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Evenementen

Deze week

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

Herdenkingslichtjes
in de Dorpskerktuin

Boekensale,
19 nov. - 24 dec.
Superjam,
20 november, 20:30 uur.
Het Huwelijk Reprise,
Huub Stapel.
27 november, 20:15 uur.
De Oversteek,
28 november, 19:00 uur.
28 november 21:00 uur.
Superjam,
18 december, 20:30 uur.
‘SamenLoop voor Hoop
Nieuwegein’,
12 en 13 juni 2021.

20 NOVEMBER 2020

Rotary doneert faceshields
AED Sluyterslaan
Trotse kinderambassadeurs
Dansen in Park Oudegein
Twee debuterende
Nieuwegeiners
De nieuwe tram rijdt
in november, maar...
Winkelcentrum Galecop verbouwd
Stop de sluipmoordenaar

ST. ANTONIUSZIEKENHUIS NIEUWEGEIN

PACEMAKER CONTROLESTRAAT

Illegaal vuurwerk in
Nieuwegeinse
schuur
Ondernemers willen
compensatie
2021: Minder ritten
openbaar vervoer
Meander samenwerkingsovereenkomst
Willeke
En nog veel meer...

FOTO: AREND BLOEMINK

SINTERKLAAS ZOEKT HOBBY

WELKE HELD VERDIENT EEN

JONGERENLINTJE?
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KOKEN MET PEN.NL

Mexicaanse
aardappel-bonenschotel
met runderchipolata
Deze week maakt onze ‘kookgek’ Eric
Dekker een heerlijke Mexicaanse aardappel-bonenschotel met runderchipolata
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 gefotografeerd.
Deze week de Lierseschans in de wijk
Fokkesteeg.

Rotary doneert Faceshields
aan Reinaerde
Rotaryclub Nieuwegein doneert faceshields voor medewerkers van een
Reinaerde wooninstelling. Zij zijn hier
ontzettend blij mee en de bewoners
ook. Sommige bewoners vinden de
mondkapjes namelijk bij de medewerkers eng en herkennen ze minder,
worden er onrustig en soms zelfs een
beetje agressief van. Voor minder horende of bijna dove bewoners is het
ook niet mogelijk om lip te lezen.
Voor de medewerkers zijn faceshields
ook prettig, zeker als ze een bril dragen.
Mondkapjes hoort bij de standaarduitrusting voor de medewerkers, faceshields
niet. Daarom heeft Rotaryclub Nieuwegein faceshields voor ze aangeschaft en
afgelopen vrijdag overhandigd.
Op de foto voorzitter Ben van den
Bergh die de faceshields overdraagt
aan een medewerker

Het Partner Podium opent zaterdag 28
november haar deuren voor een bijzondere voorstelling, de Oversteek. Zij
brengen dit graag onder jouw aandacht,
het is de eerste keer dat er klassieke
muziek in de Partner gepresenteerd
wordt. De Oversteek is een voorstelling
van beeldende kunst, klassieke en lichte zang en pianomuziek over het verlangen naar verbinding.
Muziek/liederen van Dvorak, Kurt Weil,
Leonard Cohen, Randy Newman e.a.
Zang: Ester Putter en Mieke Kuyper
Portretten van Mieke de Waal
De voorstelling wordt om 19.00 èn om
21.00 uur gespeeld. De duur is een uur.
Per voorstelling zijn er 25 plaatsen. Entree € 15 incl. een kopje koffie of thee.
Het programma vind je hier. Reserveren
kan via www.ticketkantoor.nl/shop/dePartner.
Je bent van harte welkom!

De kinderambassadeurs Nieuwegein zijn trots
dat ze hebben kunnen collecteren voor de Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind (NSGK)
Zij danken Joost van Schaatsbergen -coördinator collecte NSGK- die dit mogelijk maakte en
die een week lang collecteerde met Ella en Tim.

