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Evenementen

Gelet op de corona
maatregelen bestaat
de kans dat een evene-
ment niet door kan
gaan. Neem bij twijfel
contact op met de
organisatie.

3D-knippen Manga-
afbeelding Halloween,
31 oktober, 13:00 uur.

Omgaan 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.

‘SamenLoop voor Hoop
Nieuwegein’,
12 en 13 juni 2021.
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Deze week

Tweede plek auto-
inbraken
Vuurwerkoverlast
Kijkdag
Meanderpark
Wijkwegen geknipt
voor de fiets
GoedeBuur bezorgt
warme maaltijd aan
huis
Schrijver boek VSV
Vreeswijk zoekt
foto- en
videomateriaal
Schuurbrand aan de
Zeusburg
Nieuw leven voor
haag Herenstraat
Hubert Lampo in
‘De tweede
verdieping’
Matige verlichting
fietspaden
Auto's in beslag
genomen
Tram rijdt volgend
jaar pas weer
Wipwatermolen
Oudegein bijna
weer in functie
'Buurtgezinnen'
zoekt pleegezinnen

En nog veel meer!

IN TIJDEN
VAN CORONA
EN
GRIEPPRIK

Columniste Willeke
over Rutte's Corona-oploopje
en haar eigen griepprik-oploop

https://www.pen.nl/artikel/video-wipwatermolen-krijgt-binnenkort-zijn-functie-terug
http://www.keep-in-mind.nl
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/gespreksgroep-omgaan-met-rouw-3
https://departnernieuwegein.nl/agenda/?fbclid=IwAR07YjXlwd3PnjY6_DhTMb8ejCyIBBKQJ78oEMjdFyNWSPD0FRkwhJg0CBk
https://www.dekom.nl/agenda/4349/Huub_Stapel/Het_Huwelijk_reprise/
https://departnernieuwegein.nl/agenda/?fbclid=IwAR07YjXlwd3PnjY6_DhTMb8ejCyIBBKQJ78oEMjdFyNWSPD0FRkwhJg0CBk
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend


Veel meldingen
vuurwerkoverlast

De politie krijgt de laatste
weken veel meldingen
van vuurwerkoverlast in
de wijken in Nieuwegein.
Deze meldingen gaan
voornamelijk over het af-
steken van ‘knallers’,
maar ook over het gooi-
en van vuurwerk naar

voorbijgangers en kinde-
ren. De politie gaat hier
streng tegen op treden.

De politie laat onze re-
dactie weten: ‘Helaas
kunnen wij niet altijd di-
rect op locatie zijn, waar-
door de afstekers ver-
dwenen zijn.’ Zij verzoekt
de inwoners dan ook,
wanneer zij getuigen zijn
van het afsteken van

vuurwerk, het signale-
menten te onthouden en
waar mogelijk een foto te
maken. ‘De wijk- en
jeugdagenten kennen
een hoop jongeren!’

Weet je waar illegaal
vuurwerk wordt verhan-
deld of opgeslagen?
Meld dit anoniem op
08007000.
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Koken met pen.nl
Witlof, kruimige aardappelen
en camembert

Deze week maakt onze ‘kookgek’ Eric
Dekker een heerlijk ovenschotel met
witlof, kruimige aardappelen en camem-
bert.
Naar het recept.

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 gefo-
tografeerd.
Deze week de Lucas van Leydenhage
in de wijk Galecop.
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COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Ontwerpbestemmingsplan
Binnenstad (City)
ligt binnenkort ter inzage

City, de binnenstad van Nieuwegein,
wordt de komende jaren ingrijpend
vernieuwd. Er komt niet alleen een
nieuw tram- en busstation, maar ook
1600 tot 2000 nieuwe woningen voor
jong en oud, met of zonder zorg en
voor alle inkomensklassen. Boven-
dien wi Nieuwegein City levendiger,
aantrekkelijker, groener en duurza-
mer maken.

Om dat te kunnen doen is er een nieuw
bestemmingsplan met een omgevings-
kwaliteitsplan nodig, ook al zijn er voor
veel gebieden nog geen plannen. De
afgelopen tijd heeft de gemeente hard
gewerkt aan een ontwerpbestem-

mingsplan voor de binnenstad. Daarin
wordt vastgelegd wat er maximaal mo-
gelijk is in City.

Het ontwerpbestemmingsplan gaat
alleen over de ontwikkellocaties in City
waarvoor nog geen concrete plannen
zijn. Voor de Doorslagzone, de be-
bouwing rond het stationsgebied en het
Point of View-appartementencomplex
zijn al procedures gestart. Het Ont-
werpbestemmingsplan Binnenstad
(City) Nieuwegein ligt van 5 november
tot 16 december ter inzage.

Op deze pagina kan je meer informatie
vinden over de verschillende onderde-
len van het Ontwerpbestemmingsplan
Binnenstad (City) Nieuwegein en hoe
je daarop kunt reageren door een
zienswijze in te dienen.

08007000
https://www.pen.nl/artikel/koken-pen-witlof-kruimige-aardappelen-en-camembert
https://www.pen.nl/destraat/index488.html
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/galecop
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.cityplaza.nl
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/ontwerpbestemmingsplan+binnenstad+citykrt/abc-locatie/default.aspx
https://www.pen.nl/artikel/ontwerpbestemmingsplan-binnenstad-city-nieuwegein-ligt-binnenkort-ter-inzage
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Druk bezochte kijkdag
Meanderpark

De laatste 100 woningen in apparte-
mentencomplex Meanderpark die eind
dit jaar worden opgeleverd, werden
woensdag 21 oktober bezichtigd door
de nieuwe bewoners. Woningcorpo-
ratie Portaal had de inspectie Corona-
proof ingericht om iedereen veilig
door het complex te kunnen leiden.

In het voormalige gemeentehuis van
Nieuwegein aan de Martinbaan heeft
Portaal een permanent gemengd wonen-
project opgestart, met circa 250 wonin-
gen. Hiervoor is intensief samengewerkt
met de gemeente Nieuwegein, Steun-
punt Vluchtelingen Nieuwegein, stichting
de Tussenvoorziening en Lister. Na twee
jaar verbouwen is het complex bijna
klaar. Een groot deel van de nieuwe
huurders woont er al. Eind dit jaar zullen
de laatste bewoners hun intrek nemen in
dit fraaie appartementencomplex.

Maurice Wouters, sociaal beheerder bij
Portaal: 'Nu de oplevering van Meander-
park bijna in zicht is, kunnen we wel stel-
len dat we hier, samen met de andere
organisaties, een bijzonder gemengd
wonen project hebben gerealiseerd. Be-
langrijk onderdeel van dit project was de

selectieprocedure. Naast de bewoners
die geplaatst zijn via de Tussenvoorzien-
ing of Lister, hebben we voornamelijk
huurders geworven die bereid zijn zich
extra in te zetten voor de mensen die
wat meer steun nodig hebben.'

Samen wonen
De woningen zijn vooral bedoeld voor
starters (denk aan huisverlaters) en
spoedzoekers (denk aan recent geschei-
den mensen) die bereid zijn zich extra in
te zetten voor medebewoners die wel
een klein steuntje kunnen gebruiken.
Ongeveer een derde van woningen is
beschikbaar voor statushouders en

mensen met een psychische kwets-
baarheid. Zij worden begeleid naar zelf-
standig wonen. Deze vorm van samen
leven is op andere plekken succesvol
gebleken. Bijvoorbeeld bij Majella Wo-
nen, aan de Thomas à Kempisweg in
Utrecht. Hier heeft Portaal goede erva-
ring met deze mix van bewoners.

Een van de bezoekers, een vader die
met zijn zoon een woning kwam bekij-
ken: 'Ik ben blij dat mijn zoon hier een
plekje heeft kunnen vinden. De begelei-
ding is goed geregeld. Dat stelt mij als
ouder wel gerust.'
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Vier auto’s in beslag genomen
bij inval door de FIOD

De belastingdienst en de FIOD hebben
maandag 26 oktober bij een bedrijf aan
de 5e Garnizoensdok, op industriege-
bied Het Klooster diverse auto’s in be-
slag genomen. De wagens zijn door een
bergingsbedrijf meegenomen. Het zou
gaan om een lopend onderzoek naar be-
lastingfraude. Bij de inval waren ook en-
kele deurwaarders aanwezig. De inval

zou zijn gedaan bij het autobedrijf Auto
Hussel. De website van het bedrijf is in-
middels off-line gehaald.

De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek
gestart na een melding van de Belasting-
dienst. De 26-jarige verdachte is eigenaar
van een autobedrijf dat vermoedelijk bij de
import van auto’s uit een Europees land ge-
bruik heeft gemaakt van de 0%-omzetbe-
lastingregeling voor ondernemers. Vervol-
gens heeft hij bij de (door)verkoop van de
auto’s wel omzetbelasting in rekening ge-
bracht, maar deze niet afgedragen. Om
deze constructie te verbloemen is mogelijk
gebruik gemaakt van katvangers en valse
facturen. Vermoedelijk zijn de andere drie
mannen katvangers. Mogelijk is voor min-
stens 120.000 euro te weinig omzetbelas-
ting afgedragen.

Naast de inval in Nieuwegein zijn er ook
doorzoekingen gedaan in vijf woningen in
Amsterdam, Koog aan de Zaan, IJmuiden,
Utrecht en Maarssen, twee bedrijfspanden
in Nieuwegein en Utrecht en een garage-
box in Zaandam. Daarbij is beslag gelegd
op fysieke en digitale administratie.

