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Evenementen
Gelet op de corona
maatregelen bestaat
de kans dat een evenement niet door kan
gaan. Neem bij twijfel
contact op met de
organisatie.
Manga voor
intermediate,
24 oktober, 13:00 uur.
3D-knippen Mangaafbeelding Halloween,
31 oktober, 13:00 uur.
Ogaan met rouw,
gespreksgroep,
2 november, 9:30 uur.
Superjam,
20 november, 20:30 uur.
Het Huwelijk Reprise,
Huub Stapel.
27 november, 20:15 uur.
Superjam,
18 december, 20:30 uur.
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‘SamenLoop voor Hoop
Nieuwegein’,
12 en 13 juni 2021.
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Minima in Nieuwegein krijgen gratis mondkapjes
De overheid geeft het dringend advies om mondkapjes te dragen in
openbare ruimten, in het openbaar vervoer, op scholen en in winkels. Voor
inwoners die een laag inkomen hebben is het kopen van mondkapjes een
dusdanige belasting op hun kleine budget, dat zij dit niet kunnen dragen.
De PvdA in Nieuwegein vindt dat de overheid deze beschikbaar moet stellen
aan inwoners met een laag inkomen.

Koken met pen.nl
Witlof, kruimige aardappelen
en camembert
Deze week maakt onze ‘kookgek’ Eric
Dekker een heerlijk ovenschotel met
witlof, kruimige aardappelen en camembert.
Naar het recept.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 oktober jl. heeft de lokale PvdA
het college van B&W verzocht om de mondkapjes voor minima gratis beschikbaar
te stellen. ‘Hoe het college dit gaat doen laten wij aan hen. Het zou kunnen via de
stadspas, de bijzondere bijstand of de voedselbank. Ook zou men 5 wasbare
mondkapjes per persoon kunnen geven’ aldus Marianne Spalburg,
fractievoorzitter van de PvdA in Nieuwegein.
Het is belangrijk dat ook deze inwoners naar hun werk, naar school, naar de zorg
kunnen gaan en mantelzorg kunnen leveren. De motie was ingediend samen met
SP, VVD, GroenLinks en de Lokale Vernieuwing en had een meerderheid in de
gemeenteraad. Het college heeft de motie omarmd en zal deze gaan uitvoeren.

Aanpak Corona
en het lokale Meldpunt Corona in Nieuwegein

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

COLOFON

De Digitale Stad Nieuwegein
Tel 0646139696
E-maiI: redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

Naleving van de Corona-maatregelen is een verantwoordelijkheid van ons
allemaal. Ook u kunt daarmee helpen. Ziet u dat mensen of bedrijven zich
niet aan de regels houden, spreek die daar dan op een vriendelijke manier
op aan. U kunt ook indien nodig een melding doen via het Meldpunt Corona.
Of bel de gemeente op het telefoonnummer 14030.
Uw melding helpt de overheid om overzicht te krijgen van de naleving van de
maatregelen. We kunnen niet overal naartoe. Op basis van uw melding én de
signalen van onze handhavers op straat, bezoeken we zo snel en zoveel mogelijk
gemelde locaties. We spreken mensen erop aan als zij zich niet aan de
coronamaatregelen houden.
Nederlandse corona-aanpak
De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren,
de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te
beschermen. Op dit moment staat het zicht op het virus onder druk. Daarom
gelden er nu maatregelen die het aantal nieuwe besmettingen snel naar beneden
moeten brengen. Deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief
aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden.
Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de
basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met
een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de
besmettingen worden voorkomen.

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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30.000 glasvezelaansluitingen
in Nieuwegein
De gemeente Nieuwegein wordt aangesloten op glasvezel. De gemeente
en KPN NetwerkNL tekenden op het
dak van het gemeentehuis een samenwerkingsovereenkomst, waarin is
vastgelegd dat bijna 30.000 huishoudens en bedrijven voorzien worden
van een aansluiting op het glasvezelnetwerk. Naar verwachting starten de
werkzaamheden in de eerste helft van
2021, de totale aanleg in Nieuwegein
zal ongeveer drie jaar duren.
Wethouder Ellie Eggengoor (Economie
en werk): 'We vinden het belangrijk dat
onze stad ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om in te wonen en te werken.
Daar horen naast goede bereikbaarheid
met onze infrastructuur ook de digitale
bereikbaar bij van huishoudens en bedrijven. De afgelopen periode heeft het
digitaal werken en vergaderen een
vlucht genomen. We geloven dat deze
trend zich in de toekomst voorzet en zijn
blij dat we in Nieuwegein hier nu al de
basis voor kunnen leggen.'
'Er wordt steeds meer van het netwerk
verwacht, elke dag neemt de datagroei
in Nederland toe. Toch staan we nog

Je dak verduurzamen
met Sedum?
Dat kan komend jaar weer!
Het college van B&W van Nieuwegein
is erg tevreden met de ‘vergroening’
van de daken in Nieuwegein. Het
project ‘Groene Daken’ krijgt daarom
een vervolg. Het Machtigingsfonds
Verduurzamen Woningen heeft voor
komend jaar € 40.000 vrijgemaakt. Dit
jaar was € 27.500 beschikbaar.

maar aan het begin van wat er allemaal
mogelijk is en daarom investeren wij in
glasvezel. Glasvezel biedt nu al de capaciteit die we in de toekomst thuis, op
kantoor maar ook in bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg nodig hebben. We
zijn ontzettend blij met deze samenwerking met de gemeente Nieuwegein waardoor we begin 2021 van start kunnen
gaan met de werkzaamheden,' aldus
Willem Offerhaus, directeur executive
relations van KPN

De subsidieregeling groene daken was
dit jaar enorm in trek in Nieuwegein. Binnen drie weken had de gemeente ruim
35 aanvragen binnen. Dat waren er veel
meer dan was verwacht. Vanwege de
populariteit van de regeling besloot de
gemeente om extra budget vrij te maken. Met de aanvragen die er lagen was
ook dat bedrag snel op. Nieuwegein
creëerde op deze manier 1000 m2 aan
groene daken.
Groen dak
Een groen dak is een dak dat begroeid
is met sedumplanten, kruiden, mossen
en grassen. Het gaat langer mee, brengt
verkoeling en helpt wateroverlast voorkomen, omdat het water langzamer afvoert dan een gewoon dak. Daarnaast
houdt het hitte, kou en geluid beter bui-
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Willem Offerhaus (links)
met wethouder Ellie Eggengoor

Het glasvezelnetwerk wordt wijk voor
wijk, straat voor straat aangelegd. Wanneer de werkzaamheden volgend jaar
starten worden bewoners tijdig geïnformeerd.

ten. Wethouder Marieke Schouten:
'Nieuwegein is een stedelijk gebied,
waar we met veel mensen op een beperkte ruimte wonen en leven. Dankzij
bijvoorbeeld groene daken zorgen we
voor meer groen. Dat is belangrijk voor
onze gezondheid, voor de biodiversiteit
en voor het klimaat in de stad. Ik ben
daarom blij dat veel Nieuwegeiners daar
op hun eigen stukje dak aan willen bijdragen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Nieuwegein een leefbare stad is
en blijft.'
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Wandeling
door Park Oudegein
in het kader van Corona
De bizarre tijd van de Corona... het
maakt ons onzeker, angstig en veel
dingen kunnen niet. We worden geconfronteerd met problemen, vragen,
twijfels… Gelukkig kan naar buiten
gaan en op veilige afstand wandelen
in ons mooie, ruime Park Oudegein in
Nieuwegein wel.
Na jarenlang in de hulpverlening en
GGZ gewerkt te hebben waar zij vaak al
met mensen al wandelend aan hun doelen werkte, besloot Michèle Hamel een
wandelcoachpraktijk op te zetten met
een speciaal aanbod voor mensen die
worstelen met de beperkingen en psychische gevolgen van Corona.
Zelf vindt Michèle Hamel de Coronatijd
ook zwaar. Je eigen gezondheid, je verantwoordelijkheid nemen, wat doe je wel
en niet, en overal over na denken, afwegingen maken, het gevoel dat ons 'onbevangen en spontane leven' vrijwel weg
is, het is aan de orde van de dag, ook
voor haar.
‘Het maakt sommige mensen somber,
hoe lang gaat het nieuwe normaal duren? Wanneer kunnen we het leven wat
we voorheen zo normaal en vanzelf

Michèle Hamel
sprekend vonden, weer oppakken? Er is
nog geen uitzicht op wanneer de Coronacrisis voorbij is… die onzekerheid,
daarmee dealen, het is een klus' aldus
Hamel
Weglopen voor problemen, we kennen
het allemaal. Samen met mensen gaat
Michèle aan de wandel, als wandelcoach omdat samen buiten zijn en dingen bespreken met een coach lucht en
steun geeft.

