiten. Ga lekker zitten
en laat u verrassen door muziek, cabaret,
show, circus, dans en jeugdtheater!

Battre is het vierde deel uit de cyclus
'NachtHexen', waarin Jens van Daele zich
richt op sterke vrouwen in straffe tijden. In
een duel op het scherp van de snede
bevechten twee danseressen elkaar tot op
het bot volgens het principe van ‘oog om
oog, tand om tand’. Uiteindelijk kent de strijd
alleen maar verliezers, al zijn er sprankjes
hoop en vleugjes poëzie te vinden in dit en-
ergieke, krachtige en hartverscheurende
dansconcert met indringende livemuziek.

Een goed gesprek
over privacy en veiligheid
28 januari is de Europese dag
van de Privacy, een dag die be-
doeld is om Europese burgers te
informeren over hun rechten be-
treffende het gebruik van hun
persoonsgegevens door overhe-
den, bedrijven en andere orga-
nisaties.
Mag de overheid de privacy van
de inwoners inperken, als dat de
veiligheid ten goede komt? Op
die en andere vragen gaan we in
tijdens het gesprek over privacy
en veiligheid. Annelie van Dijk
van Amnesty International zet de
aanwezigen aan het denken, lokt
meningen uit en zorgt dat een-
ieder gehoord wordt. We gaan
tegelijkertijd ook op zoek naar
het waarom van de mening van
de ander. Waarom denkt de an-
der zo en wat betekent dat voor
mij?
Een goed gesprek over Privacy
en Veiligheid geeft ruimte aan de
eigen mening en streeft naar be-
grip voor de mening van de an-
der, zonder dat je het per se met
de ander eens hoeft te worden.
De toegang voor het gesprek is

gratis. Aanmelden: actie@de-
tweedeverdieping.nu o.v.v.
‘Goed gesprek 28 januari’.

Lezing Donorwetgeving
Vanaf juli 2020 geldt de nieuwe
Donorwet. Wat betekent dit voor
u? Heeft u al nagedacht over or-
gaan- en weefseldonatie? Dis-
cussies, een quiz en filmpjes
helpen u een bewuste keuze te
maken voor uw donorregistratie.
Op maandagmiddag 27 januari
van 14.30 tot 16.00 wisselen we
hierover van gedachten met el-
kaar tijdens het PLUS-café.
Deelname aan het PLUS-café is
gratis. Meedoen? Stuurt u dan
een mail naar actie@detweede-
verdieping.nu o.v.v. PLUS-café
en de datum.

Politiek café Stikstof
Op woensdagavond 12 februari
is er in de bibliotheek een Poli-
tiek café over stikstof. Dr. ir. Ma-
riet Hefting, universitair hoofddo-
cent Ecologie en biodiversiteit,
zal een korte lezing geven over
stikstof. Wat is het precies, waar-
om is het een probleem, wat is er
al merkbaar en wat gebeurt er

als er geen maatregelen worden
getroffen?
Daarna gaat wethouder Hans
Adriani in op de situatie in Nieu-
wegein. Wat zijn de maatregelen
vanuit de provincie en wat zijn de
gevolgen?
Waarschijnlijk heeft u zelf ook
nog allerlei vragen over stikstof.
Er is volop gelegenheid om deze

te stellen tijdens de presentaties.
Na afloop van het Politiek café
kunt u in een informele setting
onder het genot van een hapje
en een drankje en een gezellig
muziekje nog napraten over dit
onderwerp met lokale politici.
De toegang is gratis. Aanmelden:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. ‘Politiek café’.
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De Nationale Voorleesdagen werden geopend met een Voorlees-
ontbijt en een poppentheater. De Nationale Voorleesdagen
duren tot en met zaterdag 1 februari.

Nieuws van De tweede verdieping

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________
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Kleine Prijs van
Nieuwegein 2020

De Kleine Prijs van Nieuwegein,
dé wedstrijd voor artiesten en
bands uit Nieuwegein en omge-
ving, gaat binnenkort weer be-
ginnen. Het is een jaarlijks
terugkerende wedstrijd waar
bands en artiesten de mogelijk-
heid wordt geboden om in com-
petitievorm en in een ontspan-
nen en gezellige sfeer podiumer-
varing op te doen.

Geïnteresseerde muzikanten uit
Nieuwegein en directe omgeving
kunnen zich voor deze wedstrijd
aanmelden. Kijk hier voor alle in-
formatie over inschrijven en het
reglement.

Naast een mooie beker en bos
bloemen, wint de winnaar van de
Kleine Prijs een optreden op
Geinbeat 2020, dat dit jaar plaats
zal vinden op zaterdag 11 juli.

De voorrondes van de Kleine
Prijs van Nieuwegein worden
gehouden op 6 en 13 maart, en
de finale vindt op 27 maart plaats
in De Partner aan de Nedereind-
seweg 401A in Batau Noord. In-
schrijven kan tot en met woens-
dag 19 februari 2020.
__________________________

Hoogspanningslijnen
onder de grond

De gemeente Nieuwegein houdt
een inloopbijeenkomst rond de
ontwikkeling van de hoogspan-
ningslijnen die bovengronds
lopen vanaf het Amsterdam-
Rijnkanaal tot aan de A2. De
gemeente wil deze elektriciteits-
leidingen, ongeveer 3 km en 10
masten, ondergronds aanleggen.
Voor deze werkzaamheden heeft
de gemeente Nieuwegein 3 mil-
joen euro uitgetrokken. TenneT,
de beheerder van de hoogspan-
ningslijn moet de resteren 12
miljoen euro betalen.
De bijeenkomst vindt plaats op
dinsdag 28 januari tussen 17.00
en 20.00 uur in het Meeting Dis-
trict aan de Blokhoeve 2A. Dit
betreft een inloop, dus aanmel-
den is niet nodig. Medewerkers
van de gemeente en TenneT
zullen aanwezig zijn om even-
tueel vragen te beantwoorden.

Hoogspanningslijn Galecop en
Blokhoeve
Op 1 januari 2019 is de wet
Voortgang Energietransitie inge-
gaan. Deze wet regelt de verka-
beling (het ondergronds leggen)
van hoogspanningslijnen. In
Nieuwegein gaat het om de
hoogspanningslijnen door de wij-
ken Galecop, Blokhoeve en Huis
de Geer. De gemeente heeft net-
beheerder TenneT gevraagd om
het deel van de hoogspannings-
lijn vanaf Oudenrijn (A2) tot het

Amsterdam-Rijnkanaal onder-
gronds te leggen.

Waar komen de kabels onder-
gronds te liggen
De afgelopen periode zijn ver-
schillende plekken onderzocht
waar de kabels ondergronds
kunnen liggen. Daarbij is geke-
ken naar haalbaarheid op alle
vlakken: techniek, omgeving,
ruimtelijke inpassing, kosten,
uitvoerbaarheid en bestem-
mingsplannen. Daaruit kwam
één duidelijke voorkeur. Dat is
het gebied dat grotendeels gelijk
loopt aan de bestaande lijnver-
binding. Dit deel is het kortst en
heeft weinig invloed op de infra-
structuur en andere projecten
van de gemeente. Ook levert het
tijdens de werkzaamheden de
minste hinder voor de omgeving
en het verkeer op.