De FIOD heeft gisteren ook een 26-jarige
man aangehouden in Utrecht. Hij wordt ver-
dacht van fraude met omzetbelasting en
valsheid in geschrifte. De Belastingdienst
had nog een vordering op de 26-jarige man
en heeft daarom de vier personenauto’s in
Nieuwegein in beslag genomen. Het onder-
zoek staat onder leiding van het Functio-
neel Parket. Drie mannen van 38, 43 en 52
zijn eveneens verdachten in het onderzoek.

http://www.moenmakelaars.nl
https://www.pen.nl/artikel/zomerprogramma-tegen-coronaverveling-voor-jongeren-in-nieuwegein
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Buurtgezinnen
zoekt pleeggezinnen

Broer Peter en zus Sandra draaien
maandelijks een weekend mee in het
gezin van Marieke en Arjan en hun
drie kinderen. In het begin was het
spannend, maar al snel bleken de
kinderen prima met elkaar overweg te
kunnen.

Marieke: 'In ons gezin reilt en zeilt het
allemaal wel en we hadden ruimte en
tijd over om met anderen te delen. Toen
zijn we gaan rondkijken hoe we dat in
konden vullen en kwamen we aanvan-
kelijk uit bij pleegzorg. Een vriend appte
ons toen of we al eens over Buurtgezin-
nen hadden nagedacht. Toen vervol-
gens de oproep voor deze kinderen
voorbijkwam, leek ons dat heel interes-
sant. Een jongetje en een meisje van
ongeveer dezelfde leeftijd als onze
eigen kinderen.'

Fijne break
'De kinderen komen een keer per
maand een weekend logeren. Ze draai-
en mee in ons gezin en we doen ge-
woon wat we met onze eigen kinderen
ook doen,' legt Arjan uit. 'Dat hoeft niet
veel te kosten. Maar zo geven we een
andere ouder wat rust en een kind een
fijne break.'

Zo werkt Buurtgezinnen
Een steungezin wordt voor een langere
periode de steun en toeverlaat voor een
vraaggezin. Samen met de coördinator
van Buurtgezinnen bespreek je welke
ondersteu-ning je zou willen bieden,
welke kinde-ren in jouw gezin passen
(leeftijd, j/m) en hoeveel tijd je ervoor
beschikbaar hebt. De coördinator kijkt
welke gezinnen het beste bij elkaar
passen en be-geleidt beide gezinnen
twee jaar.

Motto: Opvoeden doen we samen
De hulpvragen variëren. Bijvoorbeeld:
een (halve) dag per week een peuter
opvangen, een kleuter naar zwemles of
sport brengen, een rustige huiswerkplek
bieden aan een puber of kinderen uit
een vluchtelingengezin helpen bij het
leren van Nederlands.

In de gemeente Nieuwegein is Atie
Wakkee coördinator van Buurtgezinnen.
Buurtgezinnen is op zoek naar ouders
met kinderen, grootouders en volwasse-
nen zonder kinderen met opvoederva-
ring.

Wilt u op vrijwillige basis iets betekenen
voor een ander gezin dat het moeilijk
heeft en bent u tenminste een dagdeel
per week beschikbaar? Meldt u dan aan
als steungezin aan via www.buurtgezin-
nen.nl. Ook kunt u met Atie Wakkee
bellen voor een afspraak via
0624268314 of mailen naar atie@buurt-
gezinnen.nl.

NIEUWEGEIN,
WAAROM?

Ook via twitter bereiken de redactie nu
en dan berichten die wij de moeite van
het vermelden waard vinden. Zo viel ons
oog dinsdag 27 oktober op een tweet
van Monique Berends:

De linkerfoto geeft de situatie weer op
19 oktober; de rechterfoto is van 27 ok-
tober. Op 19 oktober is de situatie bij de
gemeente gemeld. Of handhaving langs
is geweest? Zou zo maar kunnen.
Maar kennelijk heeft het 'langskomen'
er niet toe geleid dat de rommel is opge-
ruimd en heeft iemand gedacht dat er
nog wel iets kon worden bijgestort...
Overigens, het is uiteraard wel de ver-
antwoordelijkheid van de Nieuwegeiner
die opruimt om met de grofvuil ophaal-
dienst een afspraak te maken en pas
daarná het vuil op de bestemde plek
te plaatsen.

https://www.pen.nl/artikel/cals-college-wint-drie-prijzen-op-het-nederlands-film-festival-voor-scholieren
http://www.buurtgezinnen.nl
http://www.buurtgezinnen.nl
0624268314
mailto:atie@buurtgezinnen.nl
mailto:atie@buurtgezinnen.nl
https://dzcn.nl/zonnepanelen/
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Mobiliteitsvisie
Nieuwegeinse wijkwegen
geknipt voor de fiets

De Nieuwegeinse wijkwegen, zoals de
Batauweg, Sluyterslaan en Roer-
domplaan, zijn geknipt voor de fiets.
Maar de ruimte daar moet dan wel
eerlijker verdeeld worden, zodat er
minder auto’s rijden, en met een lage-
re snelheid. Zo komt er ruimte voor
actieve vormen van vervoer, zoals
fietsen en lopen.

Fietsersbond Nieuwegein heeft deze en
andere punten uit de Fietsvisie Nieuwe-
gein 2040 onder de aandacht van de
raadsleden gebracht.

Fietsersbond Nieuwegein wil dat de
ruimte op straat eerlijker verdeeld wordt.
Nieuwegeiners pakken voor hun ritjes
naar het centrum veel vaker de fiets of
de benenwagen, dan de auto. 41% van
de inwoners van Nieuwegein gaat op de
fiets naar het centrum, 19% gaat lopend
en 36% pakt de auto. Toch is de ruimte
op straat niet zo verdeeld.

In de plannen voor City en Rijnhuizen
krijgt de fiets meer aandacht dan voor-
heen. Maar concreet op straat is er wei-
nig van te merken. Dat kan anders! Ook
blijkt dat het fietsgebruik in de regio stijgt
(de afgelopen tien jaar met 4%), er
steeds meer verschillende fietsen in
onze straten verschijnen (cargobikes,
driewielfietsen, speedpedelecs) en die
fietsers steeds meer in snelheid ver-
schillen. Daarom wil Fietsersbond Nieu-
wegein dat de ruimte voor lopen, fietsen,
ov en auto naar rato van het gebruik
verdeeld wordt: een schaalsprong voor
de fiets.

Wijkwegen:
door knip meer ruimte voor fietsers
De Nieuwegeinse wijkwegen, zoals de
Batauweg, Sluyterslaan en Roerdom-
plaan zijn bij een schaalsprong voor de
fiets cruciaal. Veel van de hoofdfiets-
routes lopen via deze wegen, maar
Nieuwegeiners voelen zich op de fiets-
stroken niet veilig. Er is hier veel auto-
verkeer, dat de stadsautowegen mijdt,
en te hard rijdt. De hoeveelheid autover-

keer en de snelheid moeten omlaag.
Leefbaarheid en oversteekbaarheid
gaan dan omhoog.

Onze wijkwegen hebben veel potentie
als dragers van het Fietsfamilienetwerk:
een netwerk voor de Fietsfamilie met
snelle en zware fietsen, zoals cargo-
bikes en speedpedelecs, en ‘gewone’
fietsers op weg naar werk, middelbare
school, sport en winkels. Door te knip-
pen in de wijkwegen neemt de hoeveel-
heid autoverkeer daar af, terwijl alle
voorzieningen en woningen toch bereik-
baar blijven. Net zoals dat in fietsstad
Houten het geval is. Onze stadsautowe-
gen (A.C. Verhoefweg, Zandveldseweg,
Zuidstedeweg) zouden dezelfde status
moeten krijgen als de Rondweg in
Houten. Dat maakt onze wijkwegen
'geknipt' voor de fiets.

Het 8&80-fietsnetwerk voor kinderen,
ouderen en kwetsbare fietsers
Voor kwetsbare fietsers, zoals kinderen,
ouderen en mindervaliden (bijvoorbeeld
scootmobielers) ontwikkelt Fietsersbond
Nieuwegein het 8&80-netwerk. Dat is
een netwerk in de wijken met rustige,

veilige, vrijliggende fietspaden en au-
toluwe straten, waar een stuurfoutje
geen grote consequenties heeft.
Vergevingsgezinde bermen, veilige
oversteken (met middeneilanden) van
wijkwegen en een minimum aan obsta-
kels zoals paaltjes maken dit netwerk
compleet. Het 8&80-netwerk kan binnen
het Betere Buurtenconcept aangelegd
worden.

Bus zit fietser in de weg
Het openbaar vervoer is belangrijk voor
mensen die geen auto ter beschikking
hebben en niet kunnen of willen fietsen.
Dat de sneltram een voorkeurspositie
heeft in Nieuwegein vindt de Fietsers-
bond terecht. Maar de bus zit op veel
plaatsen de fietser in de weg, terwijl er
(ten opzichte van de fiets) maar weinig
Nieuwegeiners gebruik van maken. Fiet-
sersbond Nieuwegein pleit dan ook voor
een omschakeling naar het gebruik van
kleine busjes (eventueel op afroep) naar
de voorzieningen in Nieuwegein en de
tramhaltes.

Meer informatie
over de Fietsvisie Nieuwegein 2040
De ideeën voor een fietsvriendelijk Nieu-
wegein staan in de Fietsvisie Nieuwe-
gein 2040. ‘We boden deze vorig jaar
aan college en gemeenteraad aan, om
als bouwsteen te dienen voor de nieuwe
omgevingsvisie en de strategische mo-
biliteitsvisie.’ De visie is hier te down-
loaden.

https://nieuwegein.fietsersbond.nl/2019/10/03/fietsersbond-ontwikkelt-fietsvisie-nieuwegein-2040/
https://boeketten.nl
https://www.pen.nl/adverteren
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GoedeBuur in Vreeswijk
bezorgt weer
warme maaltijd aan huis

GoedeBuur in Vreeswijk kookt weer
voor mensen die moeilijk de deur uit
kunnen. Wie wil kan zich inschrijven
en krijgt voor € 3,- een verse, warme
maaltijd thuisbezorgd. De vrijwilligers
koken op dinsdag en vrijdag voor de
buurt.