Magneetvisser
vindt kistje met sieraden
in de Hollandsche IJssel

in Nieuwegein om te bellen met
het telefoonnummer: 09008844.
Het referentienummer van de
zaak is: 2020 340 089.

Maandagmiddag 19 oktober
heeft een magneetvisser in
Nieuwegein meerdere goederen aangetroffen in de Hollandsche IJssel ter hoogte van
de Parallelweg bij het viaduct
van de A2. De magneetvisser
heeft de vondst afgegeven bij
de politie in Nieuwegein en die
zoekt nu de eventuele eigena(a)ren. Mocht je de sieraden
herkennen dan vraagt de politie

Magneetvissen
Magneetvissen is in Nederland
een enorme rage, al jaren. Het is
een leuke, gekke, spannende en
gezonde bezigheid. Voor de
jeugd is het een goed middel om
ze van het scherm vandaan te
krijgen en ze naar buiten te krijgen. Plezier gegarandeerd!
Maar wat is magneetvissen nou
eigenlijk?

De gevolgen van Corona, maar ook
Burn-Out klachten, onzekerheid en
rouwbegeleiding zijn onderwerpen die zij
vanuit haar expertise kan begeleiden:
lopend in wind, regen, met een zonnetje
op het hoofd, in het mooie Park
Oudegein.
Omdat samen stappen maken helpt, kan
dit verlichten en richting geven in zware
tijden. Voor meer informatie, zoals het
aanmelden en de kosten voor deelname
op de website van Walk Your Way
Coaching van Michèle Hamel.

De POWERPULL vismagneten
zijn super sterke (Neodymium)
magneten met een enorme hoeveelheid trekkracht. Magneetvissen lijkt op het vissen op vis
maar dan vis je op voorwerpen
die in het water liggen en magnetisch zijn. Je zou
het niet gauw denken maar de wateren liggen vol met
metalen voorwerpen. Dit kunnen de
meest uiteenlopende voorwerpen zijn.
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Hedendaagse spullen, maar ook
relics die er al heel lang liggen.
Ook gestolen goederen zouden
gevonden kunnen worden, zoals
afgelopen maandag in Nieuwegein!
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24 oktober
start Fairtrade week
Slavernij. Kinderarbeid. Armoede. Uitbuiting. Het bestaat nog steeds.
Grondoorzaak? De veel te lage prijs
die de industrie betaalt aan boeren en
arbeiders aan het begin van voedselketens. Zij kunnen nauwelijks in
hun eerste levensbehoeften voorzien,
laat staan duurzaam produceren.
Fairtrade draagt al jaren bij aan betere handelsvoorwaarden en levensomstandigheden voor kleinschalige boeren en arbeiders. En hoewel er de afgelopen dertig jaar veel veranderd is,
is zijn we er nog lang niet. Oneerlijke
handel is nog altijd de norm en armoede onder boeren en arbeiders in
ontwikkelingslanden is groot.
Nieuwegein is al lange tijd een Fairtrade Gemeente.
De problemen in de West-Afrikaanse cacaoproductie zijn groter dan ooit. Ongebreidelde ontbossing, extreme armoede
en massale kinderarbeid zijn schering
en inslag. Cacaoboeren worstelen om te
overleven. De negatieve impact van klimaatverandering en de kwetsbare positie van kleinschalige boeren zijn daar
mede debet aan.
Gelukkig zien we de industrie bewegen:
Tony’s Chocolony laat zien dat een
hogere cacaoprijs een succesvol merk
helemaal niet in de weg hoeft te staan.
Sterker nog, het bedrijf betaalt Fairtrade
boeren tientallen procenten meer dan de

Halloween
en Sint-Maarten

De periode van feestdagen ligt
in het verschiet. Tradtiegtrouw
een periode waarin veel mensen samenkomen. Dit jaar verloopt helaas alles anders dan
normaal vanwege het Coronavirus. Wij zullen samen ons
best moeten doen om verspreiding van het Coronavirus
te voorkomen.

wereldmarktprijs én is erin geslaagd in
korte tijd het grootste chocolademerk
van Nederland te worden.
Met volle kracht vooruit
Het bereiken van een leefbaar inkomen
vergt structurele veranderingen. Een
beetje goed doen is niet goed genoeg.
Willen we de kloof tussen het gemiddelde inkomen van een cacaoboer en
een leefbaar inkomen stapsgewijs dichten, dan is het van onmiskenbaar belang
dat de cacaosector haar verantwoordelijkheid neemt, de handen ineenslaat en
masse voortbeweegt. Met volle kracht
vooruit. Fairtrade Nederland is er klaar
voor. Jullie ook?

Gemeente Nieuwegein roept
daarom iedereen op om de aankomende feestdagen Halloween
(31 oktober) en Sint Maarten (11
november) alleen in huiselijke
kring te vieren.

Nieuwegein is sedert 2009 Fairtrade
gemeente

Van 24 oktober tot 1 november is de
Fairtrade week wij nodigt de organisatie
in Nieuwegein iedereen van harte uit in
die week eens extra op zoek te gaan
naar Fairtrade producten. Dat is helemaal net zo moeilijk. Bijna alle grote supermarkten hebben Fairtrade producten
in hun assortiment. Misschien even zoeken maar het loont de moeite en geeft
dat fijne gevoel dat een kleine bijdrage
wordt geleverd aan het tegengaan van
ongelijkheid in de wereld.

nen in een groep bij elkaar komen.

Ga je toch de straat op?
Ga dan alleen met het gezin in
een vast groepje langs de deuren. Buiten het gezin om geldt er
een maximale groepsgrootte van
vier personen, kinderen tot 12
jaar niet meegerekend. Houd
verder minimaal
1,5 meter afstand
van de bewoners.
En organiseer geen
activiteiten in de
straat of buurt
waarbij volwasse-
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Zingen en dansen
Kinderen tot en met 12 jaar mogen bij feesten zingen. Kinderen
vanaf 13 jaar en volwassenen
zingen niet mee. Kijk voor meer
informatie van de Rijksoverheid
over richtlijnen voor feesten op
de website van de Rijksoverheid.
Naleving Coronamaatregelen
Naleving van de Coronamaatregelen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ook jij
kunt daarmee helpen. Zie je dat
mensen of bedrijven zich niet
aan de regels houden, spreek
die daar dan op een vriendelijke
manier op aan. Je kunt ook in-

dien nodig een melding doen via
het Meldpunt Corona. Of bel de
gemeente op het telefoonnummer 14030.
Je melding helpt de overheid om
overzicht te krijgen van de naleving van de maatregelen. De
overheid kan niet overal naartoe.
Op basis van jouw melding én
de signalen van onze handhavers op straat, bezoeken we zo
snel en zoveel mogelijk gemelde
locaties. We spreken mensen
erop aan als zij zich niet aan de
coronamaatregelen houden.
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Omkijken
In deze rubriek kijken we terug naar
wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Oktober 2019
Een jaar geleden ondertekenden
de voorzitters van de sportverenigingen die gebruik maken
van Sportpark Galecop bij notaris
Marco Sutters de oprichtingsakte
van de Coöperatie Sportpark
Galecop onder toeziend oog van
wethouder John van Engelen en
initiërend SportID Sportparkmanager Jimte Poelman.

Ontbreken levensverzekering
zorgt voor groot financieel
risico

Koen Kuijper van Overlijdensrisicoverzekering.nl stelt dat het belangrijk is
dat huurders beter worden voorgelicht
over de overlijdensrisicoverzekering: 'Financieel adviseurs, huurcoöperaties en
hypotheekverstrekkers kunnen een belangrijke rol spelen in de voorlichting
over de risico’s en financiële gevolgen
van overlijden.'

Het ontbreken van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) kan voor een
groot aantal huishoudens met een
huurwoning voor een financieel probleem zorgen. Dat stelt verzekeraar
Scildon aan de hand van onderzoek.
Een overlijdensrisicoverzekering is een
levensverzekering waarbij de nabestaanden worden behoed voor financiële
problemen als de verzekerde vroegtijdig
komt te overlijden.
150.000 mensen
Jaarlijks overlijden er in Nederland ruim
150.000 mensen. Een deel daarvan
vroegtijdig, nog voor zijn/haar pensioenleeftijd. Als dit gebeurt valt een belangrijk deel van het gezinsinkomen weg.
Nabestaanden kunnen de vaste lasten
vaak niet meer betalen, zoals de huur,
energierekening en het levensonderhoud. Het probleem speelt met name als
het de kostwinner is die vroegtijdig komt
te overlijden.