Ontwerp
Het college van burgemeester en
wethouders vraagt op 20 februari
aan de gemeenteraad om ak-
koord te gaan met het voorkeurs-
gebied en TenneT te vragen om

een basisontwerp/voorontwerp te
maken.

Planning
Het gaat nog wel even duren
voordat de uitvoering gaat begin-
nen. Een planning kan TenneT
nog niet geven. Daarvoor moet
eerst meer onderzoek worden
uitgevoerd. Dat gebeurt allemaal
bij het maken van het basisont-
werp.

Woningen
In Galecop, waar meer dan twee
derde deel van de hoogspan-
ningslijn door loopt, zal een grote
strook grond beschikbaar komen
als de kabels ondergronds gaan.
De gemeente heeft deze plek
nog niet opgenomen in haar wo-
ningbouwprogramma 2030, maar
de kans dat er woningen ge-
bouwd zullen worden is groot.

Ook in Blokhoeve zal grond vrij-
komen dat nu te dicht bij de
hoogspanningslijn ligt. Ook hier
bestaat de mogelijkheid voor be-
bouwing nadat de kabels onder-
gronds liggen.

__________________________________________________________________________________

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: 'Het is mogelijk al bekend dat ik een brokkenpiloot ben. Regelmatig raak ik gewond door mijn
eigen onhandigheid. Ditmaal presteerde ik het om op een glas te staan. Daar raakte ik niet van
gewond. Wel van het opruimen. Het kan misschien helpen als ik eerst het licht aan doe en dan in het
glas graai...'

_______________ _____________________________________________________
FOTO: COEN HALMANS

Stikstof als onderwerp
van het Politiek Café

Op 12 februari van 20.00 tot
22.00 uur staat het Politiek café
bij bibliotheek De tweede verdie-
ping in het teken van stikstof.
Dr. ir. Mariet Hefting, universitair
hoofddocent Ecologie en biodi-
versiteit, zal een korte lezing
geven over stikstof. Wat is het
precies, waarom is het een pro-
bleem, wat is er al merkbaar en
wat gebeurt er als er geen maat-
regelen worden getroffen?

(verder lezen)

____________________________________________________________ ________

FOTO: AREND BLOEMINK

___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________
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Doe- en Ervaarbeurs
in Nieuwegein

In het Fletcher Hotel aan de
Buizerdlaan 10 in Nieuwegein
vindt zondag 26 januari van
11.00 tot 17.00 uur voor de ze-
vende keer de Doe- en Ervaar-
beurs plaats. Inmiddels is deze
beurs uitgegroeid tot een prach-
tig evenement waar meer dan 70
standhouders de bezoekers van
harte welkom heten. Het Fletcher
Hotel is makkelijk te bereiken
met de auto en het openbaar
vervoer. De lezingen en entree
zijn gratis!

U treft onder meer aurafotogra-
fie, verkoop kleding, sieraden,
spirituele artikelen, cadeauartike-
len, mediums/coaches, massa-
ge’s, sjamanendrums, cosmeti-
sche producten, alles op het ge-
bied van wellness, enz.

Zo is ook Spirituele Numeroloog
Charles aanwezig. Op zijn bij-
zondere manier van invoelen die
uniek is zal Charles je dat mee-
geven wat voor jou op dat mo-
ment nodig is.

Gedurende de gehele dag zijn er
gratis lezingen bij te wonen en
live muziek in de lobby te belui-
steren. Kortom de moeite waard
om een dag door te brengen.

Nieuwegeinse
Heleen van den Hoven
geeft schrijfworkshops
op locatie

Dit jaar zal de Nieuwegeinse
Heleen van den Hoven, auteur
van Het CARPA Complot, door-
gaan met het geven van schrijf-
workshops. De eerste daarvan is
een de workshop ‘Locatieschrij-
ven,’ waaraan zowel geoefende
als ongeoefende schrijvers ple-
zier beleven.

Heleen: ‘Locaties inspireren me.
Dat kan een iets bijzonders zijn,
zoals de Maeslantkering, maar
ook een tunnel onder een snel-
weg, een bos, een parkeer-
garage.’

Graag neemt Heleen schrijvers
mee om door creatieve opdrach-
ten hun teksten een extra dimen-
sie te geven. De workshop ‘Lo-
catieschrijven’ duurt twee uur.
De workshops vinden steeds
plaats op een andere locatie in
Utrecht of Nieuwegein die be-

reikbaar is met het openbaar ver-
voer.

De deelnemers krijgen schrijfop-
drachten, maar er wordt ook ge-
praat over het effect van de lo-
catie op de teksten. De eerste
workshops starten, bij voldoende
deelname, in februari.

Heleen heeft zelf bij het schrijven
veel steun ondervonden van de
feedback van anderen en van
trainingen bij Querido Academie.
Eerder volgde ze al de Opleiding
Uitgeverij van de Vakopleiding
Boekenbranche. Ook volgde ze
onlangs een training tot Schrijf-
docent. Nu wil ze haar kennis en
ervaring graag delen met liefheb-
bers van het mooiste vak in de
wereld: schrijven. Daarbij maakt
het niet uit wat de ambities zijn,
er is voor iedereen wat te leren.

Meer informatie over de schrijf-
cursussen vindt u op de website
van de Nieuwegeinse of kunt u
aanvragen via het e-mailadres:
heleen@dekleinekoning.nl.

Stroomstoring
treft ruim 1200 inwoners
in Nieuwegein
en IJsselstein

Door een stroomstoring zaten
donderdag rond het middaguur
1252 klanten in Nieuwegein en
IJsselstein zonder stroom. De
storing begon rond 11.50 uur
aan de Utrechthaven en in de
wijk Fokkesteeg. De stroomsto-
ring, die Nieuwegein en een klein
deel van IJsselstein trof, is om
12.46 uur opgelost door de
Stedin monteurs. ‘Alle klanten
hebben weer stroom. De oor-
zaak was een defecte kabel’ zo
laat Stedin weten.

De stroomstoring duurde wat
langer dan voorzien door een
onvoorziene, sluimerende sto-
ring, waardoor enkele klanten
in de wijk Fokkesteeg en Hoog-
Zandveld langer zonder stroom
zaten en alle klanten pas sinds
13.50 uur weer stroom hadden.
Deze tweede storing is dus ook
gerepareerd.

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: 'Schildwantsen zijn vaak
opvallend gekleurde beestjes,
maar dat geldt niet voor de
grauwe schildwants.
Onopvallend scharrelt dit beestje
over en in de Nieuwegeinse
beplanting en geeft alleen van
zijn aanwezigheid blijk als je hem
'verstoort'. Dan doet hij wat veel
wantsen kunnen: Stinken!'

________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

_________________________
_____________ _____________________________________________________
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Het beestje van deze week is een uit Midden-Europa afkomstige
immigrant die ook in Nieuwegein inmiddels is ingeburgerd:
De grauwe schildwants. Met z'n 1½ cm toch nog vrij
onopvallend, dus je ziet ze gemakkelijk over het hoofd.
In tuinen en struwelen.

http://www.dekleinekoning.nl/hvdh/
mailto:heleen@dekleinekoning.nl
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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Pakketbezorgers zorgen met
regelmaat voor overlast
in de straten van Nieuwegein
Steeds meer wordt er on-line geshoped.
Hierdoor komen er ook steeds meer bestel-
busjes in het straatbeeld van Nieuwegein.
Want al die bestellingen moeten ook worden
thuisbezorgd. Inmiddels rijden er dagelijks
ruim 275 busjes door Nieuwegein, veelal
oude diesels, die naast ergernis ook voor
veel uitstoot van fijnstof zorgen.