De maaltijden zijn voor iedereen in
Vreeswijk die het in deze corona-perio-
de lastig vindt om iedere dag zelf te ko-
ken; bijvoorbeeld omdat u ziek bent, of
bang bent om de deur uit te gaan, de
hele week al alleen moet koken, mantel-
zorger bent of als u een alleenstaande

ouder met kleine kinderen bent. Bent u
mantelzorger of alleenstaande ouder
dan kunt u twee maaltijden bestellen.

Hoe bestellen en wanneer
U kunt kiezen voor de dinsdag en/of de
vrijdag. De warme maaltijd wordt tussen

17.00 en 18.00 uur aan huis bezorgd.
U kiest op welke dag u een maaltijd
thuis wil krijgen; op dinsdag en/of op vrij-
dag. Eén dag daarvoor belt u naar het
Dorpshuis: 0621664918 en geeft u uw
naam en adres door. Bij de bestelling
kunt u laten weten of u vegetarisch eet.
Er wordt geen varkensvlees gebruikt
voor de maaltijd. De maaltijd kost € 3,-.
Als u € 3,- in een envelop doet met uw
naam erop dan geeft u dit aan de be-
zorger.

Meer informatie kunt u krijgen door een
mail te sturen naar goedebuurvreeswi-
jk@gmail.com of door te bellen naar het
Dorpshuis 0621664918. Ook als u als
buurtgenoot wil meewerken met Goede-
Buur horen we dat graag via goedebu-
urvreeswijk@gmail.com.

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

Oktober 2012
Wanneer 'De Jantjes', meyt Willeke
Alberti in de hoofdrol. in DE KOM
staan is het de gwoonte dat twee
Nieuwegeiners gedurende enige
momenten in de voorstelling mogen
figureren. In 2012 waren dat Elly
(tweede van links) en Dirk (rechts).
Een leuk avontuur, even in de
schijnwerpers.
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Klussers
raken gashoofdleiding
in woning

Bij een klus in een woning aan de
Israëlslaan in de wijk Jutphaas/Wij-
kersloot hebben klussers een gas-
hoofdleiding geraakt. Het voorval
gebeurde gisteren rond 11.40 uur. De
politie zette de straat af en de brand-
weer was snel ter plekke om de wo-
ning te controleren en het gas af te
sluiten.

Stedin, de netbeheerder voor gas en
elektriciteit in onder andere de provincie
Utrecht, heeft rond het middaguur de lei-
ding kunnen repareren. Er is geen direct
brandgevaar geweest. De klussers kon-
den na de reparatie weer met de klus
verder in de woning. Het voorval trok
veel bekijks.

0621664918
mailto:goedebuurvreeswijk@gmail.com
mailto:goedebuurvreeswijk@gmail.com
0621664918
mailto:goedebuurvreeswijk@gmail.com
mailto:goedebuurvreeswijk@gmail.com
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Hard water
en de invloed
op de wasmachine

Het water in Nederland heeft niet
overal dezelfde hardheid. Zo heeft het
water in Friesland een gemiddelde
hardheid, terwijl water in delen van
Brabant en Limburg zeer hard is. In-
woners van Nieuwegein wonen in een
gebied met tamelijk hard water. Dit
heeft een behoorlijke invloed op alles
in huis wat in aanraking met kraanwa-
ter komt, dus ook op de wasmachine.

Hard water
en de invloed op wasmachines
Hard water is slecht voor je apparatuur.
Het verkort de levensduur aanzienlijk,
maar zorgt ook voor een verminderde
werking van deze apparatuur. Maar wat
is hard water nu precies en welk effect
heeft het op je apparatuur, en dan met
name de wasmachine?

Wat is hard water?
Ons kraanwater bevat een aantal mine-
ralen die goed voor onze gezondheid
zijn. Denk hierbij aan mineralen zoals
calcium, magnesium, natrium, kalium,
carbonaten en sulfaten. De hoeveelheid
magnesium en calcium (kalk) in het wa-
ter bepalen samen de hardheid van het
water. Hoe meer kalk er in het water zit,
hoe harder het water is.

De hardheid van het water wordt geme-
ten in Duitse Graden, dH. Gemiddeld is
de hardheid van het water in ons land

2,7 dH. Er zijn echter meer dan 200 wa-
terbronnen waar de waterleidingbedrij-
ven hun water vandaan halen, waardoor
de hardheid van het water enorm uiteen
kan lopen. Hoe het met de hardheid van
het water bij jou zit, hangt dus af van de
regio waar je woont. In Nieuwegein heb
je in ieder geval te maken met hard wa-
ter.

Welke invloed
heeft hard water op wasmachines?
Waarschijnlijk heb je al die aanslag op
de douchekraan en in de waterkoker
gezien. Dat is kalkafzetting welke afkom-
stig is uit het water. Hoe harder het wa-
ter, hoe meer last je van die kalkafzet-
ting krijgt. Kalk is enorm slecht voor al je
apparatuur. In het geval van een was-
machine zet het zich af in de leidingen
en op het verwarmingselement. Dit heeft
op den duur het gevolg dat het verwar-
mingselement niet optimaal werkt en het
kost dan meer tijd en energie om op
temperatuur te komen. Uiteindelijk gaat
de wasmachine kapot, aanzienlijk snel-
ler dan bij zacht water het geval is. Was-
middel heeft de eigenschap kalk uit het
water aan zich te binden en via de af-
voer de wasmachine te verlaten. Door

goed naar de dosering op de verpakking
en de bijbehorende waterhardheid te
kijken, help je al een beetje om kalk-
aanslag tegen te gaan. Het is alleen
helaas niet genoeg.

Hard water tegengaan
Je wilt natuurlijk dat je wasmachine zo
lang mogelijk mee gaat. Ook je kleding
moet niet vervagen door kalk. We vroe-
gen het filiaal van BCC Utrecht (geves-
tigd in winkelcentrum The Wall) naar de
oplossing voor wasmachines in hardwa-
tergebieden. Een mogelijke optie die
door de experts werd genoemd, is een
wasmachine die hard water zelf zachter
maakt. AEG wasmachines met het Soft-
Water-systeem beschikken over deze
mogelijkheid. Dit systeem verwijdert de
voor de wasmachine schadelijke mine-
ralen uit het water. Om dit te bewerkstel-
ligen, zijn er ionenuitwisselingsfilters in
de wasmachine geplaatst. Deze ver-
zachten hard water. Hierdoor is er min-
der wasmiddel nodig voor hetzelfde
wasresultaat, ook op lagere tempera-
turen. De was blijft van betere kwaliteit
en de wasmachine gaat langer mee.
Ideaal dus in een hardwaterregio als
Nieuwegein.

Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven, een wereld vol
verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het dagelijks
leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim,
mensen uit haar leven en andere Nieuwegeiners.

Kim: 'De grond is altijd in beweging. Het is echter zo langzaam in beweging, dat je het pas merkt als het te laat is. Na zo'n
20 jaar staat je schuur misschien toch niet meer zo recht als gedacht. Tijd voor een nieuwe schuur! En bij het leegruimen kom
je er achter dat er toch nog heel veel dingen in staan, die je vergeten was... Tijd voor een herfstschoonmaak!'
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https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-tol-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-tol-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-tol-vreeswijk
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/de-kruipende-man-alias-jopie-de-rode-reus
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Schrijver boek over VSV
Vreeswijk
zoekt foto- en videomateriaal

Al vanaf begin 20-er jaren van de
vorige vorige eeuw wordt er in
Vreeswijk en directe omgeving in
teamverband fanatiek voetbal ge-
speeld. Op gezette tijden treffen en-
thousiaste beoefenaars elkaar op het
weiland van boer Teunis Verweij aan
de Achterweg tussen Vreeswijk en
Tull en ’t Waal. In de jaren die volgen
groeit dit enthousiasme uit tot de op-
richting van VSV Vreeswijk. Op 3 juni
1926 wordt de Vreeswijkse Sport
Vereniging Vreeswijk officieel opge-
richt in het café van Siem van der
Sluizen.

Volgend jaar bestaat de voetbalclub 95
jaar. Oud speler Remco Kraak en mo-
menteel trainer bij de voetbalclub, vindt
het tijd voor een boek over zijn geliefde
cluppie VSV Vreeswijk. Als alles goed
verloopt zal het boek medio november
2021 af zijn.

Kraak op zijn Facebookpagina: ‘Ik ben
de laatste jaren zo gewend geraakt aan
het schrijven van boeken dat ik het een
paar weken vol heb gehouden zonder
dat ik bezig ben geweest met het schrij-
ven van een boek. Ik denk dat het een
verslaving is. Het onderwerp had ik vrij
snel, omdat dit al een tijdje in mijn hoofd
speelde. Een boek over VSV Vreeswijk.’

Het is het verhaal vanaf de oprichting in
de jaren 20 tot de club die het nu is.
Portetten van markante en bijzondere
clubmensen, prachtige anekdotes, sta-

tistieken en natuurlijk passeren de hoog-
te- en de dieptepunten ook de revue.
‘Een boek met een lach en een traan,
een boek over het reilen en zeilen bij
een amateurclub. Zelfs als je niet be-
kend met de club wordt dit een boek om
van te genieten’ beloofd Remco Kraak.

Kraak heeft zelf vanaf zijn vijfde tot zijn
achttiende levensjaar gevoetbald en
sinds drie jaar is hij terug bij VSV
Vreeswijk, omdat zijn zoon Sammy er
speelt. ‘Ik weet het nog, de eerste keer
dat ik sinds jaren het park opliep met
hem, het werd het me even te kwaad. Ik
zag de kleedkamers, het scorebord op
het hoofdveld, de kantine en het trai-
ningsveld wat geen trainingsveld meer
is. Er was zo weinig veranderd.’