Situatie Nieuwegein
In Nieuwegein huurt 40 procent van
haar inwoners, waarvan een belangrijk
deel gezinnen betreft. Dit zijn ongeveer
13.000 adressen.
Gemiddeld ontbreekt de overlijdensrisicoverzekering bij 69 procent van alle
hurende gezinnen in Nederland. Voor
een stad als Nieuwegein zijn dat dus circa 9.000 adressen. Mensen met een
koopwoning sluiten vaker een ORV,
maar alsnog in slechts 40 procent van
de gevallen.
Nog nooit nagedacht
Volgens het onderzoek heeft 4 op de 10
consumenten nog nooit over een ORV
nagedacht voor zijn/haar huurwoning.
En van de consumenten die dat wel
doen, denkt 55 procent dat de premie
erg hoog ligt. In werkelijkheid liggen de
kosten voor een degelijke verzekering
op minder dan 15 euro per maand voor
twee personen.
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Bescherming
bij vroegtijdig overlijden
Een overlijdensrisicoverzekering biedt
nabestaanden dus bescherming in het
geval dat de verzekerden binnen de
looptijd van de verzekering komen te
overlijden. De uitkering kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden,
zoals:
Aflossen van de hypotheek
Aflossen van een persoonlijke lening
Blijven betalen van de vaste lasten, zoals de huur, levensonderhoud of studie
van de kinderen.
Bij een overlijden, moet de verzekeraar
op de hoogte worden gesteld, zodat de
uitkering kan worden overgemaakt aan
de nabestaanden. Hiervoor is de overlijdensakte nodig.
Het aanvragen van de overlijdensakte
kan bij de gemeente. Voor Nieuwegein
kan dat digitaal of op afspraak via de
website van de gemeente Nieuwegein.
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De Beugelaar
Overal in Nieuwegein kom je iets
tegen, mensen, dieren, gebouwen,
auto’s, fietsen etc. maar ook kunstwerken, Openbare Kunstwerken. Wie
is de maker, waarom daar op die plek
en wat stelt het nu voor.
Onze fotograaf Arend Bloemink trok er
op uit, met zijn camera, met zijn blik op
het kunstwerk om u te laten genieten
van kunst, thuis, van achter uw computer en… mocht u het zelf willen zien dan
kunt u er ook heen met de kennis die u
hier opdoet, op De Digitale Stad Nieuwegein. Deze week ‘De Beugelaar’. De
naam staat voor de man die met behulp
van de beugel, een linnen zak bevestigd
aan een lange stok, het zand uit de Lek
baggerde om de rivier op diepte te houden. Het zand werd gebruikt in de huizen- en wegenbouw.
De maakster van ‘De Beugelaar’ is kunstenares Tineke Bot (1945) uit Hilversum, maar sinds lange tijd woont ze nu
in Choranche Frankrijk. Sinds haar
eerste tentoonstelling in Laren gingen
haar werken de hele wereld over. Zo
waren er tentoonstellingen in Athene,
Basel, Parijs, Lyon, Grenoble en
Albertville. In haar jeugd werd ze geinspireerd door ruimte en kleur. Tineke
Bot is autodidact en haar werken zijn
zeer gewild door pariculieren en overheden. Tineke heeft een website.
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Het kunstwerk is gemaakt in 1975 en is
van brons en staat op de Dorpsstraat
nabij de Oude Sluis in Vreeswijk. De opdrachtgever was de gemeente Nieuwegein. Deze bronzen man in bootje met
een zogenaamde baggerbeugel in zijn
handen verbeeldt het oude ambacht van
zand winnen uit de nabijgelegen rivier

de Lek. Het zand werd van hieruit verder
getransporteerd naar steden als Utrecht
en Amsterdam. De Beugelaar is een
schenking aan de gemeente van de firma van Loon Vreeswijk B.V., handelaar
in zand sinds 1818, ter gelegenheid van
het 600-jarig bestaan van de Oude
Sluis.

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: 'Het was al lang geleden gepland en eindelijk kon het doorgaan: een workshop pasteltekenen. Ik ging er sceptisch naar
toe: ik heb al vaak pastel geprobeerd en het is niets voor mij. Of misschien toch wel? Pastellum heeft mij laten zien dat het niet
aan mij lag... maar aan mijn materiaal! Thuis heb ik hard pastelkrijt en harde pastelpotloden. Blijkbaar ben ik beter met
superzacht pastelkrijt. Bedankt voor deze les! Ik ben niet alleen wat wijzer, ik ben blij en trots op het eindresultaat!'
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‘Pedojagers’ actief in de regio
en ook in Nieuwegein
De kinderlokker gelokt: volwassenen
die zich voordoen als minderjarigen
om op die manier in contact te komen
met mogelijke pedofielen en ze in de
val te lokken. Dat klinkt als uitlokking.
De groep ‘pedojagers’ vinden dat de
straffen in Nederland te laag zijn en
dat de politie te weinig kan of wil optreden tegen pedoseksuelen en dus
nemen ze het heft in eigen handen.
De politie vindt dat geen goed idee!
Begin deze maand werd een man in de
val gelokt in de wijk Zuilenstein in Nieuwegein. De ‘pedojagers’ lieten onze redactie weten: ‘Hey een goedendag,
misschien is het niet het nieuws wat jullie willen plaatsen. Maar er is laatst een
pedofiel ontmaskerd in Nieuwegein. Misschien een heel slim idee lijkt mij om de
mens hier voor te waarschuwen. Want
dit soort zieke geesten lopen vrij rond in
de maatschappij! Ik heb eventueel nog
meer info als daar interesse in is.
Sowieso een foto nu een filmpje!’

het overeen komt met iets wat werkelijk
gebeurd is. Er zijn geen aangiften gedaan bij ons op dit moment, we hebben
wel 1 of 2 meldingen gehad over incidenten die misschien relateren aan waar
jij het over hebt, maar zeker is dat niet,
en ook niet op welke manier.’

Afgelopen weekend werden vijf ‘pedojagers’ (onder wie ook Utrechters) opgepakt in Arnhem, nadat zij een man mishandelden die ze naar een park hadden
gelokt.

Politie en Openbaar Ministerie zijn ambivalent over de groepen ‘pedojagers.’
‘Het is fijn dat er hulp is vanuit de samenleving om criminelen op te sporen,
maar de nadelen lijken groter’ aldus de
politie en het OM.

Een van de ‘pedojagers’ liet onze redactie op maandag 5 oktober al weten een
man ‘opgepakt’ te hebben in Nieuwegein nadat hij een afspraakje had gemaakt via een chatbox met een 14 jarig
meisje. In feite waren dat de ‘pedojagers’ die zich voordeden als een 14 jarig
meisje. Op de vraag aan de ‘pedojager’
of hij met feiten kon komen antwoordde
deze: ‘Feit is ook via hier (Whatsapp) te
bespreken. Beste meneer wou sex
hebben met een meisje 14 jaar. Filmpje
zegt genoeg voor meer info even contact zoeken met de gene van dit filmpje.’ (Onze redactie laat het filmpje niet
zien).

Het OM in Midden-Nederland is terughoudend over de groepen en wil niet op
specifieke zaken ingaan. In algemene
zin wil het OM wel reageren: ‘Burgers
moeten zich wel aan de regels houden.
Bij onderzoek naar online kindermisbruik
ligt dat niet zo makkelijk. Het opsporen
van potentiële Groomers kan goed
gaan, maar kan ook makkelijk leiden tot
eigenrichting. Deze verdachten worden
dan bijvoorbeeld aan de schandpaal
genageld. Dat staat haaks op de waarden van de rechtsstaat, waarin burgers
niet voor eigen rechter mogen spelen en
verdachten recht hebben op een eerlijk
proces.’

De redactie van De Digitale Stad Nieuwegein heeft er toen nog niets mee gedaan. Wel hebben wij de politie geïnformeerd.