Het zijn niet alleen de traditionele postbe-
zorgers van PostNL, DHL en UPS die elke
dag bezorgen met een bedrijfswagen en dus
onderweg zijn. Het aantal bezorgers neemt
juist toe. Denk aan de nieuwe wasmachine
of de boodschappen die bezorgd worden etc.
Gemak voor de eindgebruiker, maar gedoe
in het proces ertussen.

Men klaagt onder meer over chauffeurs die
scheuren door de straten van Nieuwegein of
pakketbezorgers die het busje fout parkeren
tijdens een bezorg-actie. Kent u de zin:
‘Weer zo een wit busje’?

Waar men het niet over heeft is dat deze
busjes ook veel schade maken aan het
straatmeubilair in de stad of zelfs aan de
eigendommen van de bewoners. Afgelopen
week reed een bestelbus van de JUMBO

een lantaarnpaal krom op de Jacobus van
Looyhove. De onderdoorgang van de Louis
Couperushove/Lodewijk van Deysselhove is
al onderhalfjaar gesloten nadat hetzelfde
bedrijf klem kwam te zitten met een busje in
deze onderdoorgang.

Nog gekker werd het afgelopen zaterdag-
morgen om 07.30 uur op de Andreasgaarde
in Batau Zuid. De bestuurder van dit busje
was de weg kwijt en moest keren. Hierbij
ramde hij een geparkeerde auto en vervolg-
de zijn weg zonder een briefje achter te laten
op de beschadigde auto. Deze actie werd
gefilmd door de deurbel van de eigenaar van
de auto. Inmiddels is de bezorgdienst achter-
haald.

Heeft u ook slechte ervaring met de diverse
bezorgdiensten in Nieuwegein? Laat het
onze redactie weten: redactie@pen.nl. Hier
kunt u ook reageren.

Aardwarmtewinning
in Nieuwegein

Op basis van geologische onderzoek is het
gebied aan de zuidkant van gemeente
Utrecht en gemeente Nieuwegein in beeld
gekomen voor aardwarmtewinnig. Dit heeft
onze redactie al in april 2019 laten weten. In
de tweede helft van 2019 is door Warmte-
bron Utrecht, een gebied gevonden dat ge-
schikt is om verder te onderzoeken. Dat ge-
bied ligt zo dicht mogelijk bij het warmteover-
drachtstation van Eneco, nabij het kruispunt
Batauweg / A.C. Verhoefweg / Symfonielaan.
Binnenkort zal op deze plek geboord worden
naar aardwarmte.

Voorafgaand was er afgelopen maandag een
bewonersbijeenkomst in Buurtplein Galecop
waar omwonenden werden geïnformeerd
over de komende werkzaamheden. Onze
videograaf Jos van Vogelpoel was ter plekke
en maakte een videoverslag.

(verder lezen)

Wist je dat wij boostlessen voor het A-diploma aanbieden? Boostlessen geven jouw kleine net even een voorsprong om sneller het
A-diploma te halen.
Je zwemt in een klein groepje (zo'n 8 kids) onder begeleiding van een instructeur. Hierdoor krijg je veel tijd en aandacht en
daardoor leer je ook sneller. Deze keer is er ook een groep voor niveau 1 zwemmers.
Wil jij graag meedoen met de boostlessen? Wees er dan snel bij, want de vorige vakanties zaten de groepjes zo vol!
https://www.merwestein.nl/zwemles/boostlessen
________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ _________________________________

________________________________ ______________________________________
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Peuterinloop in Galecop
Kom gezellig (gratis) spelen bij de peuter/
ouder inloop voor ouder (s) met peuter(s)
van 2,5 tot 4 jaar. Vanaf dinsdag 4 februari
om de twee weken van 9.00 uur tot 11.00
uur. Buurtplein Galecop. Buurtplein Batau
volgt hopelijk in maart elke twee weken.
___________________________________

Weer volop klaverjassen bij
Petanque Centrum Nieuwegein

De Stichting Petanque Nieuwegein Neder-
land (SPNN, Galecopperzoom 1) organiseert
in de maand februari weer twee competitie
klaverjasavonden. De eerste is op vrijdag-
avond 7 februari en de tweede op vrijdag-
avond 28 februari. De klaverjasavonden be-
ginnen om 19.30 uur en de zaal is open
vanaf 18.45 uur.

De kosten voor deelname zijn 4.00 euro per
persoon, dit is inclusief een kopje koffie/thee.
Er zijn mooie geldprijzen te winnen. Ook
wordt er een loterij gehouden. Hier zijn de
prijzen veelal vleesprijzen.Informatie en op-
gave kan via telefoonnummer 0622414051.

Klaverjasmarathon
Op zaterdag 22 februari aanstaande wordt
ook weer een klaverjasmarathon gehouden
in het gebouw van de Petanque vereniging.
Het is noodzaak je voor deze avond snel op
te geven via telefoonnummer: 0622414051.
Dit in verband met het bestellen van de
lunch voor deze zaterdag.

Verdachten lopen tegen de lamp
Al lange tijd werden een jongen en een
meisje gezocht voor een beroving van een
hoogbejaarde vrouw in Hilversum. De twee
zijn uiteindelijk in Nieuwegein aangehouden
na een melding van verdacht gedrag.

Op dinsdag 23 april 2019 volgen twee ver-
dachten een hoog bejaarde vrouw naar de
Aldi Supermarkt aan het Noordse Bosje in
Hilversum. Wanneer het slachtoffer de
supermarkt verlaat, lopen de twee opnieuw
achter haar aan. Op de ’s-Gravelandseweg
slaan ze toe en beroven de vrouw van haar
handtas met daarin onder andere haar pin-
pas. Dezelfde dag wordt er twee keer in
Utrecht een geldbedrag gehaald van de
rekening van het slachtoffer.

Aanhouding in Nieuwegein
Donderdagmiddag 16 januari 2020 zien
agenten in Nieuwegein twee personen in
een auto die opvallen door verdacht rijge-
drag. Wanneer ze het kenteken door het
politiesysteem halen zien ze dat eigenaar
van de auto gezocht wordt voor een bero-
ving in Hilversum. In de auto zitten inder-
daad de twee gezochte verdachten. Ze zijn
beiden direct aangehouden. Het gaat om
een jongen van 18 jaar uit Nieuwegein en
een meisje van 16 jaar zonder vaste woon of
verblijfplaats.

Aangemelde evenementen

Manga voor Beginners, 25 januari, 13:00
uur.

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Nieuwegein
organiseert een open dag op 25 januari.

26 Januari om 14.30 uur heeft Soep&Cultuur
in Dorpshuis Fort Vreeswijk een
themamiddag over Willem Wilmink.

Zondag 26 januari, zondagsoos om 14:00
uur op buurtplein Galecop.

Zondag 26 januari: Doe- en Ervaarbeurs.