Remco ziet zichzelf nog als jong jochie
over het hek klimmen met vriendjes om
te ‘zestienen’ op het hoofdveld. ‘Dit was
vaak van korte duur, omdat ome Rinus
als een gek op zijn fiets je achterna
kwam om je van het park te sturen. Hier
liggen zoveel verhalen die opgetekend
moeten worden’ vind Kraak. ‘Daarom
het boek: VSV Vreeswijk, Blauw-Wit
voor altijd!’

Remco roept oud spelers, mensen die
betrokken zijn geweest bij de vereniging
etc. om foto- en videomateriaal aan te
leveren voor zijn boek. Ook leuke anek-
dotes zijn welkom. Het e-mail adres is:
remcokraak@hotmail.com. Ook is er
een speciale Facebookpagina ingericht
om de liefhebbers op de hoogte te
houden omtrent de ontwikkelingen van
het boek.

Geknutsel aan scooter
zet schuur in brand aan de Zeusburg

Zondagavond rond 18.50 uur is er een brand ontstaan in
een van de schuren van de woningen aan de Zeusburg in
de wijk Batau Noord in Nieuwegein. Meerdere brandweer-
eenheden waren snel ter plekke om de brand te blussen.
Omstanders lieten onze redactie weten dat er een vuurwerk-
bom zou zijn afgegaan. Dat bleek niet juist. De brand werd
veroorzaakt als gevolg van geknutsel aan een scooter. De
brand sloeg al gauw metershoog uit de schuur. Omwonenden
hebben nog geprobeerd de brand met pannetjes water te
blussen, maar dat lukte niet.

Getuigen hebben gezien dat er hevig geruzied werd door
mensen die getuige waren van het blussen, maar of dat iets
met de brand zelf te maken heeft, is onduidelijk.

Er zijn geen gewonden gevallen. Bewoners van de omrin-
gende woningen werden geëvacueerd. De eerste foto’s van
de brand zie je hier. De schuur moet als verloren worden
beschouwd. De politie doet onderzoek.

mailto:remcokraak@hotmail.com
https://www.facebook.com/BoekVSV
https://www.pen.nl/artikel/brand-in-schuur-aan-de-zeusburg
https://www.pen.nl/artikel/brand-in-schuur-aan-de-zeusburg
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Haag Herenstraat
krijgt nieuw leven
bij De Vleugel

Aan de Herenstraat in Jutphaas
wordt binnenkort gestart met het ver-
vangen van de historische kadewan-
den. De Esdoornhagen, die al sinds
jaar en dag de Herestraat sieren,
moeten plaatsmaken voor deze
werkzaamheden. 'Zonde', dacht Ger-
tie Lintjens en ze regelde dat de strui-
ken herplant mogen worden bij Mon-
tessorischool De Vleugel aan het
Mozartplantsoen in de wijk Zuilen-
stein. Afgelopen weekend werd ge-
start met het verplaatsen van de
haag.

Het werd een behoorlijke operatie. Een
bevriend aannemer stelde een graafma-
chine en oplegger met personeel be-
schikbaar om de haag stukje bij beetje
uit te graven en een paar honderd meter
verder te verplaatsen. Bij de school
werd vervolgens een paar enorme sleu-
ven gegraven. Samen met Lintjes her-
plantte een aantal ouders de struiken
naast de school. 'Het was het zwoegen
waard', zegt een van de ouders terwijl
ze het zweet van haar hoofd veegt. 'Kijk
eens hoeveel groener de aanblik van de
school nu is! Daar kun je niet anders
dan blij van worden.'

De Vleugel is al een paar jaar bezig om
haar directe omgeving te ‘vergroenen’.
Zo werd twee jaar geleden door ouders
al het speelplein aangepakt en omge-
toverd tot een natuurspeelplaats. Ook
heeft de school een eigen moestuin.

De Esdoornhaag vormt nu een natuur-
lijke scheiding tussen de school en het
grasveld. Niet alleen staat het mooi, de
school hoopt ook dat het vandalisme
afremt. 'We leren onze kinderen dat ze
niet alleen verantwoordelijkheid dragen
voor zichzelf maar ook voor hun omgev-
ing', zegt Doreen Rambags, directeur
van de school. 'We besteden met elkaar
veel aandacht aan onze school en tuin.
Het is zuur als je dan ziet dat er weer
wat vernield is. We hopen dat nu duide-
lijker is waar de openbare ruimte op-
houdt en onze eigendommen gere-
specteerd worden.' Maar voorlopig is het
vooral geduld hebben en wachten op
het voorjaar om te zien of de haag goed
is aangeslagen.

Hoe filter je
in het grote aanbod leesbrillen?

Heb je steeds meer moeite om de letters
in een boek of op het scherm van je
smartphone te lezen? Dan wordt het
waarschijnlijk tijd voor een leesbril. Het
vinden van een leesbril is geen lastige
opgave, want het aanbod is tegenwoor-
dig ontzettend groot. Desondanks weten
veel mensen niet welke leesbril zij moe-
ten kiezen. Geldt dit ook voor jou?Wij
zetten hieronder een aantal tips op een rijt-
je die jou helpen om te filteren in het grote
aanbod leesbrillen.

Let op de sterkte
Ben je op zoek naar een leesbril? Dan duik

je waarschijnlijk de eerste de beste drogis-
terij in. Hier kun je namelijk al voor een
paar euro leesbrillen kopen. Nadeel van
deze brillen is dat ze standaard sterktes
hebben. Hierdoor zijn ze waarschijnlijk niet
optimaal voor jouw ogen. Wil je een bril die
speciaal bedoeld is voor jouw ogen? Dan
moet je allereerst een oogmeting doen.
Hiervoor kun je bij een opticien terecht,
maar je kunt tegenwoordig ook een oogtest
via internet doen.

Welk model past bij jou?
Leesbrillen verschillen niet alleen in sterkte

van elkaar, maar ook in uitstraling. Zo zijn
de brillen vandaag de dag in allerlei kleuren
en modellen verkrijgbaar. Zoek je specifiek
naar een dames leesbril? Dan raden wij je
aan goed naar de uitstraling te kijken.
Hieruit kun je vaak afleiden voor welk ge-
slacht de leesbril bedoeld is. Tegenwoordig
zijn er overigens veel leesbrillen die zowel
door mannen als vrouwen gedragen kun-
nen worden.

Online leesbril kopen
De meeste mensen richten zich tot een
drogist of een opticien wanneer zij op zoek
zijn naar een leesbril. Toch zijn er genoeg
mensen die een leesbril willen kopen, maar
er de deur niet voor uit willen. Er zijn tegen-
woordig verschillende websites die lees-
brillen aanbieden. Zo vind je bijvoorbeeld
een groot assortiment leesbrillen bij Lees-
brillen365. In deze webshop worden zowel
leesbrillen voor mannen als voor vrouwen
aangeboden. De brillen zijn verkrijgbaar in
allerlei kleuren en modellen, waardoor er
ongetwijfeld ook een geschikte leesbril voor
jou tussen zit.

https://www.leesbrillen365.nl/categorie/leesbril-dames/
https://www.leesbrillen365.nl
https://www.leesbrillen365.nl
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Bladcampagne
begin november
weer van start

Begin november wordt er weer ge-
start met de bladcampagne in de ge-
meente Nieuwegein. Eerst worden
alle hotspots gedaan, dit zijn plekken
op doorgaande wegen met veel blad.
Daarna worden alle doorgaande we-
gen gedaan. Er rijden 2 grote veegwa-
gens en een kleine veegwagen die
onder andere op de fietspaden en in
de tunnels kan vegen. Als al het blad
gevallen is, maken de beheerders
wijk voor wijk schoon. Er is onder-
steuning van bladblazers. Om zo effi-
ciënt mogelijk te werken, wordt
steeds een aaneengesloten gebied
schoongemaakt. Het is niet mogelijk
om even een hoopje in een andere
wijk mee te nemen in verband met
reistijd.

Bladkorven
Verdeeld over de wijken zijn ook nu al
diverse bladkorven geplaatst. Hier mag
je het blad van de stoep en straat in-

gooien, ook blad van de tuin mag erbij.
Het overige groenafval gooi je in de
groene kliko. Ieder jaar worden de aan-
tallen en locaties opnieuw vastgesteld in
de herfst. De gemeente kijkt dan wel of
het veilig is en of de bladkorf goed be-
reikbaar is. Je kunt wel alvast voor vol-
gend jaar een aanvraag doen voor een
bladkorf in jouw straat. Dit is echter geen
garantie dat deze geplaatst gaat wor-
den. Op dit moment is het maximum be-
reikt. De gemeente zorgt voor het legen
van de korven.

Medewerkers van de gemeente voeren
de bladcampagne uit. Om zo efficiënt
mogelijk te werken, worden op centrale
locaties tijdelijke bladinzameldepots
opgezet. De gemeente komt die gere-
geld legen met een vrachtwagen met
autolaadkraan.

Foto’s
Heb je leuke foto’s m.b.t. de herfst?
Stuur deze dan naar onze redactie, dan
maken wij zoals ieder jaar weer een
leuke collage in onze wekelijkse nieuws-
brief. Foto’s met enen regel tekst mogen
naar redactie@pen.nl. Doe je mee?
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Portret van de Week

In Nieuwegein wonen veel
mensen die schrijven. Vooral
boeken. Op onze redactie krijgen
we geregeld e-mailtjes binnen
om een boek te promoten. Soms
komen we er niet aan toe om
aan al die wensen te voldoen.
Een kwestie van doseren van het
nieuws. Karien was volhardend.
Ze bleef ons mailen over haar
boek: ‘Flikker toch op.’ Nu hopen
we dat de titel van het boek niet
verwijst naar het niet direct vol-
doen aan haar wens door onze
redactie.