De vraag is of de hulp van ‘pedojagers’
überhaupt zin heeft. Volgens politiewoordvoerder Bernhard Jens is het bij
vergelijkbare zaken al meerdere keren
voorgekomen dat het OM besloot niet
tot vervolging over te gaan. ‘Want het
bewijs was dan niet rechtmatig verkregen, of ze komen tot de conclusie dat
het een afspraak tussen een meerderjarige en een andere meerderjarige was.
Want iemand kan zich wel voordoen als

De politie tegenover onze redactie: ‘Fijn
dat je het even aan ons voorlegt. We
zijn op de hoogte van deze berichten die
rondgaan. Natuurlijk heb ik even gekeken wat er nu feitelijk bij ons bekend is
over dit soort incidenten en in hoeverre
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De ‘ontmaskerde man’ uit Nieuwegein

een minderjarige, voor de wet maakt dat
niet uit.’
Jens is geen voorstander van de burgerinitiatieven. ‘Als mensen eigen
rechter gaan spelen en het op deze manier gaan doen: dat is gewoon niet
goed. Als ze vermoedens hebben dat iemand seks heeft minderjarigen, dan
moeten ze naar de politie komen en niet
zelf gaan opsporen en aanhouden.’
Het zelf op zoek gaan naar pedofielen is
een relatief nieuw fenomeen, de politie
zoekt nog naar een eenduidige manier
om ermee om te gaan.
De ‘pedojagers’ lopen zelf ook risico: als
ze onverhoopt toch over de schreef
gaan kunnen ze zelf vervolgd worden.
Volgens het OM ‘kan deze vorm van
burgeropsporing leiden tot strafbare feiten aan de kant van de burgeropsporing,
zoals smaad of uitlokking, of tot onveilige situaties. Het OM ziet ook liever dat
mensen zich bij de politie melden bij een
vermoeden van kindermisbruik.
Hoe het met de man gaat die de ‘pedojagers’ hebben ontmaskerd in Nieuwegein is bij onze redactie niet bekend. De
politie laat onze redactie weten: ‘Wat er
exact gebeurd is zoeken we nu uit’ dus
dit zal nog wel een vervolg krijgen. Ook
‘Stop it now!’ een organisatie die zich
inzet tegen kindermisbruik, zet vraagtekens bij de aanpak van ‘pedojagers.’

e Digitale Nieuwegeiner

Jongerenprijs
Kerk en Wereld 2020
gaat naar
migrantenproject StekUP
uit Nieuwegein
De Sociale Coöperatie StekUp uit
Nieuwegein is de winnaar van de
Jongerenprijs 2020. Dat werd donderdagavond 15 oktober bekendgemaakt tijdens het online evenement
van Kerk en Wereld, uitgezonden
vanuit de Gelderlandfabriek in
Culemborg. Maar het ging tijdens
deze derde editie niet alleen om de
prijzen. Ook om inspiratie en ontmoeting.

Theo Vreugdenhil en Maarten Atsma
De jonge zeskoppige vakjury was het
unaniem eens over de winnaars van de
hoofdprijs van 10.000 euro. Theo Vreugdenhil (29) en Maarten Atsma (36) bedachten twee jaar geleden een plan om
migranten te ondersteunen die ondernemer willen worden. Dat is in Nederland
best ingewikkeld, zeggen ze. Zeker als
je met een taalachterstand zit en nog
geen sociaal netwerk hebt. Eenmaal onder de paraplu van StekUp behouden ze
hun uitkering, zijn er deskundige coaches en worden zaken als administratie,
inkoop en huisvesting collectief georganiseerd. De winnaars van de juryprijs
geloven dat in elke mens potentie zit om
op te bloeien. Ze hebben als motto: 'Een
stekje heeft enkel wat water, zonlicht en
bescherming nodig om te groeien!'
StekUp ziet wat er in jongeren aanwezig
is, aldus de jury.

Allemaal winnaars
Maar de Zoom-avond kende veel meer
winnaars. Naast de hoofdprijs werden er
nog tien andere projecten van de in totaal 27 inzendingen beloond met 1000
euro. Zonder jury. De deelnemers
mochten op elkaar stemmen. Lobi
You-th was een van de tien. Lianne van
Dis wil via een Urban theatershow
straatjongeren laten kennismaken met
de liefde van God. In coronatijd doet ze
dat met een database die jongerenwerkers koppelt aan een netwerk van beschikbare artiesten. Een ander mooi
voorbeeld is het maatjesproject Zoals Jij
in Utrecht. Tienermeiden kiezen een
jonge inspirerende vrouw aan wie ze
gekoppeld willen worden en die bij kan
dragen aan het versterken van hun eigen identiteit.
Samen doen
Het ging niet alleen om de prijzen die
avond. Het ‘samen doen’ is onderdeel
van de nieuwe opzet van de Jongerenprijs. Kerk en Wereld wil hiermee een
platform vormen voor onderlinge ontmoetingen en inspiratie. Door de
aangescherpte corona-maatregelen
moest de organisatie in handen van
Young & Holy improviseren en met succes. In de oorspronkelijke opzet zouden
alle deelnemers zijn aangeschoven bij
een Wereldverbeteraarsdiner om met
elkaar kennis te maken. Nu gebeurde
dat in de break-out-rooms van Zoom en
na afloop.
De online-avond met maar liefst 54
deelnemers was vol positieve energie.
Naast de onderlinge gesprekken was er
live muziek van Jorn en Floortje en
Lydia van Maurik. Inspirerende woorden
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waren er ook van wereldverbeteraar
Rob Timmerman die vluchtelingen helpt
in de buitenwijken van Parijs en Lea
Sies die met Peace Penguins buren
aanmoedigt elkaar weer meer te waarderen. Ze gaf iedereen een groot applaus!
Over Kerk en Wereld
Het fonds Kerk en Wereld stimuleert activiteiten op het grensvlak van geloof en
samenleving. Met de Jongerenprijs wil
Kerk en Wereld initiatieven steunen die
zich richten op jongeren van 12-35 jaar.
Het fonds daagt hen uit om een initiatief
te starten dat zich richt op ‘Verbinden’,
‘Christelijk geloof actualiseren en praktiseren’ of het initiëren van ‘Ontmoeting
tussen levensbeschouwingen’.
StekUp is gevestigd aan de Montageweg 223 in Nieuwegein.

e Digitale Nieuwegeiner

PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De
Digitale Stad Nieuwegein ook veel
informatie over het heden en het
verleden van de dorpen Jutphaas
en Vreeswijk. Kijk eens naar de
rubriek Toen & Nu of De Oude PEN
en de Prentbriefkaart van de week.
Het belang van de prentbriefkaart
voor de historische wetenschap is
lange tijd door de archiefbeherende
instanties onderschat. Toch zijn het
juist de prentbriefkaarten, die ons
een aardig beeld geven van de
veranderingen in onze samenleving.

Deze week een gezicht op de Julianaweg in Vreeswijk. De ansichtkaart komt uit de jaren 30 vorige eeuw.
De kaart komt uit ongeveer 1930 en is uitgegeven door D. van der List uit Amsterdam. De drukker is onbekend, maar gemaakt in zwart/wit.
Uiterst links de woning van de toenmalige gemeentesecretaris van de gemeente Vreeswijk.

78-jarige vrouw in Nieuwegein
opgelicht voor
meer dan tienduizend euro
Op maandagochtend 10 augustus
wordt een 78-jarige vrouw uit Nieuwegein op haar huistelefoon gebeld
door een man die zegt van de bank te
zijn. Hij meldt dat haar bankpas en
computer zijn gehackt. Hij weet haar
zover te krijgen om haar bankpas in
een enveloppe te doen en die aan een
andere ‘bankmedewerker’ mee te
geven, die bij haar aan de deur komt.
Ook weet de man aan de telefoon
haar pincode te ontfutselen. Met die
bankpas en pincode wordt vervolgens voor meer dan tienduizend euro
gepind in Nieuwegein, Utrecht, Ede
en Arnhem.
Op zondag 9 augustus ontvangt een
78-jarige vrouw uit Nieuwegein een mail
die ogenschijnlijk van haar bank is en
waarin wordt gemeld dat het een zeer
belangrijke mededeling betreft. De Nieuwegeinse vertrouwt de mail terecht niet
en gooit hem weg.
De dag daarna, maandag 10 augustus,
krijgt zij in de ochtend op haar huistelefoon een telefoontje van een man die