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

De Oversteek

Dankbaar dat ze hebben kunnen bijdragen dat
kinderen met een beperking kunnen opgroeien
met hun niet-beperkte leeftijdgenootjes, in de
speeltuin, op school en de sportvereniging. En
dat geen enkel kind meer alleen hoeft te spelen
vanwege een beperking, want... iedereen hoort
erbij!
Vlnr: Reijn Horsman, Sterre Spierenburg, Max van der Horst, Ella, Joost,
Tim Schaatsbergen, Fay van Zuilen en Anne Kersbergen.
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Herdenkingslichtjes in de
Dorpskerktuin in Jutphaas
Op zondag 22 november aanstaande
is het ‘Eeuwigheidszondag’. In de
Dorpskerk in Jutphaas zullen dan de
mensen worden herdacht die in het
afgelopen jaar zijn overleden. Mis je
ook iemand? Dan kun je op zaterdag
21 november vanaf 10.00 uur tot
17.00 uur naar de Dorpskerk komen.
Bij de Dorpskerk van de Protestantse
Gemeente Nieuwegein Noord kunnen
geïnteresseerden op zaterdag 21 november een kaarsje aansteken en in de
tuin van de kerk neerzetten. Op de
boomstamschijf, waar je het kaarsje

plaatst, kunt je de naam schrijven van
degene die je mist. Zo wordt de tuin van
de kerk een teken van geloof dat elk
mens bij God blijft horen. Kaarsje,
boomstamschijf en schrijfmateriaal
wordt door de kerk beschikbaar gesteld.
Over ‘Eeuwigheidszondag’
Vele kerken blijven ondanks de coronatijd gedachteniskerkdiensten en momenten van gedenken aanbieden. Het
is belangrijk om juist in deze tijd dorpsen wijkbewoners troost en aandacht te
bieden. Ondanks de maatregelen kunnen kerken een plek van gedachtenis
zijn.

Voor deze zondag worden verschillende
benamingen gebruikt. Eeuwigheidszondag komt uit de lutherse traditie van de
19e eeuw, die een alternatief vond voor
de rooms-katholieke traditie van Allerzielen. In de calvinistische traditie in
Nederland noemde men de zondag
Eeuwigheidszondag. Deze benaming
paste beter bij het karakter van deze
zondag: een dag die geen afsluiting is
maar juist onderstreept dat de tijd en de
kerk doorgaan. Naast ‘Eeuwigheidszondag’ bestaan de benamingen ‘Gedachteniszondag’ en ‘Zondag Voleinding’.

Wandelen met Smaak & Stijl
in Galecop en omgeving

de Galecopperzoom 5. Ook hier liggen
de wandelkaarten gratis klaar.

Smaak & Stijl aan de Galecopperzoom in de wijk Galecop heeft tien
wandelingen uitgezet voor mensen
die graag een frisse neus halen en
sportief bezig willen zijn. De wandelingen komen langs de leukste plekjes in de wijk. Met de wandelingen
willen de eigenaren van Smaak & Stijl
hun wijk op de kaart zetten.

De wandelroutes zijn ook te volgen via
een gratis app op de telefoon en het
scannen van de QR code van de betreffende wandeling is te vinden op deze
website. Aan de Galecopperzoom is
ruime mogelijkheid om gratis te parkeren en in het naastgelegen park van de
oude wielerbaan mag de hond vrij rennen. Er zijn verschillende wandelingen
geschikt voor kids en ook de meer ervaren lopers kunnen uit de voeten.

’De wijk biedt talloze mogelijkheden om
lekker te wandelen en buiten te spelen
en recreëren’ aldus Niels van der Meulen, een van de organisatoren. Het begin en eindpunt is bij Smaak & Stijl aan
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Winkelcentrum Galecop
na verbouwing
weer volledig open
De afgelopen periode is er hard gewerkt om winkelcentrum Galecop op
te knappen. Zaterdag 14 november
werd bescheiden gevierd dat het winkelcentrum in de wijk Galecop een
nieuwe look & feel heeft!
In verband met het Coronavirus kon er
geen groots heropeningsfeest worden
gegeven. Wel was het winkelcentrum
feestelijk aangekleed en werden er leuke presentjes uitgedeeld aan de bezoekers. Tijdens de heropening werden
uiteraard alle maatregelen van het RIVM
nageleefd en waren er voldoende hygiëne maatregelen tegen het Coronavirus.
De verbouwing heeft een kleine twee
maanden geduurd. En voor de bezoekers zijn er weer leuke zitjes gecreëerd.
Onze videograaf Jos van Vogelpoel
maakte een korte impressie tijdens de
feestelijke oplevering na de verbouwing
van het winkelcentrum in Galecop

257 kilo illegaal vuurwerk
in schuur bij woning in
Nieuwegein

werk etiket aangetroffen. Het bleek te
gaan om 257 kilo aan zwaar (illegaal)
vuurwerk.’

In de nacht van zaterdag op zondag 15 november heeft de politie
maar liefst 257 kilo zwaar vuurwerk
in beslag genomen in een schuur
van een woning in Nieuwegein. De
politie kwam op het spoor na een
melding van geluidsoverlast in de
wijk. Over welke wijk het gaat wil
de politie niet zeggen.