27 Januari: PLUS-café over de nieuwe
Donorwet.

Hoogspanningslijnen onder de grond: 28
januari is er tussen 17.00 en 20.00 uur in
het Meeting District aan de Blokhoeve 2A.

Op 29 januari is er een speciale bijeenkomst
rond het Lichtmonument in het Atrium van
het Stadshuis.

1 Februari organiseren BodyRun en IJ-Run
samen een Night fun-run en een Night-trail.

Werken met Alcoholmarkers, 1 februari,
13:00 uur.

Competitie klaverjasavond: 7 februari.

8 februari, lezing, Opkomst en ondergang
van Scheepswerf en Machinefabriek De
Liesbosch.

Chibi voor Beginners, 8 februari, 13:00 uur.

9 Februari worden huiskamers omgetoverd
tot tijdelijke podia voor lokaal talent.

Op woensdag 12 februari komt het Mobiel
Media Lab van de politie naar Nieuwegein.

14 Februari organiseert KunstGein Podium
‘Sketchcrawl.’

Werken met Kleur, 15 februari, 13:00 uur.

Op zaterdag 15 februari 2020 komt het
Mobiel Media Lab van de politie naar
Nieuwegein.

Werken met Mixed Media, 22 februari, 13:00
uur.

Competitie klaverjasavond: 28 februari.

Voorronde van de Kleine Prijs van
Nieuwegein: 6 maart.

Donderdagavond 12 maart wordt de eerste
grote Nieuwegein Quiz georganiseerd.
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Verdachten babbeltrucs
bij tientallen bejaarden
voorlopig vast

Drie jonge vrouwen uit Nieuwe-
gein die verdacht worden van het
bestelen van tientallen bejaarden
blijven op last van de rechter
voorlopig vastzitten. De verdach-
ten zouden zich hebben voorge-
daan als medewerker van een
ouderenbond en zich op die ma-
nier naar binnen hebben gepraat
bij de slachtoffers. Ze liepen te-
gen de lamp in Leeuwarden na-
dat enkele bewoners en onder-
nemers van de winkels op de
Schrans en Verlengde Schrans
in Leeuwarden camerabeelden
ter beschikking hadden gesteld
aan de politie.

Ze zouden bejaarde vrouwen
vanuit supermarkten naar huis
zijn gevolgd om ze daar een
bloemetje aan te bieden. De ver-
dachten werkten in wisselende
samenstellingen. Een van hen
hield telkens het slachtoffer aan
de praat, terwijl de ander juwe-
len, geld en pinpassen uit het
huis haalde, stelt het Openbaar
Ministerie.

Er is in totaal twintig keer aangif-
te gedaan in heel Nederland over
de babbeltrucs van deze ver-
dachten. Ook in Nieuwegein
sloegen de jonge vrouwen toe.
Zij deden zich toen voor als

medewerker van de afdeling Wil-
Lekstroom. De 23-jarige Cynthia
D. en de 27-jarige Valentina N.
waren vrijdag aanwezig op de
zitting. De 24-jarige Brenda D.
zat bij een andere rechtszaak.

De advocaat van Cynthia D. zei
dat zijn cliënte 'jong, impulsief,
verdrietig en van slag is' door
alles. Hij wilde, omdat ze zich
nog erg jong gedraagt, dat ze on-
der het jeugdstrafrecht zou val-
len. N. wilde vrijkomen uit voor-
lopige hechtenis. De rechtbank
wees alle verzoeken af, omdat
de vrouwen doordacht zouden
hebben gehandeld en het risico
op herhaling groot wordt geacht.
__________________________

Gemeente Nieuwegein
zet Citrix-servers uit
vanwege beveiligingslek

De gemeente Nieuwegein, maar
ook andere gemeenten, hebben
uit voorzorg de externe toegang
tot hun Citrix-netwerk tijdelijk
afgesloten. Die zijn namelijk
kwetsbaar door een fout in het
systeem. Veel gemeenten ge-
bruiken Citrix onder meer om
thuis te werken. Op de gemeen-
telijke kantoren kan gewoon ge-
werkt worden. De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten zegt
dat zo’n 200 van de 355 ge-

meenten werken met Citrix,
waaronder dus Nieuwegein.
Aanleiding is een advies van het
Nationaal Cyber Security Cen-
trum (NCSC) van het ministerie
van Justitie en Veiligheid van
vorige week donderdag om de
servers uit voorzorg uit te scha-
kelen. In de beveiliging van
Citrix-programma’s werd in de-
cember een grote fout ontdekt.
Daarvoor is nog geen reparatie
beschikbaar. Citrix heeft wel een
lapmiddel ontwikkeld om de kans
op een aanval te verkleinen,
maar dat middel blijkt niet altijd
even goed te werken.

Door het gat in Citrix zouden
kwaadwillenden eenvoudig toe-
gang kunnen krijgen tot gevoe-
lige gegevens. Duizenden
Nederlandse bedrijven, over-
heidsdiensten, onderwijsinstellin-
gen en organisaties zouden ge-
vaar lopen. De fout zit in twee
diensten van Citrix, namelijk de
Application Delivery Controller en
de Gateway.

Afgelopen maandag werd een
update uitgevoerd, die de kwets-
baarheden moet oplossen. Als
deze is getest zullen de syste-
men weer langzaam op gang
komen en kunnen de medewer-
kers van o.a. de gemeente
Nieuwegein weer vanuit huis in-
loggen in de gemeentelijke sys-
temen.

Auto op zijn kant
op de A2 bij Nieuwegein

Op de A2 richting Den Bosch is
vorige week vrijdag rond 14.55
uur een ongeluk gebeurd ter
hoogte van Nieuwegein. Hierbij
is een personenauto op zijn kant
gekomen. Hoe het ongeluk heeft
kunnen gebeuren is niet bekend.
De bestuurder is er met lichte
verwondingen vanaf gekomen en
is nagekeken door ambulance-
personeel.

Vanwege het ongeluk werden
twee rijstroken afgesloten. Deze
zijn rond 15.30 uur weer vrijge-
geven. Het verkeer vanaf de
Leidsche Rijntunnel richting
Nieuwegein is vanwege het on-
geluk gestremd geweest. Men
moest rekening houden met een
oponthoud van ongeveer 30
minuten.

De betrokken auto is door een
sleepbedrijf weggevoerd en is
total-loss.

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

Januari 2009
Eind januari 2009 vond voor
de zestiende keer het
Nieuwegeinse Sportgala
plaats. In een uitverkocht NBC
in de Blokhoeve mocht onder
meer de Nieuwegeinse sporter
Nico Blok zijn welverdiende
prijs in ontvangst nemen.
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Windmolens
en zonnevelden
in polders Rijnenburg
en Reijerscop

Het Utrechtse stadsbestuur biedt
in de polders Rijnenburg en
Reijerscop ten westen van Nieu-
wegein ruimte voor het plaatsen
van maximaal acht windmolens
en ongeveer 230 hectare zonne-
velden. De geplande windmolens
zullen een tophoogte van 225
meter krijgen en komen op een
afstand van minimaal 800 meter
te staan van woonwijken in De
Meern, Nieuwegein en IJssel-
stein. Beide energiebronnen kun-
nen minimaal twintig jaar blijven
staan. Dit staat in het definitieve
voorstel dat het college op 16
januari 2020 heeft voorgelegd
aan de gemeenteraad. De
Utrechtse gemeenteraad neemt
hier in 2020 een besluit over.