zegt van haar bank te zijn. De man
hangt een heel verhaal op dat de
bankpas en haar computer zijn gehackt.
Hij 'helpt’ haar bij het inloggen op haar
bankrekening en laat haar daar meerdere handelingen uitvoeren. Dan zegt hij
dat zij een nieuwe bankpas zal krijgen,
maar dat zij de oude eerst in een enveloppe in moet leveren en dat, als zij
haar oude pincode wil behouden, zij de
pincode op een briefje in de enveloppe
erbij moet doen. Een medewerker zou
binnen een half uur de enveloppe op
komen halen.
Inderdaad verschijnt vlak daarna een
Nederlands sprekende getinte jongeman
aan de deur, begin 20, donker krullend
haar en hij draagt een mondkapje. Zij
heeft op dat moment de ‘bankmedewerker’ nog steeds aan de telefoon. Zij
geeft de man aan de deur een enveloppe met alleen haar bankpas (dus zonder
een briefje met de pincode), waarna de
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man meteen vertrekt. De ‘bankmedewerker’ aan de telefoon vraagt haar in
het kader van het onderzoek naar de
hack van haar rekening om haar pincode, maar omdat zij er toch een raar
gevoel bij heeft, geeft zij hem expres
meerdere malen een verkeerde code.
De man voelt kennelijk dat zij de verkeerde pincode geeft, want hij vraagt
meerdere malen om de juiste pincode,
die zij uiteindelijk na meerdere malen
verkeerde pincodes te hebben gegeven
toch geeft. De man is kennelijk dan
overtuigd dat hij de juiste pincode heeft
gekregen. Hij geeft aan dat hij op basis
daarvan het onderzoek naar het hacken
van haar bankrekening kan afronden en
hangt op.
Diezelfde middag krijgt de Nieuwegeinse een vriendin op bezoek, aan wie zij
het verhaal van die ochtend vertelt. De
vriendin vertrouwt het voor niet en adviseert haar om de politie te bellen. Daar
krijgt zij het advies meteen de fraudehelpdesk van haar bank te bellen. Dat
doet zij, maar er blijkt inmiddels al voor
meer dan tienduizend euro van haar
rekening te zijn opgenomen. Dat blijkt
op meerdere plaatsen te zijn gebeurd:
Nieuwegein, Utrecht, Ede en Arnhem,
waarbij in Arnhem in meerdere winkels
van de bankpas gebruik is gemaakt.

e Digitale Nieuwegeiner

19 Leerlingen en 8 leraren
op het Cals in Nieuwegein
positief getest
op het Coronavirus

Het Cals College houdt de ontwikkelingen rondom het Coronavirus goed
in de gaten. Ook op bestuursniveau
wordt de situatie gemonitord en
nauwlettend gevolgd. De school in
Nieuwegein handelt volgens de maatregelen van het kabinet en de daaruit
voortvloeiende beslissingen van het
bestuur. Nog steeds neem 10% van
de leerlingen geen mondkapje mee,
en dat moet veranderen. Zo laat het
bestuur van de school in een brief
aan de leerlingen en ouders weten.

Man beroofd
in park Oudegein,
politie zoekt getuigen
Het is iets na half 7
’s avonds, op donderdag
15 oktober, als een man in
Park Oudegein in aangesproken wordt door een
man met een steekwapen.
De onbekende man wil
waardevolle spullen. Als hij
die uiteindelijk krijgt gaat
hij er vandoor. De politie
stelt een onderzoek in en
vraagt getuigen om informatie.

Inmiddels zijn 19 leerlingen en 8 leraren
positief getest op het Coronavirus. Het
bestuur van de school maakt zich zorgen en dringt aan op het gebruik van de
mondkapjes. Elders in de regio worden
al scholen gesloten vanwege het virus.
Het bestuur roept dan ook op aan de
laatste 10% van de leerlingen: ‘Neem
van huis een (liefst herbruikbaar)
mondkapje mee!’
Rector J.M. Kwaaitaal van het Cals in
Nieuwegein in de brief: ‘Had je vandaag
je mondkapje bij je? Een compliment
voor jou! Je hoorde bij de 90% die van
huis een mondkapje had meegenomen.
Inmiddels zijn 19 leerlingen positief getest en ook 8 medewerkers. Daar maak
ik me zorgen over. Vooral ook omdat
sommigen er erg ziek van zijn gewor-

den. Zo’n mondkapje is een vervelend
ding om te dragen. Zolang je zelf niet
ziek bent geworden, voel je de noodzaak van zo’n kapje misschien ook niet
zo. Elke besmetting die we weten te
voorkomen is er één! Weet dat er leerlingen en medewerkers zijn die beter
niet besmet kunnen raken. Die leerlingen en medewerkers zijn jou dankbaar
als je een mondkapje draagt. En ik ben
je ook dankbaar. Dus: neem ‘m mee en
hou ‘m op! (In het lokaal mag hij af en
ook als je eet of drinkt) Dagelijks delen
we nog best veel mondkapjes uit, elke
ochtend ongeveer 200 stuks.. Dat kost
veel geld en is bovendien slecht voor
het milieu, want ze zijn van plastic. Bij
deze de oproep aan de laatste 10% van
de leerlingen: neem van huis een
(liefst herbruikbaar) mondkapje mee!’

Het slachtoffer in de zaak
maakt vroeg in de avond een
wandeling door het park. Op
een bankje ziet hij een man
zitten. Hij loopt er langs en let
er verder niet op. Maar snel
daarna wordt hij ingehaald
door dezelfde man die hem
bedreigt en waardevolle spullen eist. Als het slachtoffer
zijn spullen afgeeft rent zijn
belager terug het park in.
Als de politie arriveert, is de
man spoorloos. Er wordt een
onderzoek ingesteld. Daarbij
kan de politie hulp van getuigen goed gebruiken. Heb je

Taart en bloemen voor
oudste vrijwilliger bij de AHN
Mevr. Annemarie Roos-de Bruijn uit
Nieuwegein is al 45 jaar actief voor de
medemens! Al die jaren is zij als vrijwilliger verbonden aan de Algemene
Hulpdienst Nieuwegein (AHN).
Daarom werd ze afgelopen zaterdag
verrast met een mooie bos bloemen
en een lekkere taart. Eerder kreeg zij
al de Anna van Rijnpenning.

vorige week donderdagavond
de verdachte zien zitten op
het bankje in het park? Of
ben je getuige geweest van
de beroving? Heb je andere

Annemarie heeft in haar ‘vrijwilligersloopbaan’ bij de Algemene Hulpdienst
Nieuwegein ‘van alles en nog wat
gedaan’ aldus de organisatie. In haar
jonge jaren deed ze voornamelijk huishoudelijk werk, klusjes en boodschappen voor mensen. Toen dat vanwege
haar gevorderde leeftijd te zwaar werd
heeft ze nog een poos begeleid vervoer
gedaan en nu ze zelf gebonden is aan
een scootmobiel, verzorgt Annemarie
nog altijd verjaardagskaarten voor de
vrijwilligers. ‘Zo blijft onze oudste vrijwilliger (88 jaar) actief en van betekenis
voor de medemens. En daar zijn wij
uiteraard hartstikke trots op!’ aldus de
AHN.
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informatie die van belang kan
zijn voor het onderzoek? Laat
het de politie dan weten. Dat
kan telefonisch via 09008844
of anoniem via 08007000.

Mevr. Annemarie Roos-de Bruijn met
haar bloemen en de heerlijke taart

e Digitale Nieuwegeiner

Dit belemmert de controlerende taak van
de gemeenteraad. Daarom wil D66 dat
er meer openheid komt over de manier
waarop algoritmes bij de gemeente in
besluitvorming worden ingezet.

D66 Nieuwegein
wil duidelijkheid
over gebruik algoritmes
Steeds vaker maken niet mensen,
maar computers keuzes over hoe de
overheid inwoners behandelt. 'Computers kunnen het leven van onze inwoners fundamenteel beïnvloeden.
Daar moet openheid over komen,'
vindt D66-fractievoorzitter Tom
Verhoeve.
Algoritmes herkennen patronen en verbanden in grote hoeveelheid gegevens.
'Algoritmes kunnen helpen om beperkte
capaciteit slim en snel in te zetten,' legt
Verhoeve uit. Zo kunnen ze inzicht geven hoe we kansen van mensen kunnen
vergroten, hoe we de dienstverlening
van de gemeente kunnen verbeteren en
hoe we ons leven kunnen vereenvoudigen. Volgens D66 moet dat echter onder
strikte voorwaarden gebeuren. En met
een duidelijk omschreven doel. 'De politiek moet in staat worden gesteld dilemma’s te wegen om vervolgens richting te
geven aan wat we acceptabel vinden.'