'Illegaal vuurwerk levert gevaar op
voor u en uw omgeving. Weet of
vermoedt u dat er ergens illegaal
vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Meld dit bij de politie 09008844. Blijft u liever anoniem? Bel dan
met Meld Misdaad Anoniem op 08007000'.

De politie op haar Facebookpagina:
‘Eenmaal bij de woning werd de deur
niet open gedaan en zagen wij meerdere personen de schuur van deze
woning in gaan. In deze schuur werden meerdere dozen met een vuur-

Het vuurwerk uit de schuur is in beslag genomen en zal binnenkort worden vernietigd. Tegen de bewoner
van het huis is procesverbaal opgemaakt.

FOTO VAN DE WEEK
Onlangs was Mieke Roskam in
Galecop waar een opvang voor
weidedieren is gevestigd, gerund
door vrijwilligers. Zij schrijft ons:
'Twee meisjes Zoé (links) en
Tessa zijn, samen met hun familie, heel actief om de boel daar
op te knappen. En dat dat geen
luxe is kunt u zien op bijgaande
foto. Sterker nog het is hard nodig.'
Hier vind je de flyer die Tessa
(rechts) en Zoé gemaakt hebben.
Ook iets leuks, iets raars of anderszins opvallend gezien en
gefotografeerd? Stuur de foto
met begeleidend tekstje naar
redactie@pen.nl en wie weet!
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Twee Nieuwegeiners
debuteren met hun roman
Zaterdag 28 november verschijnen er
twee nieuwe romans op de markt,
beide geschreven door Nieuwegeinse auteurs. Het gaat om het debuut
van Judith de Laat met haar roman
‘Vergeet me’ en om het debuut van
Anke Verbraak. Zij schreef de roman
‘Water en Wolfskers.’ Beide boeken
zullen gelanceerd worden tijdens het
online 10 event, georganiseerd door
hun uitgever Godijn Publishing. Het
is dit jaar de zevende keer dat het
evenement wordt georganiseerd.
Judith de Laat
Judith de Laat (1979) is van origine
journalist en werkt als communicatiemanager bij Samen Sterk zonder
Stigma, een stichting die psychische
problematiek bespreekbaar maakt. Haar
carrière staat grotendeels in het teken
van verhalen die gebaseerd zijn op de

Nieuwegein kent nu
1.485 inwoners die Corona
hebben opgelopen
Het aantal Coronabesmettingen in de
gemeente Nieuwegein is zaterdag 14
november gestegen met 25 gevallen.
In totaal zijn er nu 1.485 Coronabesmettingen bekend in de gemeente
Nieuwegein. Er waren geen nieuwe
ziekenhuisopnames.

realiteit. In haar debuut combineert ze
echte verhalen en historische feiten met
een grote dosis fantasie.
Over ‘Vergeet me’
Terwijl Tine het contact met haar dementerende moeder langzaam, maar
onherroepelijk verliest, roept alzheimer
zorgvuldig begraven herinneringen op.
Wat destijds in Brabantse, streng religieuze en grote arbeidersgezinnen de
normaalste zaak van de wereld was,
maakt diepe indruk op Tine. Vergeet me
schetst een reëel en indringend beeld
van de invloed van alzheimer op zowel
patiënt als familie. Het verhaal speelt
zich af in het hedendaagse Brabant en
trekt je het verleden in, terug naar de
jaren vijftig.
Anke Verbraak
Anke Verbraak is afkomstig uit Roosendaal en woont met haar gezin in Nieuwegein. Hoewel ze werkt als reorganisatieadviseur, kan ze zich een leven

In totaal zijn er nu 61 inwoners uit
Nieuwegein in het ziekenhuis. Ten slotte
bleef het aantal sterfgevallen gelijk. Er
zijn tot vandaag in totaal zeventien
sterfgevallen bekend in de gemeente
Nieuwegein welke gerelateerd worden
aan COVID-19.
Hier een grafiek met de ontwikkeling
van het aantal besmettingen, zieken5