Volgens de gemeente Utrecht
kunnen 82.500 huishoudens van
elektriciteit (275.000 MWh) wor-
den voorzien met de windmolens
en zonnevelden. Dat is bijna 20
procent van de huidige vraag
naar elektriciteit in Utrecht.

Delen in de winst
Bewoners van de polders en in-
woners van de gemeenten
Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein,
Montfoort en Woerden krijgen
de kans om te investeren in de
energieopwekking en zo ook de-
len in de winst. ‘We streven naar
minimaal 50% eigenaarschap
door bewoners uit deze gemeen-
ten’ zegt de gemeente Utrecht.

Omwonendenregeling
Bewoners die in de nabijheid van
een windmolen wonen, krijgen
van de initiatiefnemers een ver-
goeding die afhankelijk is van de
afstand tussen hun woning en de
windmolen.
Omwonenden zijn bezorgd over
de komst van windmolens. Zij
vrezen geluidsoverlast en slag-
schaduw. Daarom stelt het col-
lege strengere eisen, bovenop
de wettelijke normen.

De acht windmolens zijn gepland
in het noordelijke deel van
Rijnenburg en Reijerscop. Het
gebied is zo gekozen dat de tur-
bines op een zo groot mogelijke
afstand van de woningen staan.
‘Op deze manier vinden we een
balans tussen een hoge ener-

gieproductie en zo weinig mo-
gelijk hinder’ aldus het college in
het voorstel.

Polder Rijnenburg wordt vaak
genoemd als mogelijke woning-
bouwlocatie. Dit blijft ook met
deze plannen nog mogelijk.

Klaas Kooijker op Twitter in een
reactie: ‘Achterlijk voorstel. Hoe
dom kan je zijn als college door
niets te doen met voorstellen van
landelijke partijen, andere ge-
meenten om ipv energie opwek-
ken juist huizen te bouwen in de-
ze zone.’

Buren van Rijnenburg
en Reijerscop reageren
op voorstel
wind- en zonnepark

De Buren van Rijnenburg en Rei-
jerscop (BVRR) reageren teleur-
gesteld op voorstel van het
Utrechtse college van burge-
meester en wethouders aan de
gemeenteraad om acht windmo-
lens en voor 230 hectare aan
zonnepanelen in de polders
Rijnenburg en Reijerscop te
plaatsen, maar het voorstel ver-
baast de actiegroep niet. Voorzit-
ter Pieter van Meenen van BVRR
laat weten dat Nieuwegein, maar
ook De Meern nog steeds te ma-
ken krijgt met geluidsoverlast van
de 235 meer hoge windturbines.

BVRR: ‘Het College voorstel Rij-
nenburg bevat weinig verande-
ringen in vergelijking met het
concept voorstel van april vorig
jaar. Er worden nu geen 11 maar
8 windturbines gepland. Hiermee
wil men tegemoet komen aan de
bezwaren van grondeigenaren
en projectontwikkelaars die

De voorgenomen lokatie voor de
windmolens.

woningen willen bouwen. Deze 8
turbines geven bij ongunstige
wind nog steeds 23 tot 24 uur
hoorbaar geluid midden in de
polder. Precies daar wordt de
toekomstige woningbouw ge-
pland.’

‘De projectontwikkelaars zijn
tegen windturbines, want die
zetten de ontwikkeling van het
gebied voor 20 tot 30 op slot.’

‘Het College geeft toe dat de tur-
bines er minimaal 20 jaar moeten
staan vanwege de nieuwe SDE
plus subsidie voorwaarden. Dit is
5 jaar langer dan eerder was
voorgesteld. Hiermee kan het
College niet meer voldoen aan
de oorspronkelijke afspraak dat
woningbouw vanaf 2030 mogelijk
moet zijn.’

‘Men is afhankelijk van de mede-
werking van grondeigenaren.
BVRR verwacht dat zij geen me-
dewerking verlenen aan dit ener-
gieplan en vasthouden aan hun
Appèl waarin wordt gevraagd om
een integraal plan dat ook reken-
ing houdt met woningbouw,
waaraan grote behoefte is we-
gens het enorme woningtekort.’

BVRR wijst erop dat er nog
steeds een scenario op tafel ligt
met alleen zonne-energie. ‘Het
College onderschat de opbrengst
van zonne-energie nog steeds.
De opbrengst van windenergie
wordt overschat, zoals blijkt uit
ervaring met windpark Houten.
Wij roepen de raad op te kiezen
voor het scenario met zonne-
energie, dat goed is te combine-
ren met woningbouw.’

Lokale Vernieuwing
wil verbod op vuurwerk

Uit vragen die Lokale Vernieu-
wing (LV) aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Nieuwegein
heeft gesteld, blijkt dat Oud en
Nieuw een duur feestje is ge-
weest. Er zijn niet alleen ge-
meentelijke eigendommen, zoals
prullenbakken en bushokjes
vernield, maar ook particuliere
eigendommen, waaronder een
auto en een woning, moesten het
ontgelden. Tijdens de jaarwisse-
ling heeft de brandweer 13 maal
moeten uitrukken. In de week
voorafgaand aan de jaarwisse-
ling is de brandweer 8 keer uit-
gerukt naar aanleiding van het
gebruik van vuurwerk.

LV vindt dat dit niet langer meer
kan zo! Een feestje is leuk, maar
vernielingen, schade, gevaarlijke
situaties en het steeds eerder af-
steken van en het gebruik van
steeds zwaarder vuurwerk kan
niet. LV is daarom voor een ver-
bod op vuurwerk.

In de landelijke politiek is er ook
veel te doen over het gebruik van
vuurwerk en een verbod daarop.
Nu ook de laatste 2 landelijke
coalitie-partijen ‘om’ zijn, lijkt een
landelijk verbod op vuurwerk er
aan te komen. Verwacht wordt
dat landelijk het OVV-advies
wordt gevolgd, wat tot gevolg zal
hebben dat vuurpijlen en knal-
vuurwerk wordt verboden. Wat
dan overblijft is: siervuurwerk.

Indien de invoering van een
vuurwerkverbod te lang op zich
laat wachten of niet voldoende
omvattend is, zal Lokale Ver-
nieuwing middels het indienen
van een motie het Nieuwegeins
college opdragen om een lokaal
vuurwerkverbod in te stellen. De
mogelijkheid van het centraal/
georganiseerd vuurwerk afsteken
wordt hierbij overwogen.

__________________________________________________________________ _______________________________________________________________ _____
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Nieuwe wervingsdag
voor Penitentiaire Inrichting
Nieuwegein
en Detentiecentrum Zeist

Op 1 februari en al voor de derde keer op rij
organiseert de Penitentiaire Inrichting in
Nieuwegein, in samenwerking met ASBR,
een wervingsdag voor sollicitanten. Dit keer
is ook Detentiecentrum Zeist in de samen-
werking betrokken.