Afgelopen weekend dan toch de
vijf-altijd-dezelfde-vragen voor de
rubriek het ‘Portret van de week’
aan Karien Verhagen gestuurd.
De antwoorden hebben we nu
terug en ook de foto’s. Normaal
gaat onze fotograaf Arend
Bloemink er op af om de foto’s te
maken, maar Corona gooit, van-
wege de veiligheid voor onze
medewerkers, de laatste tijd
geregeld roet in het eten.
Daarom de foto’s van ons portret
door Karien zelf aangeleverd.

DE KOM is naast een theater
ook een kunstencentrum

Wie meer over kunst en cultuur wil leren
en zelf kunst wil maken, vindt zeker iets
van zijn gading in het uitgebreide
cursusaanbod. De afdeling educatie van
DE KOM biedt veel verschillende
cursussen, lessen en opleidingen op het
gebied van beeldende kunst, toneel,
dans, musical en muziek. En dan zijn er
ook nog workshops, ensembles, koren,
orkesten, bands en productiegroepen.
DE KOM beschikt over dansstudio’s,
een toneelstudio, ateliers voor
beeldende kunst, een opnamestudio,
een ensembleruimte en prachtige
leslokalen en muziekstudio’s. Voor
iedereen van 1,5 tot 21 jaar valt er bij
DE KOM wel iets te beleven, leren en
ontdekken.

mailto:redactie@pen.nl
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10935
https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-vroeg-om-aandacht-voor-haar-boek-in-nieuwegein
https://www.albeka.nl
https://www.dekom.nl/pQ3D3Uv/cursussen/kunstencentrum
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Weer is een nieuw tramdeel
uit Spanje binnen

Terwijl de vernieuwde regionale tram-
baan in Utrecht, Nieuwegein en IJs-
selstein wordt getest, komen steeds
meer nieuwe trams binnen. Vanuit
Spanje gaan de trams op transport,
meestal over de weg, soms met de
boot. Na een week komen ze aan op
de remise in Nieuwegein.

De nieuwe trams zijn zo lang dat ze in
twee stukken op transport gaan. Een-
maal gekoppeld kan een tram per rit bij-
na 500 reizigers vervoeren. De trams
zijn ook 15 meter langer geworden en
staan laag op de wielen. Daarom zijn
alle haltes aangepast.

Pluspunten voor de reizigers zijn een
modern airco systeem, inclusief vloer-
verwarming en een comfortabele vering.
Dezelfde trams rijden sinds december
2019 op lijn 22 tussen Utrecht C.S. en
Utrecht Science Park. Van deze nieuwe
serie trams, die de oude SIG trams ver-

vangen, zijn er nu 14 binnengekomen
op een totaal van 22. Onlangs heeft de
provincie Utrecht besloten om nog vijf
extra trams te laten bouwen in Spanje,
zodat er voldoende voertuigen in re-
serve zijn. Deze extra trams kunnen
worden ingezet als een tram defect
raakt en terug moet naar de remise voor
reparatie.

Voordat de trams mogen rijden met
reizigers worden de voertuigen uitge-
breid getest, eerst op de remise en
daarna op de trambaan. In bovenstaand
videojournaal laat Regio Tram Utrecht
zien wat daarbij komt kijken en hoe de
nieuwe tram die op 7 oktober binnen-
kwam wordt gelost van de dieplader.
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Tentoonstelling
100ste geboortejaar
van Hubert Lampo in
‘De tweede verdieping’

De hele maand november is in de bi-
bliotheek ‘De tweede verdieping’ in
de binnenstad een werk te zien van
kunstenaar Jan Jacobs uit Zeist. De
tentoonstelling, met onder andere het
schilderij over het verhaal ’Opont-
houd in Walsoorden’ is ingericht van-
wege de 100ste geboortejaar van de
Vlaamse schrijver Hubert Leon
Lampo (1920-2006). Lampo schreef
het verhaal in 1986 en het verscheen
in diverse bundels.

Jan Jacobs: ‘Ik ontdekte op tijd een on-
derwerp voor een schilderij over dit korte
verhaal, waarmee ik mij erg heb ver-
maakt. Het schilderij is geschilderd met
acrylverf. Elementen uit dit korte verhaal
heb ik op mijn eigen wijze samenge-
bracht.’

Jan Jacobs werkt sedert 2014 aan zijn
nieuwe schilderijenoeuvre. Zijn schilde-
rijen ontstaan vanuit zijn actueel of lang-
jarig toekomstbeeld, waarin andere,
nieuwe vormen voorkomen. Hij mag zich
rekenen tot de moderne realisten.

Jacobs is gefascineerd door de invloed
van de technologie op de vele facetten
van ons bestaan. Zijn onderwerpen
gaan over situaties in de ruimte of op
aarde met automatische apparaten,
ruimtevaartuigen, mensen, dieren en
mutanten die geheel naar eigen inzicht
zijn geschilderd.

Het schilderij over het verhaal ‘Opont-
houd in Walsoorden’ is gemaakt in op-
dracht van de organisatie van de ten-
toonstelling van de Vlaamse schrijver.
Lampo stierf op 12 juli 2006 op 85-jarige
leeftijd. De tentoonstelling is te bezichti-
gen tijdens de bezoekuren van de biblio-
theek.

Vijftien inwoners
uit Nieuwegein
overleden aan Corona

Het aantal Coronabesmettingen in
Nieuwegein is sinds maandag
26 oktober gestegen met 24 gevallen.
In totaal zijn er nu 1.019 Corona-
besmettingen bekend in onze stad.

Onder de Nieuwegeiners zijn nu
53 ziekenhuisopnames geregistreerd.
Hiernaast steeg het aantal sterfgevallen
sinds maandag 26 oktober met één.
Er zijn tot en met afgelopen maandag in
totaal vijftien inwoners uit Nieuwegein
overleden aan het Coronavirus.

https://www.detweedeverdieping.nu
https://www.detweedeverdieping.nu
https://www.gall.nl
https://www.pen.nl/artikel/de-nieuwe-tram-uit-spanje-komt-binnen
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Nieuwegein scoort matig
als het gaat om de verlichting
op brom- en fietspaden

Een groot deel van de Nederlandse
fietspaden is goed verlicht. Dit blijkt
uit cijfers van de Fietsersbond. Dit
weekend begint de wintertijd, waar-
door het weer eerder donker wordt.
Naast goede fietsverlichting is ook
verlichting van het fietspad erg belan-
grijk.

Uit de cijfers, gepubliceerd in de Ver-
keersveiligheidsvergelijker van de Fiet-
sersbond, SWOV en Veilig Verkeer Ne-
derland, blijkt dat vooral in stedelijk ge-
bied de fietspaden meestal goed verlicht
zijn. In het landelijk gebied zijn fietspa-
den juist het minst goed verlicht. Vee-
nendaal, begin dit jaar winnaar van de
titel Fietsstad 2020, scoort het beste.
Daar is 91,5% goed verlicht. Maar hoe
doet Nieuwegein het in dit onderzoek.

Onderzoek verlichting
brom- en fietspaden in Nieuwegein
Uit cijfers over het jaar 2020 van de Fiet-

sersbond, SWOV en Veilig Verkeer Ne-
derland blijkt dat in Nieuwegein 73,7%
van de brom- en fietspaden goed ver-
licht is. 3,9% beperkt verlicht en 17,2%
niet verlicht is, en dat is zorgelijk. Van
5,3% is het onbekend hoe de verlichting
is op de brom- en fietspaden in Nieuwe-
gein.

Veilige fietsroutes
Volgens Jaap Kamminga, hoofd Beleid
van de Fietsersbond, is het belangrijk
dat fietspaden goed verlicht worden.

'Niet alleen voor de verkeersveiligheid,
maar ook voor de sociale veiligheid van
fietspaden is goede verlichting onont-
beerlijk. Fietsverlichting is daar het begin
van, maar verlichting van fietspaden is
minstens zo effectief. Over een donker
fietspad rijden voelt niet prettig, al heb je
zelf goede verlichting.'

Kamminga vindt het logisch dat niet alle
fietspaden even sterk verlicht worden.
'Zeker in landelijke gebieden zijn er
goede redenen om verlichting terug te
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Venster in Coronatijd
deel 2

Vandaag de drie-en-twintigste afle-
vering van ‘Venster.’ Met deze ru-
briek kijken we terug wat er de af-
gelopen maand filmisch is gebeurd
en vastgelegd door onze video-
grafen. Zij trekken er geregeld op uit
om u van het nieuws te voorzien,
natuurlijk over Nieuwegein, en dat
doen zij met veel plezier. Alleen de
afgelopen maanden, door het Coro-
nagedoe blijft iedereen binnen en fil-
men we sporadisch als afstand hou-
den goed is te doen. Gezondheid
gaat immers boven alles!

Met een team van 27 betrokken Nieu-
wegeiners maken wij het nieuws voor
onze lezers, alweer een kwart eeuw
lang! Een feest dat we hadden willen
vieren, buiten op straat met een

BBQ voor ieder-
een die werkt bij
pen.nl. Dat feest
stellen wij even uit.
Maar het komt
goed!

In deze tweede
‘Corona-Venster’
zal Bart van
Rooijen op zijn
eigen wijze met u
het nieuws door-
lopen van de afge-
lopen Corona-maanden, een soort van
documentje, filmisch wat er is gebeurd.