Lokale Vernieuwing
stelt voor
onderzoek te doen
naar het inzetten
van camera-toezicht
op industrieterreinen
en andere
risicogebieden
Donderdag 15 oktober,
heeft de fractie van Lokale
Vernieuwing samen met de

Toenemend gebruik,
toenemende zorgen
Uit onderzoek van het CBS blijkt dat
minstens vijftig procent van de gemeenten gebruik maakt van algoritmes. Ze
worden bijvoorbeeld gebruikt bij het opsporen van sociale zekerheidsfraudeurs,
het voorspellen van voortijdige schoolverlating of het bepalen van de inzet van
politieagenten. Maar het risico van discriminatie ligt op de loer, bijvoorbeeld als
algoritmes helpen bepalen welke groepen mensen vaker gecontroleerd worden op crimineel gedrag of fraude.
Ongrijpbaar, maar wel ingrijpend
Er is weinig bekend over de inzet van algoritmes door de gemeente Nieuwegein.

mede-indieners CDA, VVD,
VSP en Groep Verdam een
motie met deze strekking
ingediend. De bedoeling van
deze motie is om de Burgemeester ertoe aan te zetten
om onderzoek te verrichten
naar de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit van
de inzet van camera-toezicht
op de in het Integraal Veilig-

D66 hoopt dat aandacht voor algoritmes
leidt tot meer pro-activiteit van de gemeente om informatie aan te bieden aan
inwoners. Idealiter zou de gemeente
Nieuwegein een overzicht publiceren
van alle algoritmes die gebruikt worden
in het werk.

heidsplan genoemde risicolocaties, waaronder bedrijventerreinen en grote openbare
parkeerplaatsen.

vorm van toezicht wel of juist
niet te gaan toepassen op de
genoemde locaties in onze
gemeente.

De bedoeling van het onderzoek is dat alle voor- en nadelen van de inzet van cameratoezicht op een rij worden
gezet om vervolgens, nadat
ook de juridische aspecten
zijn meegewogen, te komen
met een advies om deze

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft met een meerderheid voor dit voorstel van
de fractie Lokale Vernieuwing
gestemd! In het tweede kwartaal van 2021 worden de uitkomsten van het onderzoek
verwacht.

Auto te water
nabij de Plofsluis
Vrijdagmiddag 16 oktober even voor
15.00 uur is aan de Overeindseweg in
Nieuwegein, nabij de Plofsluis, een
man met zijn auto te water geraakt.
De bestuurder kon zichzelf bevrijden
en uit het water klauteren. De ambulance, politie en brandweer uit
Utrecht werden opgeroepen. Ook een
speciaal duikteam kwam ter plaatse.
Onze videograaf Michael Simonse
was ter plekke en maakte een korte
video-impressie.
Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren
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D66 heeft vaker het onderwerp digitale
stad op de Nieuwegeinse agenda gezet,
of het nu gaat om cybercriminaliteit of
dat het gaat over de vraag hoe we invulling geven aan zogeheten smart city ontwikkelingen. Binnenkort verdiept de raad
zich verder op het thema digitale stad.
Een goede stap meent Verhoeve, 'daar
helpen de antwoorden op deze vragen
ook bij. Algoritmes zijn onzichtbaar en
ongrijpbaar, maar kunnen zeer ingrijpend zijn. Inwoners hebben het recht om
inzicht te hebben in de manier waarop
besluitvorming binnen de overheid tot
stand komt.'

is niet duidelijk. De bestuurder is door
het ambulance personeel gecontroleerd
en voor verdere beoordeling/behandeling en onderzoek naar het ziekenhuis
vervoerd.
Het duikteam van de brandweer heeft
nog gezocht naar spullen in de auto.
Later zal de auto geborgen worden door
een bergingsteam. Hoe de bestuurder
er aan toe is, is onbekend. Het voorval
trok veel bekijks.

e Digitale Nieuwegeiner

Gelet op de nieuwe corona
maatregelen bestaat de kans
dat een evenement niet door
kan gaan. Neem bij twijfel
contact op met de organisatie.
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'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'
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 natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of
beestje dat u ergens kunt tegenkomen.
Ook heeft hij een eigen website.

Udo: 'Het is pure herfst dus
vanaf nu moet ik bijna geheel
teruggrijpen op beestjes die in
warmere dagen rondscharrelen
of vliegen in mijn nabijheid. Eind
juli was dat onder andere het
geval met een volslanke,
steenrode heide-libellen-dame,
bovenop een uitgebloeide
pioenroos in mijn tuin.
Tot in oktober zou ze nog nuttg
kunnen zijn geweest met het
vangen van allerlei muggen,
maar ik heb haar na het maken
van de foto nooit meer
teruggezien.'

Een Libellen zijn grote en daardoor opvallende insecten, die je
ziet als ze door de lucht razen of bewegingloos ergens op zitten
vanwaar ze een goed uitzicht hebben op hun omgeving .
Hoewel wij het in Nieuwegein moeten doen met af en toe een
sprietje heide dat staat te verpieteren in de klei, zijn hier allerlei
heidelibellen in omloop. Dit is een dame steenrode heidelibel.

‘Under Pressure’
Overal in Nieuwegein kom je iets
tegen. Mensen, dieren, gebouwen,
auto’s, fietsen etc. maar ook kunstwerken, Openbare Kunstwerken. Wie
is echter de maker, waarom daar op
die plek en wat stelt het nu voor.
Onze fotograaf Arend Bloemink trekt
er op uit, met zijn camera, met zijn
blik op het kunstwerk om je te laten
genieten van kunst, thuis, van achter
je computer en... mocht je het zelf
willen zien dan kunt u er ook heen
met de kennis die je op doet in De
Digitale Nieuwegeiner.
Deze week ‘Under Pressure.’
De maker van ‘Under Pressure’ is de
kunstenaar Ben van Helden (1950) uit
Zeist. Het oorspronkelijke idee was een
zilveren schakel voor een collier ter
grootte van een centimeter. Van Helden:
‘De inspiratie kwam van een platgedrukt
rietje in een flesje cola. Mijn ouders hadden een bioscoop in Amsterdam waar ik
de publiciteit verzorgde. Daar verkoch-

FOTO: AREND BLOEMINK

ten ze flesjes Cola met een rietje. Als je
een rietje platdrukt krijg je dit ontwerp.
Heb er eerst verschillende colliers van
gemaakt. Dit is dus eigenlijk mijn grootste sieraad.’
Het kunstwerk is gemaakt in 1985 en is
van brons en bestaat uit twee delen op
een hardstenen sokkel in de buurt van
het water in park de Kokkeboogaard. De
opdrachtgever was de gemeente Nieuwegein. Het zijn twee smalle delen die
halverwege uitlopen in een breder deel.
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De associatie met roeispanen dringt zich
aan de toeschouwer op. Het kunstwerk
is gegoten in Rumpt en zelf door Ben
van Helden afgewerkt en geplaatst. ‘We
hebben toendertijd zelf een plek gezocht. Leuk verhaal is dat een deel ooit
weg was. Is maanden later terug gevonden op de gemeentewerf. ‘Men’ wist niet
wat het was. De ambtenaren dachten
dat het van een vliegtuig was afgevallen’
aldus van Helden.
De kunstenaar heeft een website.

e Digitale Nieuwegeiner

Coronamaatregelen
Sinds vorige week zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Voor de bibliotheek
betekent dat dat er maximaal
30 bezoekers tegelijkertijd aanwezig mogen zijn. Er zijn daarom maximaal tien plekken beschikbaar om te werken en te
studeren. Daarvoor kun je een
plekje reserveren via de website. Maximaal 15 mensen mogen tegelijkertijd aanwezig zijn
om boeken in te leveren en te
lenen. Daar is geen reservering
voor nodig.
Daarnaast zijn in ieder geval tot
tien november activiteiten komen te vervallen in de bibliotheek: Ouder-kindochtend,
Lucky Life, de Taalbrigade, de
Taaltafel, de Taalvraagbaak, de
Voorleeslunch, de Senia boekenclub en het PLUS-café.
Ouder-kindochtend
Lekker gezond (online)
Gezond opgroeien, dat willen
we allemaal voor onze kleintjes.
Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Je wilt het graag

‘goed’ doen, maar waar moet je
beginnen? Laat je inspireren in
de bieb.
Elke woensdag is er van 10.00 11.00 uur Ouder-kindochtend in
de bieb, voor (groot)ouders van
jonge kinderen (0 tot 3 jaar).
Hier kan je samen lekker spelen, lezen en ontspannen. Ook
ontmoet je andere ouders.
Samen deel je je ervaringen,
bespreek je waar je tegenaan
loopt, en wissel je tips uit.
Ivm corona is de Ouder-kindochtend alleen online te volgen.
Meer informatie en aanmelden:
actie@detweedeverdieping.nu
Kidsredactie: TikTok
Op woensdag 4 november van
15.30 - 17.00 uur gaat de Kidsredactie aan de slag met TikTok. Je kijkt waarschijnlijk allang
naar die leuke, korte filmpjes op
TikTok. Maar hoe maak je zo’n
filmpje zelf en hoe zet je die op
TikTok? En waar moet je op letten als je een filmpje op TikTok
plaatst?
Daar gaan we het woensdagmiddag 4 november over heb-

ben in de Kidsredactie.
Kom je ook? Meld je aan via
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. Kidsredactie 4 november.
Toegang is gratis en is alleen
voor leden van 9 t/m 12 jaar.
Nog geen lid? Lidmaatschap
voor kinderen is gratis. Je betaalt eenmalig € 6 inschrijfkosten.