Landelijk kampen Penitentiaire Inrichtin-
gen en Detentiecentra met problemen op
het personele vlak
Goed personeel is op dit moment niet een-
voudig te vinden. Partner ASBR heeft een
unieke wijze van werving ontwikkeld. Er vindt
een voorselectie plaats en de kandidaten
worden eerst uitgenodigd om kennis maken
met bedrijf en collega’s, voordat ze besluiten
om wel of niet te solliciteren. Dit 'nieuwe wer-
ven' blijkt uiterst effectief, want ze wordt in-
middels bij 10 Penitentiaire Inrichtingen
toegepast.

Binnenkort is het dus zover; de geïnteres-
seerde kandidaten worden verwelkomd in
Nieuwegein, maken kennis met hun nieuwe,
bijzondere werkomgeving en krijgen uitge-
breid te horen wat het werk inhoudt. Ze proe-
ven de sfeer tijdens een rondleiding en kun-
nen hun vragen stellen aan directie en colle-
ga’s. Pas daarna besluiten ze en start de
eigenlijke sollicitatie.

Op dit moment hebben zich voor de open-
staande vacatures al ruim 150 kandidaten
gemeld en dat aantal groeit dagelijks. De
aanmelding loopt door tot en met 31 januari.
Dus mocht je interesse gewekt zijn om te
werken bij een bijzonder bedrijf, schrijf je dan
hier in.
____________________________________

Mobiel Media Lab van de politie
komt naar Nieuwegein

Op woensdag 12 februari en zaterdag 15
februari 2020 komt het Mobiel Media Lab van
de politie naar Nieuwegein. Beide dagen zal
de grote vrachtwagen op een locatie staan
van 09.00 uur tot 17.00 uur. Waar? Dat is
nog niet bekend. Maar zodra de indeling van
beide dagen bekend zijn zullen de locaties
bekend worden gemaakt. Het belooft een in-
teressante, leerzame en leuke dag te wor-
den!

Heb je vragen aan politie of gemeente over
de veiligheid en leefbaarheid van jouw buurt?

Kun je tips gebruiken om inbraak te voor-
komen? Kom dan praten bij het Mobiel Media
Lab.

Met het innovatieve Mobiel Media Lab test de
politie op een laagdrempelige manier haar
communicatiemiddelen. De politie staat mid-
den in de maatschappij en heeft op verschil-
lende manieren contact met de inwoners van
Nederland. Door in verbinding te staan, te
luisteren en vervolgens de middelen te ver-
beteren, werkt zij, samen met u, aan een
veiliger Nederland.

Wat is het Mobiel Media Lab?
Het Mobiel Media Lab is een vrachtwagen,
die speciaal is aangepast als mobiele onder-
zoeksruimte. Met deze testtruck rijdt de poli-
tie door Nederland om onderzoek te doen
naar uw mening over en ervaringen met de
verschillende communicatiemiddelen waar
de politie gebruik van maakt. Denk hierbij
aan de website politie.nl, de Politie app, fol-
ders of de social media accounts (Facebook
en Twitter).

Het Mobiel Media Lab is ingericht met de
nieuwste technologieën en bestaat uit een
onderzoeksruimte en een interviewruimte.
Met deze truck kan de politie makkelijk overal
in Nederland onderzoek doen.

Waarom test de politie
haar communicatiemiddelen?
De politie maakt gebruik van verschillende
communicatiemiddelen met elk een eigen
doel en wil met deze middelen graag aan-
sluiting vinden bij uw behoefte. Al jaren krijgt
de politie hierbij hulp en advies van speciale
burgerpanels. Dat gebeurde op politiebu-
reaus of in wijkcentra. Met het Mobiel Media
Lab kan dit overal in Nederland en bereikt de
politie dus veel meer mensen.

Kennismakingsborrel Eet Mee
voor organisaties
voor kwetsbare ouderen

Om Nieuwegeinse instanties nader kennis te
laten maken met het Eet Mee-aanbod, orga-
niseert de stichting Eet Mee op donderdag
30 januari een verlate nieuwjaarsborrel.
Annelies Kastein, directeur/initiatiefnemer
van Eet Mee vertelt dan meer over de grote
waarde van dergelijke maaltijden voor vooral
kwetsbare ouderen.

Wanneer u betrokken bent bij een Nieuwe-
geinse organisatie die zich richt op kwets-
bare ouderen, dan bent u na aanmelding van
harte welkom. De bijeenkomst wordt gehou-
den bij KMI Home Care aan de Koekoeks-
laan 2A. Vanaf 17.00 uur gaan de deuren
open. Om 19.00 uur is de bijeenkomst
afgelopen. Aanmelden via info@eetmee.nl.

(meer lezen)
____________________________________

200.000 stuks afval in de Blibverts
van Nieuwegein in 2019

Bij de meeste supermarkten in Nieuwegein
staat een Blipvert. Dat is een heel handig mi-
ni inzamelstation waar u batterijen, cartridges
en spaarlampen en zo in kunt doen. Al deze
materialen worden gerecycled.

De bereidheid van mensen om afval te schei-
den is zeer groot, maar het succes valt of
staat met de laagdrempeligheid. Het Blipvert
inzamelstation is ontworpen om lokale inza-
meling van in veel huishoudens
voorkomende kleine recyclebare producten
te stimuleren.

Nieuwegeiners hebben vorig jaar meer dan
200.000 van dit soort spullen in de Blipvert
gegooid. Bedankt daarvoor! Nummer één
was, net als in 2018, de Blipvert op de Wal-
nootgaarde met bijna 29.000 stuks.

Slingert er bij u nog iets los in de la of schu-
ur? Stop het dan vast in uw boodschappen-
tas, dan vergeet u het niet. Nieuwegein kent
15 van dit soort inleverpunten. Hier staan de
Blibverts in Nieuwegein.
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Dit jaar geen Multi Culti Festival
in Nieuwegein. Zo laat de orga-
nisatie weten op haar website.
Tegenvallend aantal bezoekers,
te weinig vrijwilligers en de nega-
tieve houding van marktpartijen
zouden er voor hebben gezorgd
dat er dit jaar geen festival gaat
plaatsvinden. Ook het financieel
plaatje zag er somber uit. Inmid-
dels is al het geld op.

De organisatie houdt nog wel
een slag om de arm voor vol-
gend jaar. ‘Wij zullen de aanko-
mende tijd kijken of wij nog an-
dere wat kleinere projectjes kun-
nen realiseren. Tevens zullen wij
met de gemeente Nieuwegein
onderzoeken of een Imagine
Multi Culti dag 2021 tot de mo-
gelijkheden behoort’ zo laat het
bestuur weten.

Nieuwegein heeft de afgelopen
twee jaar veel geld gestopt in dit
evenement. In 2019 mocht de or-
ganisatie maar liefst € 21.788,45
ontvangen van de gemeente
Nieuwegein (in 2018 was dit
maar liefst € 24.707,20). Het
Geins Geluk deed er in 2019 nog
eens € 5.750,- bovenop.

Maatschappelijke partners, zoals
het VSB Fonds, Prins Bernhard
Cultuur fonds en het Rabobank
Stimuleringsfonds gaven in totaal
nog eens € 6.400,-. Maatschap-
pelijke partners, zoals de Rotary,
Vluchtelingenwerk Nieuwegein
doneerden nog eens € 3.050,-.