Hij knipt en plakt en spreekt en zwijgt
zo af en toe, terwijl u kijkt en luistert. In
zijn eigen omgebouwde studio maakt
Bart úw ‘Venster’ over Nieuwegein.
Door het Corona-gedoe is Bart ook in
staat eens rustig het nieuwe software
uit te testen. Bart geeft zelf aan dat er
wat kleine verbeteringen hadden moe-
ten plaatsvinden in deze ‘Venster’. We

gaan ervan uit dat dat goed komt in de
volgende editie van ‘Venster.’ Hopelijk
hebben we dan het virus achter ons
gelaten.

Graag betrekken wij onze lezers bij
deze rubriek, daarom zijn suggesties
van harte welkom. Deze mogen naar
redactie@pen.nl. Veel plezier met al-
weer deze drie-en-twintigste aflevering
van ‘Venster’. Kijk hier alle ‘Vensters’
terug.

Aflevering 23
Alle afleveringen vind je hier.

https://verkeersveiligheidsvergelijker.nl
https://verkeersveiligheidsvergelijker.nl
https://filmscanning.nl
https://www.pen.nl/artikel/venster-in-coronatijd-deel-2
https://www.pen.nl/artikel/category/venster
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Gelet op de nieuwe corona
maatregelen bestaat de kans
dat een evenement niet door
kan gaan. Neem bij twijfel

contact op met de organisatie.

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://departnernieuwegein.nl/agenda/?fbclid=IwAR07YjXlwd3PnjY6_DhTMb8ejCyIBBKQJ78oEMjdFyNWSPD0FRkwhJg0CBk
http://www.nieuwegein50jaar.nl
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.facebook.com/2176691539020700/photos/a.2176730469016807/3510868472269660/?type=3&theater
08001205
08001205
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Michel Vorm uit Nieuwegein
beëindigt zijn voetbalcarrière

Michel Vorm beëindigt zijn voetbal-
carrière. De 37-jarige Nieuwegeiner
laat dat op Instagram weten. 'Ik heb
besloten met pensioen te gaan',
schrijft de voormalig doelman van
FC Utrecht, die via Swansea City bij
Tottenham Hotspur belandde en ook
nog vijftien keer in het Nederlands
elftal speelde.

Vorm begon met voetballen bij amateur-
club JSV uit zijn woonplaats Nieuwe-
gein. Daar werd hij opgemerkt door
scouts van FC Utrecht, waarna hij over-
stapte naar de jeugdopleiding van de
Domstedelingen. Hoewel hij er vaak
dicht tegenaan zat lukte het hem niet
definitief de stap naar het eerste elftal te
maken. Om die reden werd de doelman
voor het seizoen 2005/06 verhuurd aan
eerstedivisieclub FC Den Bosch.

'Ik had me dat als klein kind in Nieuwe-
gein nooit voor kunnen stellen', aldus

Vorm, die trots zegt te zijn op het feit dat
hij erbij was toen Swansea voor het
eerst een punt pakte in de Premier
League. 'Spelen met -en tegen- de bes-
te spelers om me heen gaf me de mo-
gelijkheid me te ontwikkelen en te teke-
nen bij Spurs. Ik ben dankbaar dat ik
voor al deze clubs heb mogen spelen.'

Vorm werd met Oranje O21 Europees
Kampioen en won met grote Oranje zil-
ver op het WK van 2010. Tijdens dat
toernooi kreeg hij van bondscoach Bert
van Marwijk toestemming om heen en
weer te gaan Nederland voor de ge-
boorte van zijn kind.

Vier jaar later won de Nieuwegeiner met
Oranje brons op het WK van 2014.
Bondscoach Van Gaal liet de doelman
vlak voor het einde van de wedstrijd om
de derde plaats invallen, zodat alle se-
lectiespelers op dat WK minuten hadden
gemaakt. Dat was Vorms laatste inter-
land.
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'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Zodra de dikke alspirant-koniginnen van de wegmier volgroeid
zijn, komen ze en-masse boven de grond en bestijgen een
hogere plek om uit te vliegen. Dit dikkertje staat op het punt de
lucht in te gaan, aangemoedigd door een werkmiertje.

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: 'In vele tuinen zijn er
nestjes van de zwarte wegmier
onder de grond. In de zomer
vindt er soms een uittocht plaats
van aspirant-koninginnen, die
kunnen vliegen en in de lucht
een affaire hebben met veel
kleinere, eveneens vliegende
mannetjes. Daarna landen ze
weer, verliezen hun vleugels en
zoeken een plek voor een eigen
mierennest. Enzovoort.'

Nieuwegein landelijk
op tweede plek auto-inbraken

Nieuwegein staat er weer fraai op. Op de
lijst van auto-inbraken beslaat ze lande-
lijk de tweede plek met maar liefst 24,4
auto-inbraken per 10.000 inwoners, dat
komt neer op 155 auto-inbraken van juli
tot en met september 2020. Zo blijkt uit
de cijfers die LocalFocus heeft vrijge-
geven cijfers over het derde kwartaal dit
jaar. Ook Utrecht is in trek bij het inbre-
kersgilde, deze stad voert de ranglijst aan
met 27,5 auto-inbraken per 10.000 inwo-
ners.

Auto-eigenaren in Nieuwegein doen er dus
verstandig aan hun voertuig goed af te slui-
ten en er zeker geen waardevolle spullen in
achter te laten. In de provincie Utrecht von-
den de laatste drie maanden de meeste au-
to-inbraken plaats van heel Nederland. Ter
vergelijking; in Amsterdam vonden er
‘slechts’ 19,8 auto-inbraken plaats per
10.000 inwoners.

In totaal werden in de provincie Utrecht
tussen juli en september 1818 autokraken
gepleegd. Door te berekenen hoeveel auto’s
per tienduizend inwoners zijn opengebroken
kunnen provincies en gemeentes vergeleken
worden. Landelijk ligt het aantal auto-inbra-
ken per tienduizend inwoners op 6,7.

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
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
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78-jarige vrouw opgelicht in
Nieuwegein voor meer dan
tienduizend euro

Op maandagochtend 10 augustus
wordt een 78-jarige vrouw uit Nieuwe-
gein 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 ge-
ven, die bij haar aan de deur komt.
Ook weet de man aan de telefoon
haar pincode te ontfutselen. Met die
bankpas en pincode wordt vervol-
gens voor meer dan tienduizend euro
gepind in Nieuwegein, Utrecht, Ede
en Arnhem.

Zondag 9 augustus ontvangt een 78-
jarige vrouw uit Nieuwegein een mail die
ogenschijnlijk van haar bank is en waar-
in wordt gemeld dat het een zeer belan-
grijke mededeling betreft. De vrouw ver-
trouwt de mail niet en gooit hem weg.

De dag daarna, maandag 10 augustus,
krijgt zij in de ochtend een telefoontje
van een man die zegt van haar bank te
zijn. De man hangt een heel verhaal op:
de bankpas en haar computer zijn ge-
hackt. 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 ‘bankmede-
werker’ nog steeds aan de telefoon. Zij
geeft de man aan de deur een envelop-
pe met alleen haar bankpas (dus zonder
een briefje met de pincode), waarna de
man meteen vertrekt. De ‘bankmede-
werker’ aan de telefoon vraagt haar in

het kader van het onderzoek naar de
hack van haar rekening om haar pin-
code, 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 ver-
keerde pincode geeft, want hij vraagt
meerdere malen om de juiste pincode,
die zij uiteindelijk 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 vertelt. De vriendin vertrouwt het
voor niet en adviseert haar de politie te
bellen. Daar krijgt zij het advies meteen
de fraudehelpdesk van haar bank te
bellen. Dat doet zij, maar er blijkt inmid-
dels 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 de bankpas is gebruikt.

Coronamaatregelen

Sinds vorige week zijn de
coronamaatregelen weer
aange-scherpt. Voor de biblio-
theek betekent dat dat er max-
imaal 30 bezoekers tegelijker-
tijd aanwezig mogen zijn. Er
zijn daarom maximaal tien
plekken beschikbaar om te
werken en te studeren. Daar-
voor kun je een plekje reser-
veren via de website. Maxi-
maal 15 mensen mogen tege-
lijkertijd aanwezig zijn om
boeken in te leveren en te
lenen. Daar is geen reserver-
ing 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 ei-
genlijk 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 spe-
len, 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-kind-
ochtend 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 Kids-
redactie aan de slag met Tik-
Tok. 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 let-
ten als je een filmpje op TikTok
plaatst?
Daar gaan we het woensdag-
middag 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 be-
taalt eenmalig € 6 inschrijf-
kosten.

November is Nederland Leest. Dit jaar wordt Het zwijgen van
Maria Zachea van Judith Koelemeijer gratis uitgedeeld aan
volwassenen. Kom het halen en lees mee.

https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
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Uber Eats
nu ook beschikbaar
in Nieuwegein

Uber Eats breidt uit in Nederland en
is sinds gisteren beschikbaar in Nieu-
wegein. De keuze voor deze nieuwe
stad is gebaseerd op data die laat
zien dat er rond Nieuwegein veel in-
teresse is in de bezorg-app. Via de
Uber Eats-app bestel je eenvoudig
een maaltijd zonder dat je de deur uit
hoeft.

Na een succesvolle introductie in andere
steden in Nederland heeft Uber Eats nu
Nieuwegein als nieuwe bestemming uit-
gekozen waar de lekkerste gerechten
van lokale restaurants thuis besteld kun-
nen worden.

Uber Eats werkt in Nieuwegein samen
met verschillende partners. Onder an-
dere McDonald’s, New York Pizza en
Subway hebben zich aangesloten bij de
app. Ook worden de maaltijden van lo-
kale restaurants zoals Bakker Bart en
Bram Ladage aan huis bezorgd.