Landingsplaats
voor traumahelikopter
langs de Doorslag

Wintertijd,
een uurtje langer slapen
De donkere tijden staan weer voor de
deur. In de nacht van zaterdag 24 op
zondag 25 oktober zal de wintertijd ingaan. Voor de meeste mensen betekent het een uur langer slapen. Doordat de klok een uur achteruit zal worden gezet wordt het dan ook een uur
eerder donker.

Op de groenstrook voor de parkeerplaats P15 aan de zijde van de
Doorslag is sinds deze week opnieuw
een plek tijdelijk aangewezen als
landingsplaats voor een traumahelikopter. Het St. Antonius Ziekenhuis
in Nieuwegein heeft de gemeente
gevraagd om haar medewerking zodat het vervoer van coronapatiënten
zo goed mogelijk georganiseerd kan
worden.
Ook tijdens de eerste golf van het Coronavirus medio april werd op deze plek
een tijdelijke landingsplaats ingericht.

Afgelopen donderdag konden
degenen die zich aangemeld
hadden, de lezing over 725
jaar stadsrechten door de
Historische Kring Nieuwegein
online thuis via Microsoft
Teams volgen. In de bibliotheek zag dat er zo uit.
Bartjan Damstra gaf de lezing
op zijn laptop, terwijl twee andere leden van de Historische
Kring op afstand meeluisterden.

De weg (rijbaan, fietspad en voetpad)
wordt op momenten van landen en opstijgen van de helikopter door personeel
van het St. Antonius Ziekenhuis tijdelijk
afgezet. De boa’s van de gemeente assisteren bij de landingsplaats wanneer
de omgeving tijdelijk wordt afgezet. Er
zijn op deze locatie geen direct aanwonenden maar mogelijk is er wel enig geluidoverlast voor bewoners bij het landen en opstijgen.
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In alle landen van de Europese Unie
wordt de klok om 03.00 uur ‘s nachts
een uur achteruit gezet.
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Geen Sinterklaas ontvangst
op Cityplaza en in Vreeswijk
Helaas, door de Coronamaatregelen
kunnen Sinterklaas en zijn Pieten dit
jaar niet in Vreeswijk aankomen.
Maar je kunt de Sint wel opfleuren
door te kleuren!
Ook op winkelcentrum Cityplaza zal
er geen feest georganiseerd worden.
Het Coronavirus gooit roet in het eten
van dit jaarlijks terugkerend feest.
Jammer voor de kinderen. En voor
Sinterklaas een grote teleurstelling
dat hij de kinderen in Nieuwegein niet
kan ontmoeten.
Zo mist hij de mooie tekeningen die de
kinderen voor hem maken, maar dáár
kunnen alle kinderen iets aan doen. Doe
mee aan de grote Sinterklaas Kleurwedstrijd! Fleur Sinterklaas op en maak kans
op mooie prijzen.
Kleurwedstrijd
De kleurplaat is hier te downloaden, en
dat mag je zo vaak als je wilt doen,
alleen inleveren is 1 per persoon! Na de
herfstvakantie wordt de kleurplaat uitgedeeld op de scholen. Je kunt de kleurplaat ook halen, vanaf 6 november, bij
De Stijl, Knus bij Ann, Broodje Vreeswijk, Bloemenshop 4 Roses of Slagerij
Post in Vreeswijk.

Laminaat zelf leggen
Al decennialang is laminaat
één van de populairste manieren van vloerafwerking.
Een laminaten vloer heeft
dan ook erg veel voordelen.
Zo is het een relatieve goedkope manier van vloerafwerking. Er is ontzettend
veel keus op het gebied van
laminaat, zodat je het zo
duur kunt maken als je zelf
wilt.
Laminaat is er al vanaf negen
euro per vierkante meter, maar
heb je meer te besteden dan
kun je gaan voor een duurdere
variant. Als ander kenmerk
heeft deze vorm van vloerafwerking dat het erg sterk is en
vrij makkelijk in onderhoud.
Misschien wel het grootste
voordeel is dat laminaat erg
makkelijk zelf te leggen is. Als
je een dag de tijd neemt, kun je

Bij inlevering ontvangen de kinderen een
zakje pepernoten en een mini flipperkastje. De kleurplaat moet je inleveren
vóór dinsdag 1 december bij De Stijl,
Knus bij Ann, Broodje Vreeswijk,
Bloemenshop 4 Roses of Slagerij Post
in Vreeswijk.

Download hier de kleurplaat, print hem
uit en kleuren maar. Lever hem daarna
in bij de bovengenoemde inleverpunten
in Vreeswijk.
Prijswinnaars worden op 5 december
bekend gemaakt op de website van
inVreeswijk, op De Digitale Stad
Nieuwegein en de diverse sociale media
platformen.

grote stappen maken met het
leggen van laminaat. Wij nemen deze stappen met je door.

staande in je bezit, dan ben je
klaar om laminaat te gaan leggen.

Welk gereedschap
heb je nodig
Om laminaat leggen heb je niet
extreem bijzonder gereedschap nodig. Je heb in ieder
geval een laminaatsnijder nodig of eventueel een decoupeerzaag. Een laminaatsnijder
heeft de voorkeur boven de decoupeerzaag, omdat dit sneller
en stofvrij werkt. Ga je met een
decoupeerzaag aan de slag
dan is het handig om hier
schraagjes voor te gebruiken.
Ook heb je een rolmaat nodig
met een potlood om de hoeken
af te tekenen. Hier kan ook een
profiel mal voor gebruikt worden indien je hier de beschik-

Ondervloer leggen
Je begint het leggen van laminaat met de ondervloer. Er zijn
veel verschillende ondervloeren te krijgen die erg gemakkelijk te leggen zijn. De belangrijkste keuze die gemaakt moet
worden is of je de ondervloer
op een rol met vochtscherm
wilt of groene plaatjes. Beiden
hebben zo hun voordelen om
te leggen. Zo kunnen de platen
makkelijke gelegd en gesneden worden. Daar waar de ondervloer op een rol makkelijk
uitgerold kan worden, waardoor je snel meters kan maken.

king over hebt. Als laatste heb
je een zwaaihaak nodig, waarmee je schuine hoeken af kunt
tekenen. Heb je het boven-
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Laminaat leggen
Vanuit de hoek van de kamer
begin je met het leggen van
deze vorm van vloerafwerking.
Deze leg je helemaal door tot
aan het einde waar je het laat-

ste stukje op maat zaagt. Met
dit laatste stukje begin je vervolgens de tweede baan. Je
begint nooit met een nieuw
stuk, omdat de verticale naden
zo niet op elkaar aansluiten. Dit
zorgt voor stevigheid bij je laminaatvloer. Op deze manier
ga je de hele kamer door, totdat je klaar bent.
Nog een paar kleine tips
Er zijn een paar simpele tips
om rekening mee te houden bij
het leggen van laminaat. Leg je
laminaat minimaal een dag voordat je het gaat leggen midden in de ruimte. Zo kan het
goed op temperatuur komen en
zal het niet heel veel meer
uitzetten. Hout blijft wel altijd
werken dus houdt rekening aan
de zijkanten door enkele millimeter over te houden. Deze
extra millimeters kun je later
erg makkelijk verbergen met
plinten.
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Aflevering 25
Alle afleveringen vind je hier.

kleinkinderen. Een eerste keer ervaring. De schouders
eronder. Saamhorigheid troef. We ruimden garages, kelders
en huizen op, we harkten onze tuinen aan, we klusten dat
het een lust was, het weer was prachtig.

Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’

We mijmerden over het effect van de crisis: de wereld zou
duurzaam veranderen. We keken naar onszelf. Wie wilden
we eigenlijk zijn? Wat maakte deze crisis ons duidelijk,
behalve dan dat we beter geen wilde schubdieren kunnen
consumeren? We zouden.... Doen wat mensen doen. Na de
lockdown. Overgaan tot de orde van de dag. Volop genieten
van de hernieuwde vrijheid. Laten zien dat we kort van
memorie zijn. Dat we vandaag belangrijker vinden dan
morgen of overmorgen.

Het Tsja, moeten Rutte en de Jonge voorafgaand aan de
persconferentie van 13 oktober gedacht hebben. Hoe gaan
we onze set aangescherpte coronamaatregelen noemen?
Hoe gaan we de ernst en urgentie voor het volk in een
aansprekend alles omvattend begrip vangen?
Duidelijk was dat het woord intelligent koste wat kost
vermeden moest worden. Zelfs het kabinet wist dat ze dat
woord met hun beleid in de voorbije maanden niet verdiend
hadden, wij als volk trouwens evenmin.