De organisatie had ook inkom-
sten uit het verhuur van markt-
kramen en entreegeld van de be-
zoekers. Maar dat was minimaal.
Hierdoor kwam de begroting
voor een dagje vermaak te staan
op een kleine € 39.664,57,-. Dit
bedrag is ook volledig besteed in
2019 en is al het geld op.

De organisatie in een reactie:
‘Als culturele Anbi stichting mo-
gen wij geen winst maken en/of
mensen een inkomen bieden uit
de binnengekomen donaties en
ondersteuning. Dit hebben wij dit
jaar uiteraard ook niet gedaan.
Wij hebben al de financiële mid-
delen die wij mochten ontvangen
ook weer uitgegeven aan de or-
ganisatie en de uiteindelijke
Imagine Multi Culti dag 2019.’

Organisatie Imagine Multi Culti
legt schuld bij derden neer
Behalve persoonlijke omstan-
digheden en het niet rond kun-
nen breien van de begroting voor
dit jaar, laat het bestuur van
Imagine Multi Culti weten dat de
negatieve houding van sommige
partijen in Nieuwegein voor
tweespalt hebben gezorgd.

‘Het geroddel, het gestook, de
leugens, het gesaboteer en het
negatief beïnvloeden van onze
vrijwilligers hebben gezorgd dat
de organisatie van de Imagine
Multi Culti dag minder leuk was
dan dat het had moeten zijn. De
negatieve tegenbeweging binnen
Nieuwegein heeft ons hard ge-
raakt. Deze tegenbeweging heeft
een jaar lang van alles gepro-
beerd om ons in diskrediet te
brengen, ons tegen elkaar uit te
spelen en te zorgen dat partijen
geen zaken met ons wilden
doen. Door dit gedrag hebben wij
een jaar lang op onze tenen ge-
lopen en hadden wij continue het
gevoel met 1-0 achter te staan.
Waarom dit nodig was is ondui-
delijk.’

Toekomst
De werkzaamheden van de
stichting zijn momenteel opge-
schort en het beleidsplan is in-
middels offline gehaald. Het
bestuur van Imagine Multi Culti
zal de komende maanden kijken
en onderzoeken of er in 2021
een doorstart gemaakt kan wor-
den.

Maatschappelijke partijen vragen
zich af of de organisatie niet een
te grote broek heeft aangetrok-
ken met het organiseren van het
festival met onrealistische ver-
wachtingen (2000 betalende be-
zoekers én over 3 jaar zelfs
10.000). Zij leggen het falen van
het festival bij de organisatie zelf.
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Imagine Multi Culti Festival
geeft er dit jaar de brui aan

_______________________________________ ________________________________________________________________ ___________________________________________

___________Jan(tine) met de Pet_______________
(vanaf vandaag genderneutraal) bemoeit zich met Fokkesteeg

In Nieuwegein wonen veel inwoners die soms een pet dragen en
soms meerdere petten. Soms is het een man, soms is het een
vrouw of… is de inzender genderneutraal. Een ding hebben ze
altijd gemeen: ze houden van Nieuwegein en wonen graag in
Nieuwegein. Deze keer vroeg ‘Jan met de Pet’ zich af wat er alle-
maal in Fokkesteeg aan de hand is. Zij, hij, het (mag ik dat zo
zeggen) kopt in:

‘Fokkesteeg, daar gebeurt het!’
Een paar weken geleden, om precies te zijn op 6 januari, was ik op de
Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Nieuwegein. Een moment
waarop de hoogtepunten van het afgelopen jaar ook altijd worden
aangehaald. En daarbij werd de wijk Fokkesteeg een aantal keren
nadrukkelijk genoemd. Terecht heeft een groep enthousiaste jongeren uit
de wijk het Doorslaglintje toegekend gekregen.

In Fokkesteeg gebeurt het, er wordt veel georganiseerd voor de mensen
uit de wijk, men ervaart verbondenheid en dat is toch wel wat waard in
deze tijd. Ik was dan ook verbaasd toen ik afgelopen week in de media
las dat het Wijknetwerk Fokkesteeg ermee stopt. Een besluit dat men
niet zomaar even op een achternamiddag heeft genomen maar wat de
uitkomst is van maandenlang overleggen met de gemeente over een
fysieke locatie voor de wijk.

Het wijknetwerk wil graag een eigen ruimte zodat de mensen in de wijk
in onderling overleg hun activiteiten kunnen organiseren en er volop
gelegenheid is elkaar te ontmoeten. De gemeente vindt dat blijkbaar
teveel gevraagd en biedt niet meer dan de mogelijkheid om bij Lister ‘op
kamers’ te gaan. En als vraag en aanbod dan niet bij elkaar komen heeft
het Wijknetwerk geen andere keuze dan zichzelf op te heffen.

Ik zie hier alleen maar verliezers, waarbij de inwoners van de wijk
misschien nog wel het meest geraakt worden. Die jongeren die samen zo
leuk muziek maken, de ouderen waarvoor sport en spelactiviteiten
worden georganiseerd, de eenzame buurtbewoner die een koffie ochtend
bezoekt, het zal straks misschien best allemaal nog wel ergens plaats
vinden maar het wordt toch anders. En met anders bedoel ik zeker niet
beter. Want de vrijwilligers die nodig zijn om de samenhang in de wijk
op gang te brengen en te houden, die ben je voorlopig wel even kwijt!

De overheid, ook op lokaal niveau heeft de mond vol over dat we meer
naar elkaar moeten omkijken. Iets wat in Fokkesteeg aardig gelukt is,
maar als dan de inwoners van de wijk aangeven wat ze nodig hebben om
het met elkaar goed en leuk te hebben dan lijkt diezelfde overheid niet te
luisteren of zich te laten leiden door economische principes.

Je mag blijkbaar wel meer van je inwoners verwachten maar dat mag
dan niks meer kosten. Terwijl iedereen allang weet dat wanneer je
investeert in een goede sociale omgeving dat ook tot lagere kosten kan
leiden. ‘Welzijn op Recept’ is notabene in Nieuwegein geboren. Ik hoop
van harte dat de gemeente snel tot het juiste inzicht komt en de bewoners
van Fokkesteeg voorziet van een eigen ruimte. En dan maar hopen dat
het Wijknetwerk zich over de gemeentelijke dwaling heen kan zetten en
weer vol energie de draad op wil pakken.

Hartelijke groet van ‘Jan(tine) met de Pet’

Uw bijdrage
Heeft u ook een pet op of meerdere petten of helemaal geen pet
op, maar zit u wel iets dwars of wilt u uw ongenoegen óf genoe-
gen delen met onze lezers? Dat kan! Stuur uw verhaal naar onze
redactie en Jan of Jantine gaat ermee aan de slag. Wij spreken al-
gehele anonimiteit af, daar is deze rubriek voor. Gegarandeerd!

https://www.pen.nl/artikel/category/politiek/jan-met-de-pet
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/fokkesteeg
https://www.pen.nl/artikel/jongerenlintjes-de-doorslag-uitgereikt-tijdens-nieuwjaarsreceptie
https://www.pen.nl/artikel/stichting-wijknetwerk-fokkesteeg-stopt
mailto:redactie@pen.nl
mailto:redactie@pen.nl
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Klussen aanmelden voor NLdoet
2020

Tijdens NLdoet steken vele mensen op vrij-
dag 13 en zaterdag 14 maart 2020 de han-
den uit de mouwen. NLdoet is de grootste
vrijwilligersactie van Nederland, georgani-
seerd door het Oranje Fonds. Ook Nieuwe-
geinse maatschappelijke organisaties die
vrijwilligers nodig hebben voor een leuke
klus of activiteit, kunnen zich aanmelden.