Aukeline Tolman, General Manager
Uber Eats Nederland: 'We hopen dat we
met de introductie in Nieuwegein het
restaurant-gevoel bij de mensen thuis
brengen en kijken uit naar de samen-
werking met lokale restaurants. Uber
Eats heeft de vraag naar maaltijdbezor-

ging in deze stad zien toenemen en wil
dit voor iedereen toegankelijk maken. Zo
kunnen we ieders lokale favoriete ge-
rechten contactloos laten bezorgen.'

Het bestellen gaat eenvoudig
De gebruiker downloadt de Uber Eats-
app voor Android of iOS, selecteert het
restaurant naar keuze, bestelt zijn of
haar favoriete maaltijd en betaalt in de
app met iDEAL of zijn of haar creditcard
of PayPal account. Zodra de bezorgpart-
ner op enkele minuten afstand van het
restaurant is, ontvangt het restaurant
een seintje om de bestelling te berei-

den. De bezorgpartner meldt zich in het
restaurant, haalt de bestelling op bij het
restaurant en bezorgt de bestelling na-
mens het restaurant contactloos op de
door de gebruiker ingevoerde locatie.

Als openingsactie krijgen nieuwe ge-
bruikers die voor tenminste 20 euro aan
eten bestellen, met de kortingscode
WELKOM20 twee keer € 10,- korting op
de eerste twee bestellingen. De code is
geldig tot 31 december 2020. Deze code
is niet geldig in combinatie met andere
promocodes.

Prinses Beatrixsluis
organiseert online
bewonersbijeenkomst

Rijkswaterstaat en Sas van
Vreeswijk organiseren op
dinsdag 17 november een
online bijeenkomst ‘Prinses
Beatrixsluis draait door’.
Doel is vooral om contact te
houden na de jaren van de
aanleg van de 3e kolk en om
vooruit te blikken op komen-
de onderhoudswerkzaamhe-
den. Je dient je vooraf aan te
melden.

Ook al is de 3e sluiskolk al ge-
ruime tijd af en open, dat bete-
kent nog niet dat er niet meer
wordt gewerkt. Er zijn nog wat
bijzondere klussen te doen en
het beheer en onderhoud is

nooit klaar. Rijkswaterstaat en
bouwcombinatie Sas van
Vreeswijk vertellen omwonen-
den graag wat deze fase pre-
cies inhoudt en hoe het nu gaat
op de Prinses Beatrixsluis.
Vanwege de verscherpte coro-
namaatregelen kan dit helaas
niet op de sluis zelf.

Online bijeenkomst
De bijeenkomst is daarom on-
line. Experts vertellen over de
aangelegde zonnepanelen en

over het reguliere onderhoud
dat nog op de planning staat.
Deelnemers kunnen uiteraard
vragen stellen en hun ervarin-
gen delen.

Praktische informatie
Iedereen kan eenvoudig deel-
nemen via de computer met
het programma Microsoft
Teams, zonder installatie of
account. De bijeenkomst is
17 november van 16.00 tot
17.00 uur en in de avond van

19.00 uur tot 20.00 uur. Vooraf
aanmelden is verplicht en kan
tot en met uiterlijk 10 november
via het e-mailadres contac-
t.sasvanvreeswijk@gmail.com,
o.v.v. uw naam, e-mailadres,
telefoonnummer en tijdstip van
voorkeur (16.00 uur of 19.00
uur). Na aanmelding ontvang je
een persoonlijke link naar de
bijeenkomst. Zonder aanmel-
ding is het dus niet mogelijk om
deel te nemen.

Context
In Nieuwegein is de afgelopen
jaren hard gewerkt aan de
Prinses Beatrixsluis. Op dit mo-
ment wordt het zonnepanelen-
park ten oosten van de nieuwe
kolk aangelegd. Het zonne-
panelenpark moet ervoor zor-
gen dat de sluis energieneu-
traal gaat werken.

mailto:contact.sasvanvreeswijk@gmail.com
mailto:contact.sasvanvreeswijk@gmail.com
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Willeke Stadtman
‘In tijden van Corona’

'We hadden er allemaal reikhalzend naar uitgekeken.
En om het niet te groot te maken had Rutte besloten om de
‘pers-conferentie’ van 27 oktober af te schalen naar een kort
oploopje. Alleen omdat er geen nieuwe maatregelen
aangekondigd zouden worden.

Ik vind dat verwarrend. Iedereen en alles was er: Irma stond
op haar platform nieuwe studenten voor de opleiding
gebarentolk te werven, Mark en Hugo waren er in hun
strakke sombere ogende pakken mét stropdas achter de
katheder. De pers was er ook en die mocht per medium
slechts één vraag stellen en ze mochten zeker niet
doorvragen. Rutte wees ze aan, hij oogde als een
bovenmeester zonder stok: streng maar rechtvaardig. Enfin,
een kort oploopje dus.

Tijdens het oploopje werden we bijgeschaald over de
knagende onzekerheid omtrent de interactie tussen het virus
en ons gedrag en die was niet mals. Wie het weet mag het
zeggen.

Zoiets.

Het lijkt de goede kant op te gaan, maar alle scenario’s
liggen op tafel. Als wij ons niet aan de regels houden, dan
zwaait er wat. Dan wordt alles afgeschaald tot een volledige
lockdown.

Gelukkig zijn alle burgemeesters – na een vruchtbaar

overleg met Grapperhaus – inmiddels super gemotiveerd om
het uitdelen van boetes bij illegale feestjes flink op te
schalen. Wij zagen de afgelopen week al een fraai voorbeeld
in Hilversum, waar maar liefst twee feestgangers
aangehouden werden. De rest mocht met hun niet gebruikte
lachgasampullen gewoon terugschalen naar huis.

Wat ik qua oploopje niet eerlijk vond: en passant werden de
huidige maatregelen – zoals horeca dicht – gewoon
doorgeschaald naar diep in december, misschien zelfs tot in
januari. We wisten al dat Sinterklaas dit jaar enkel virtueel tot
ons komt, maar na gisteren moeten we er rekening mee
houden dat heel december qua kring wordt afgeschaald naar
‘klein’.

Wat wel heel groot is, is de belangstelling voor de griepprik.
De overheid heeft de inkoop opgeschaald tot plus 10%, maar
dat blijkt niet genoeg.

Vandaag stond ik een lange rij. Het was, zeg maar, een
groot oploopje. Op 1,5 meter en met een mond-neusmasker,
in de striemende regen. Met achter mij een hoestende
zestiger die zei dat het van het roken kwam en vervolgens
een volgend shaggie draaide.

Na ruim twintig minuten bereikten we via een partytent (met
raampjes) het episch centrum. Bij de deur stond een
verkeersleider, bij nader inzien nota bene onze bloedeigen
overbuurvrouw. Ze wenkte. Ik mocht. Na een half uur. Ik was
een van de duizend belangstellenden.

Los van alles wil ik graag nog één tip meegeven. Ga nooit
met hoge hakken en een mondkapje, dat slinks voor je ogen
het zicht belemmert, een stenen trap af met twee tassen in
de hand. Voor ik het wist, lag ik beneden. Met butsen,
schrammen, en blauwe plekken. En toen moest het korte
oploopje van Rutte nog beginnen.'

Aflevering 26
Alle afleveringen vind je hier.

Tram Utrecht-Nieuwegein
rijdt volgend jaar pas,
IJsselstein nog langer
aangewezen op bussen

De uitgelopen werkzaamheden aan
de trambaan van Utrecht naar Nieu-
wegein en IJsselstein gaan de provin-
cie tenminste 6,3 miljoen euro kos-
ten. Dat schrijft het provinciebestuur
in een brief aan Provinciale Staten. In
de brief staat dat de tram naar Nieu-
wegein-Zuid uiterlijk eind januari
weer moet rijden. Reizigers van en
naar IJsselstein moeten meer geduld
hebben: het zal waarschijnlijk nog tot
februari duren tot de tram ook daar
weer kan rijden.

De trams hadden in september al weer
moeten gaan rijden, maar het project

kende verschillende tegenslagen. Zo
liep een levering van materieel uit Span-
je vertraging op vanwege corona, bleken
de kosten veel hoger te zijn dan geschat
en werd geblunderd met de vergun-
ningsaanvraag voor werkzaamheden.

Voorlopig met de bus
De provincie rekent nu op eind januari
voor de tramlijn naar Nieuwegein. Die
datum is volgens de provincie haalbaar
als er zich nu geen andere problemen
voordoen. Als alles meezit, zou de tram
iets eerder kunnen rijden. IJsselstein
kan niet tegelijk met Nieuwegein van
start gaan, omdat daar nog problemen
zijn bij het verstevigen van een dam-
wand. Daarom zal dit traject waarschijn-
lijk pas in februari weer opengaan voor
reizigers.

Voor reizigers van en naar Nieuwegein
en IJsselstein betekent het dat ze voor-
lopig aangewezen zijn op vervangend
busvervoer. De provincie onderzoekt
samen met vervoer U-OV of reizigers
gecompenseerd kunnen worden voor de
vertraging. Er wordt bijvoorbeeld ge-
dacht aan een periode gratis reizen.

6,3 miljoen
Door alle vertragingen zijn de kosten
van het project flink opgelopen. Het gaat
dan bijvoorbeeld om de kosten voor de
inzet van bussen, de extra inzet van per-
soneel en de kosten die gemaakt wor-
den om reizigers op de hoogte te hou-
den van alle ontwikkelingen. Alles bij
elkaar gaat het volgens de provincie om
zo’n 6,3 miljoen euro extra. In dat be-
drag is nog niet een eventuele compen-
satie voor reizigers meegerekend.

https://www.pen.nl/page/2?s=Willeke+Stadtman
https://www.pen.nl/?s=Corona+Stadtman
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De Beursvloer in Nieuwegein
vanwege Corona digitaal!