Een tweede golf, een tweede keer, het is een drama.
We hebben er geen zin in.
Niemand heeft er zin in.
De vraag is meer: wie ziet er de zin nog van in?
En toch zag ik vandaag op Cityplaza mondkapjes, in alle
soorten en maten.
Ik zag dat we tegen onze weerzin in al die nieuwe regels ons
best doen.

De term gedeeltelijke lockdown vind ik een fraaie vondst.
Het combineert urgentie (lockdown) met troost (gedeeltelijk)
met op de achtergrond de subtiele dreiging van het woord
volledig.
Want dat kan ook nog.
Ik wil de maatregelen niet tegen het licht houden. Dat past
me niet. Al begrijp ik niet waarom het kabinet denkt dat het
volk niet op het idee komt om alcohol ruim voor 20 uur ’s
avonds in huis te halen. En waarom je in een hotel wel in het
restaurant mag dineren, maar buiten een hotel niet.
Persoonlijk vind ik het jammer dat ik nog steeds naar de
sportschool mag.

En daarom is het extra fijn dat we een koning hebben die het
volk moeiteloos aanvoelt.
Altijd een verbindende schakel wil zijn.
Die vorstelijk met zijn gezin in het regeringsvliegtuig naar
hun optrekje in Griekenland vliegt, maar meteen na
aankomst aangeeft dat het hem raakt dat hun gedrag vragen
oproept. Dat mensen misschien niet begrijpen waarom zij
thuis moeten blijven en hij niet. En dat je dan als koning met
je hele gezin meteen terugvliegt. Zoiets vergeet je nooit
meer.

Ik denk met weemoed terug aan de intelligente lockdown.
Het was spannend, opwindend, wij waren toch maar mooi de
generatie die na ruim honderd jaar weer een pandemie
meemaakte. Bijzonder. Iets om later te vertellen aan de

Vrouw van Henk Vonk
verrast met jubileumboek
FC-fans
Het was een grote verrassing voor de
vrouw van de op 17 juni 2019 overleden FC Utrecht-trainer Henk Vonk dat
ze bezoek kreeg van Siege Posthuma.
De voormalige beroepsmilitair overhandigde haar een exemplaar van het
jubileumboek ‘Know your history’
over 50 jaar FC Utrecht.
Dat uitgerekend mevrouw Vonk in aanmerking kwam voor deze ‘primeur’, heeft
natuurlijk alles te maken met de lange
staat van dienst van Henk Vonk in Galgenwaard. Hij werkte sinds 1981 bij de
club, als jeugdtrainer, tijdelijke coach

van het A-team en in de laatste periode
als video-analist.
In die actieve jaren woonden ze in Hoog
Zandveld (Zinniastraat) terwijl in dezelfde periode door het echtpaar een jeugdinternaat in Nieuwegein-Noord werd beheerd waar jonge spelers uit het buitenland onderdak vonden.
Uiteraard komt de ‘Vonk-periode’ aan
bod in het jubileumboek dat naast de
officiële uitgave door de supportersvereniging is samengesteld. Liefst 118
hoofdstukjes zijn erin opgenomen, waarin (oud) trainers, -spelers en bestuursleden aan het woord komen en hun meest
memorabele herinneringen ter tafel
brengen.
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Mevrouw Vonk krijgt het jubileumboek uit handen van Siege Postuma,
vice-voorzitter van de supportersvereniging (eigen foto).
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dat ik vanaf de houten tribune van Velox
als beginnend journalist kritisch neerkeek op het kleine veld waar bekende
spelers hun opwachting maakten. Zoals
teamgenoot Wim ‘Buik’ van Arnhem die
op de bakfiets met Wim van Hanegem
voorop naar de Koningsweg in Utrecht
fietste om te gaan trainen. Dat waren
nog eens tijden.’

Sportief dagboek
vol mijmeringen
In een periode dat er voorlopig geen
amateurvoetbal is en SV Geinoord,
JSV en VSV Vreeswijk zich moeten
behelpen op het trainingsveld, ligt de
nostalgie op de loer. ‘Terugkijken dus
naar vroeger zoals Nieuwegeiner Gerrie van der Linden vanmorgen deed in
mijn ochtendblad’ aldus Hans van
Echtelt die wekelijks het sportief dagboek maakt op De Digitale Stad Nieuwegein. De voormalige Velox-speler
noemde namen van stadgenoten als
Fred Dimmendaal (helaas al in 1995
overleden) en Ramon Bongers met
wie hij zo succesvol in het nationaal
politieteam speelde.

Willem in actie als twintigjarige met
Velox. Op 15 november 1964 is BlauwWit de tegenstander. Thuis aan de
Koningsweg werd het voor 9000
toeschouwers 1-1. De gelijkmaker
werd door v Arnhem gescoord uit een
voorzet van Willem van Hanegem.
‘Maar vooral het noemen van zijn vader
riep dierbare herinneringen op uit de tijd

woensdagochtend en donderdagochtend
zijn 887 positieve tests geregistreerd.
Dat meldt het RIVM. Het gaat om het
hoogste aantal besmettingen binnen een
dag tot nu toe.

Altrechtlocatie Rembrandthage
vanwege Coronabesmettingen
tijdelijk gesloten
Vanwege een aantal positief op
Corona geteste medewerkers, is
Altrechtlocatie Rembrandthage tijdelijk dicht, dit om meer besmettingen te
voorkomen. Dit geldt in elk geval tot
delingen gaan zoveel mogelijk door,
maandagochtend. Daarna volgt nader maar dan in een andere (vaak online)
bericht.
vorm.
Tenminste 9 personen zijn inmiddels positief getest. Het gebouw is inmiddels
ontsmet. Ook patiënten zijn bij bezoeken
besmet. Het is onbekend om hoeveel bezoekers het gaat.
Patiënten van Rembrandthage in de wijk
Galecop die de komende dagen een afspraak hebben, zijn of worden door hun
behandelaren geïnformeerd. De behan-

Sint Antonius
Ziekenhuis vanavond
in Meldpunt MAX
op TV
In het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is het
alle hens aan dek tijdens
deze tweede Coronagolf.
Hulp komt uit onverwachte
hoek. Theatermakers, zangeressen en luchtvaartpersoneel springen bij als zogeheten ‘IC-buddies’.
Ongeschoold verlenen zij

‘De vader van Gerrie van der Linden was
destijds fanatieke supporter met de legendarische Gijs Elsendoorn als voorzitter. Wanneer één van de Velox-spelers
in een tuchtzaak betrokken raakte, pleitte
Gijs ze meestal vrij. En hield daar de
erenaam Perry Mason aan over. Dat was
de tijd dat je nog vrijuit in een bestuurskamer kon komen als journalist, zoals
dat bij alle Nieuwegeinse amateurclubs
nu nog het geval is.’

Corona in de regio
De regio Utrecht kruipt gestaag richting
de 900 Coronabesmettingen per dag.
Gisteren werd het recordaantal besmettingen al voor de tweede keer deze week
verbroken.
Hoogste aantal besmettingen in
provincie
In de provincie Utrecht zijn tussen

Dat record stond hiervoor op afgelopen
maandag, toen er 872 positieve coronatests waren. In Amersfoort werden 102
personen positief op het coronavirus
getest. Het is voor het eerst dat in die
stad het besmettingsaantal hoger is dan
100 personen. Montfoort en Woudenberg noteerden het minste aantal besmettingen met elk 7 personen.
In totaal overleden 4 personen binnen de
provincie de afgelopen woensdag aan de
gevolgen van het coronavirus. Dat wil
niet zeggen dat al deze mensen die
24 uur zijn overleden. Zulke informatie
wordt soms met wat vertraging doorgegeven.

hand-en-spandiensten voor
operatie-assistenten en ICverpleegkundigen, zoals
het het aantrekken van beschermende kleding bij
zorgpersoneel. Daarover en
meer gaat Meldpunt vanavond om 19.20 uur bij
MAX op NPO 2.
IC-buddies
Meldpunt volgt Marjon Moed
die normaal in het theater optreedt. Zij is blij het ziekenhuis te kunnen helpen in deze drukke tijden en daarnaast

weer inkomen te hebben.
Marieke Koenen, teamhoofd
chirurgie van het St. Antonius
Ziekenhuis in Nieuwegein,
vertelt over het ontstaan van
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dit unieke buddyproject. In de
studio een gesprek hierover
met Stella Salden van beroepsvereniging NU’91.
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