Op de Hoornseschans in Fokkesteeg werd
vorig jaar hard gewerkt aan een vrolijk en
schoon plein.

NLdoet is de kans om met vrijwilligers een
klus of activiteit aan te pakken. Meedoen be-
tekent extra handen, nieuwe netwerken en
naamsbekendheid voor de organisatie.
Maatschappelijke organisaties kunnen hun
klus aanmelden op de website van NLdoet.
Organisaties die zich nog snel aanmelden,
voor 31 januari, kunnen mogelijk een bij-
drage krijgen van maximaal 350 euro van het
Oranje Fonds.

ROC leerlingen
Ook dit jaar gaan leerlingen van het Horeca
& Toerisme College van het ROC Midden
Nederland meeklussen op vrijdagochtend.
De organisatie van NLdoet in Nieuwegein is
op zoek naar organisaties die op vrijdag mee
willen doen aan NLdoet en klussers vanuit
het ROC voor hun klus of activiteit kunnen
gebruiken. Organisaties die die dit willen
kunnen contact opnemen met Karin Beenen
van Samen voor Nieuwegein, e-mail:
karin@samenvoornieuwegein.nl.

Samenwerking
NLdoet is een initiatief van het Oranje Fonds.
In Nieuwegein werkt Samen voor Nieuwe-
gein met vele organisaties samen om NL-
doet lokaal te promoten en deelnemers te
ondersteunen.

Informatie
Voor informatie over NLdoet kunnen belang-
stellenden kijken op www.nldoet.nl. Ook kan
contact worden opgenomen met Karin
Beenen van Samen voor Nieuwegein,
info@samenvoornieuwegein.nl of tele-
fonisch: 0643368435.

Gezamenlijk bouwteam
Doorslagsluis Nieuwegein

Op woensdag 15 januari jl. hebben Heijmans
Infra B.V. Veenendaal en het Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden een over-
eenkomst ondertekend voor de aanpak van
de Doorslagsluis in Nieuwegein. In een ge-
zamenlijk bouwteam zullen de plannen wor-
den uitgewerkt met als doel dat de sluis
meer water kan doorvoeren.

Gezamenlijke aanpak
Het gezamenlijk bouwteam coördineert het
hele project. De aannemer maakt het on-
twerp en is ook verantwoordelijk voor de
uitvoering van de werkzaamheden. Deze
vorm van nauwe samenwerking heeft als
voordeel dat we in het ontwerp en gedu-
rende uitvoering de expertise van de aan-
nemer en opdrachtgever ten volle kunnen
benutten. Ook heeft het voordeel in de plan-
ning: zodra het ontwerp klaar is, is er geen
aparte aanbesteding nodig voor de uitvoe-
ring. Om de cultuurhistorische aspecten van
de sluis te behouden schakelt het bouwteam
een architect in.

De Doorslagsluis die geen wezenlijke water-
staatkundige betekenis meer heeft in het
kanaal dreigt daardoor te sneuvelen. De his-
torische waarde is echter groot. De sluis
heeft een eerbiedwaardig verleden dat terug-
grijpt op de afdichting van de Rijn bij Wijk bij
Duurstede in 1122. Utrecht zocht in de
eeuwen daarna een vaarverbinding naar de
Rijn via de Hollandsche IJssel. Bij het dorp
Gein was een overtoom naar de Hollandsche
IJssel.

De sluis speelde ook een belangrijke rol in
het Rampjaar 1672 toen de Fransen de
Republiek der Zeven Verenigde Provinciën
bezetten om voor eens en altijd af te rekenen
met de Republiek. De Fransen bouwden bij
de sluis een schans om deze sluis te verde-
digen. De sluis vormde namelijk een belan-
grijke schakel in de onderwaterzettingen
(inundaties) rond Utrecht.

Extra variant
Het algemeen bestuur van het waterschap
heeft in december besloten om naast de
variant met behoud en renovatie van de
sluis, ook de variant waarbij de sluis wordt
aangepast of verwijderd, mee te gaan wegen
in bestuurlijke besluitvorming. Dit betekent
dat ook deze variant technisch en financieel
wordt uitgewerkt.

Beide partijen hebben alle vertrouwen in een
goede en prettige samenwerking en kijken
uit naar het moment dat de bouw gaat begin-
nen.

De maatregelen aan de Doorslagsluis vallen
onder de projecten KWA+ en GHIJ
(Gekanaliseerde Hollandsche IJssel).

Roel Bronda (waterschap) en Johan ter
Horst (Heijmans infra B.V.) zetten hun
handtekening.
____________________________________

Nieuwegein nog niet aangesloten
bij het Schone Lucht Akkoord

Minister Stientje van Veldhoven van Milieu
heeft maandag 13 januari jl. in Utrecht het
Schone Lucht Akkoord ondertekend met 36
gemeenten en 9 provincies, waaronder de
provincie Utrecht. Ook de gemeente Amers-
foort en Utrecht hebben het akkoord onder-
tekend. Nieuwegein deed niet mee.

De afspraken uit dit akkoord moeten ervoor
zorgen dat de lucht in 2030 zoveel schoner
is dat er de helft minder mensen ziek van
worden en overlijden. Een item dat natuurlijk
zeer speelt in Nieuwegein, ingesloten tussen
de drukke snelwegen A2, A12 en de A27.
Ook de dieselmotoren van de schepen in De
Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal hebben
een grote invloed op de gezondheid van de
inwoners van Nieuwegein.

Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om
een vermindering van de uitstoot van fijnstof
en stikstofdioxiden. Deze komt van het weg-
verkeer, mobiele werktuigen, landbouw,
scheepvaart, industrie en huishoudens. Het
Schone Lucht Akkoord bouwt daarbij voort
op bestaand beleid zoals het klimaatakkoord
en de stikstofaanpak.

‘De gemeente Nieuwegein heeft het akkoord
nog niet ondertekend’, zo laat zij weten.
Gemeente Nieuwegein neemt nu wel deel
aan het Nationaal Samenwerkingsprogram-
ma Luchtkwaliteit, waarvan het Schone
Lucht Akkoord per 1 januari 2021 de opvol-
ger is.
De gemeente Nieuwegein in een reactie: ‘De
gemeente wil zich inzetten voor schone
lucht, en dat zullen we gezamenlijk doen met
andere partijen (zoals provincie, Rijkswater-
staat en het Rijk). In de komende tijd maken
wij een afweging of aansluiting bij het
Schone Lucht Akkoord voor Nieuwegein
meerwaarde biedt en zo ja, dan sluiten wij
mogelijk alsnog aan.’

____________________________ _______________________________________________________________ ______________________________________________________

__________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________

mailto:karin@samenvoornieuwegein.nl
http://www.nldoet.nl
mailto:info@samenvoornieuwegein.nl
0643368435


21