De Beursvloer is een sprankelend en
spraakmakend ontmoetingsevene-
ment waar commercieel en ideëel el-
kaar ontmoeten. Al jaren wordt er ge-
handeld in diensten, mensen, midde-
len, kennis en kunde tussen lokale
bedrijven, maatschappelijke organi-
saties en de overheid.

De afgelopen maanden heeft de organi-
satie achter de Beursvloer verschillende
scenario’s gemaakt om het jaarlijks te-
rugkerend evenement te organiseren in
de vorm van een persoonlijke ontmoe-
ting in DE KOM met 50 of 30 mensen. In
een tijd met veel Corona besmettingen
vindt de organisatie het echter niet ge-
past om fysiek bij elkaar te komen. Dit
nog los van de dan geldende richtlijnen.

‘Maar we bieden wel een alternatief.
Want verbindingen leggen en elkaar on-
dersteunen is in deze lastige tijd extra
belangrijk. Wij willen jullie heel graag
digitaal ontmoeten op donderdag
26 november om 16.00 uur. Wij hante-
ren dan een werkwijze waarmee we toch
mooie verbindingen kunnen maken, zij
het op fysieke afstand. En hopelijk kun-
nen we dan volgend jaar weer terug
naar de bruisende bijeenkomst, zoals
we die de afgelopen jaren hadden’ zo
laat de organisatie onze redactie weten.

Als je aanwezig wilt zijn bij deze digitale
ontmoeting, meld je dan hier aan. Als je
meedoet dan krijg je later meer informa-
tie. Hou dan in ieder geval donderdag
26 november van 16.00 tot 17.30 uur vrij
in je agenda!

Doe je mee? Zo ja, dan vraagt de Beurs-
vloer een korte pitch te maken van jouw
vraag of aanbod. Dus in 2 of 3 regels
aangeven wat je voor jouw organisatie
wenst of wat je te bieden hebt. ‘Tijdens
de digitale ontmoeting kan iedereen zijn
of haar pitch laten horen en kunnen er
daarna in kleinere groepjes de wensen

worden besproken en kijken hoe jullie
iets voor elkaar kunnen betekenen.’
Voor vragen omtrent de Beursvloer kun
je contact op met intermediair Karin
Beenen. Zij is bereikbaar via E-mail
karin@samenvoornieuwegein.nl of tele-
fonisch op 0643368435.

Sportief dagboek

Hans van Echtelt schrijft
iedere week zijn ‘Sportief
Dagboek’ op, op De Digitale
Stad Nieuwegein. Hans is
een geboren Vreeswijker en
houdt van voetballen, houdt
van sport. Schreef jaren lang
voor het Utrechts Nieuws-
blad. Ieder weekend vindt u
hem langs de sportvelden in
Nieuwegein, nu voor De Digi-
tale Stad Nieuwegein.

Hans van Echtelt: ‘Enkele da-
gen gelden las ik een oproep
van Remco Kraak op Face-
book om herinneringen aan
vv Vreeswijk op te halen. Dit
allemaal vanwege het komen-
de 95-jarig bestaan van de
blauw-witten. Omdat mijn zoon

als jochie van acht deze kleu-
ren droeg, ben ik in de jaren
zeventig verzeild geraakt op
sportpark Zandveld.’

‘Mijn inbreng was dat ik met
een vlaggetje langs de lijn liep
om als clubgrensrechter te fun-
geren. Onze leider was de
vader van onze beste speler
Richard Verboekend die er-
gens op Zandveld woonde. En
ook onze buurjongen Rob
maakte deel uit van de ploeg
die allesbehalve een sterren-
team genoemd mocht worden:
Vreeswijk D5.’

‘Maar ik heb warme herinnerin-
gen aan de ‘derde helft’ in de
bestuurskamer en kantine waar
vooral de hartelijke ontmoeting
met het echtpaar Van Dijk me

het meest is bijgebleven. Ries
en Ria zwaaiden daar de scep-
ter, laatstgenoemde werkte bij
de gemeente Nieuwegein en
Ries werd alom gewaardeerd
als topscheidsrechter bij de
landelijke amateurs.’

‘Natuurlijk heeft VV Vreeswijk
meer bekendere namen mee-
gemaakt dan mijn zoon die al

snel overstapte naar buurman
Geinoord waar enkele klasge-
noten gingen spelen. Dan heb
ik het bijvoorbeeld over Vera
Pauw en Sari van Veenendaal:
iconen van het vrouwenvoet-
bal. En Ad van Vliet niet te ver-
geten die nog bij FC Utrecht
keepte. Over nostalgie gespro-
ken.’

Burgemeester Frans Backhuijs sloot de
beursvloer in 2019 af met een harde slag
op de gong. Hij maakte toen bekend dat er
80 matches zijn gemaakt met een
maatschappelijke waarde van 403.448
euro. Dit was een record. Zal het dit jaar
weer lukken om een record te vestigen?

https://samenvoornieuwegein.nl/beursvloer/
mailto:karin@samenvoornieuwegein.nl
0643368435
https://www.pen.nl/artikel/schrijver-boek-over-vsv-vreeswijk-zoekt-foto-en-videomateriaal
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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Toen & Nu
Wipwatermolen Oudegein
heeft bijna
zijn oude functie terug’

Deze week heeft de redactie een oude
foto gevonden van de wipwatermolen
die gestaan heeft tegenover de Kar-
wei, in het gebied tussen de Brugwal
en de Herenstraat, net naast de
Doorslagbrug. Als omschrijving geeft
het Utrechts Archief: ‘Gezicht op de
wipwatermolen Oudegein aan de
Doorslag te Jutphaas.’ De foto is
gemaakt in 1967 door L.H. Hofland.
De wipwatermolen is de oudste pol-
dermolen (1640) van de provincie
Utrecht.

De wipwatermolen heeft sinds enkele
jaren een andere plaats langs De Door-
slag, even voorbij de kinderboerderij en
Museum Warsenhoeck. De molen maakt
Nu deel uit van het Nieuwegeinse Na-
tuurkwartier, daar waar de foto van Nu is
gemaakt. Zo maken we deze keer een
hele andere Toen & Nu, want normaal
fotografeert onze fotograaf Jordi Jupijn
exact dezelfde plek van Toen. Het is
eigenlijk Nu een Toen & Nu van de
molen.

In het gebied waar Nu MOVIR is geves-
tigd liepen nog niet lang geleden scha-
pen, kijk en lees maar! En de schapen
staan er Nu ook weer dicht bij want de
kinderboerderij IJsselstee ligt naast, daar
waar Nu de molen staat.

Zie je achter de knotwilgen op de foto
van Toen het oude molenaarshuisje?
Het huisje diende als onderkomen voor
de molenaar W. van der Star en zijn
gezin. In de zeventiger jaren is het huisje
afgebrand en vrij snel daarna is een
replica gebouwd. Het huisje staat nog
steeds op de plek van Toen, Nu ver-
vallen en ooit gekraakt door een motor-
club die er hun onderkomen van hadden
gemaakt.

Maar waarom de foto van Nu toch niet
op de plek van Toen gemaakt? Hoor ik
vragen. De foto van Toen laat ons iets
zien wat we niet goed op de andere fo-
to’s van Toen hebben kunnen zien. Weet
je wat? Je moet denken aan de functie
die de molen weer terugkrijgt na lange
tijd, maar dan in het Natuurkwartier.
Juist, het waterrad aan de zijkant van de
molen. Die zie je op de foto van Toen
heel duidelijk.

Om de waterhuishouding in Zuid-Holland
goed te regelen en verdroging en verzilt-
ing tegen te gaan, gaat Hoogheemraad-
schap De Stichtse Rijnlanden Park
Oudegein aanpakken, zij is daar Nu mee
bezig.

Met de uitbreiding van de KWA+ zullen
de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel,
de Doorslag en het Merwedekanaal va-
ker en langer op een hoger peil staan. In
het projectplan staan maatregelen be-
schreven die uitgevoerd moeten worden
om in tijden van het in werking zijn van
de wateraanvoer naar West-Nederland,
de afvoer van water uit het park mogelijk
te maken. Deze maatregelen moeten lei-
den tot een robuust watersysteem met
een betere doorstroming en waterkwa-
liteit. De werkzaamheden zijn reeds be-
gonnen. Aanleiding van de foto van Toen

& Nu deze week zijn de foto’s op deze
pagina, die onze redactie ontving van
Lex Lieftinck.

Naast de Wipwatermolen in Park
Oudegein zal een nieuw gemaal en bij-
behorende voorzieningen en construc-
ties worden aangelegd in een regionale
kering. Bij aanleg hiervan wordt rekening
gehouden met de geldende regelgeving.
Het gemaal krijgt een visvriendelijke
pomp met een capaciteit van 10 m³/min
en bemaalt Park Oudegein en wordt pa-
rallel aan molen Oudegein gebouwd. Op
deze manier kan de molen maalvaardig
gemaakt worden ten behoeve van het
Milieu Educatie Centrum. Hiemee krijgt
de oude molen weer zijn functie terug.
Dit was een lang gekoesterde wens van
de werkgroep Molen Oudegein.

Klik hier voor onze videoreportage met
één van de molenaars die Nu aan het
werk zijn in het Natuurkwartier.
Onze fotograaf Jordi Jupijn gaat graag
naar een plek in Nieuwegein om aan de
hand van een foto van Toen, de foto van
Nu te maken. Dit voor de rubriek Toen &
Nu. Heeft u een oude foto met een ver-
haal? Mail hem gerust aan ons. Wij kij-
ken dan hoe het Nu is.

https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-toen-en-nu-61
https://www.pen.nl/artikel/video-wipwatermolen-krijgt-binnenkort-zijn-functie-terug
mailto:redactie@pen.nl
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De Nieuwegeinse wipwatermolen

https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-tol-vreeswijk