zonder schrijven niet voorstellen. Inmiddels heeft ze diverse publicaties van
korte verhalen op haar naam staan.
Andere korte verhalen en columns zijn
te vinden op www.ankeverbraak.nl. Water en Wolfskers is haar debuutroman.
Over ‘Water en Wolfskers’
Britt is een succesvol makelaar. Vanaf
haar studententijd is Michiel haar steun
en toeverlaat, totdat hij meer wil. Hun
oude vriendschap is uitgegroeid tot liefde. Maar dan duikt Oscar op, een oude
jeugdliefde van Britt. Hij wil een huis
kopen, zegt hij. Of wil hij de draad van
jaren terug weer oppakken? Wanneer
Britt hem confronteert met het verleden,
schrikt hij terug. Hun samenzijn eindigt
in een drama. Tegenover Michiel zwijgt
Britt over haar ontmoeting met Oscar.
Michiel wordt tot razernij gedreven bij
het idee dat er meer speelde tussen
hen beiden. En dat heeft verstrekkende
gevolgen.

huisopnames en sterfgevallen in Nieuwegein. Op 1 april dit jaar stierf de eerste inwoner uit Nieuwegein door het
Corionavirus.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein
speelde. Of hoe Nieuwegein er
'toen' uitzag.

November 2016
De Sinterklaas-vloot nadert
Vreeswijk. Een kleurrijk en feestelijk geheel waarbij zelfs een
Flyboard-Piet aanwezig is. En
uiteraard waren alle Pieten nog
zwart.
Toen nog wel.

FOTO: AREND BLOEMINK

Langs deze weg wil ik iedereen heel
hartelijk bedanken voor alle vriendelijke
woorden, bloemen en de vele felicitaties
langs schriftelijke of digitale wg die ik
mocht ontvamgen nadat ik uit handen
van burgemeester Frans Backhuijs (in
coronatijd met hulp van mijn echtgenote) de Anna van Rijnpenning met bijbehorende draagspeld mocht ontvangen.
De verrassing was overweldigend en
compleet.
Arend Bloemink

De Kelk of Bokaal
Overal in Nieuwegein kom je iets tegen, mensen, dieren, gebouwen,
auto’s, fietsen etc. maar ook kunstwerken, Openbare Kunstwerken. Wekelijks zullen wij deze hier behandelen. Wie is 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
uw computer en... mocht je het zelf
willen zien dan kun je er ook heen
met de kennis die je hier leest in De
Digitale Nieuwegeiner.
Deze week eentje uit het archief: De
Kelk of Bokaal.
De maker van ‘De Kelk of Bokaal’ zo
wordt ie genoemd in de volksmond, is

kunstenaar Peter van den Berk, hij komt
uit Eindhoven, heeft ook een website.
Het kunstwerk is gemaakt in 1991 en is
van brons en staat op een sokkel van
hardsteen op het Kerkveld in Jutphaas.
De opdrachtgever was de gemeente
Nieuwegein.
Peter van den Berk (1952): ‘In het kader
van de aankoopprocedure voor een
kunstwerk op het plein Kerkveld zijn 4
kunstwerken voorgelegd aan de bewoners van het plein Kerkveld te Nieuwegein. Hiervoor heeft de gemeente op 6
november 1990 voor de bewoners een
inspraakavond gehouden. Omwonenden hebben in meerderheid voor dit
bronzen beeld gekozen. Dit kunstwerk
is oorspronkelijk in 1990 gemaakt uit
lindehout en in 1991 in brons gegoten
6

t.b.v. deze opdracht. In 1991 is het
kunstwerk geplaatst. Het kunstwerk in
de vorm van een bokaal en heeft geen
titel. Het oppervlak toont gegroefd en
dat komt omdat de eerste versie van het
beeld in lindehout is gekapt. Een bokaal
kan geassocieerd worden met vriendschap, de bokaal gaat rond om vriendschap te bekrachtigen, een vorm van
verbroedering. Dit kunstwerk is ontstaan
uit een reeks van houten kunstwerken
die gemaakt zijn voor een expositie in
Alden Biezen in België.’
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Een personeelsplanning
maken kan een stuk
eenvoudiger zijn
dan je denkt
Iedereen heeft zijn eigen gewoontes
met het maken van planningen voor
personeel en projecten. Sommigen
gebruiken er een groot whiteboard
voor, andere werken met Excel. In
beide gevallen moet bij iedere wijziging nagebeld worden om de planning opnieuw rond te maken. Dat zou
toch veel handiger moeten kunnen,
en dat kan ook met de juiste tool
voor digitale online projectplanning.
Eén leidend en voor iedereen
direct inzichtelijk rooster
Het is niet handig wanneer je met afzonderlijke medewerkers moet afstemmen over wijzigingen nadat je al een
rooster rondgestuurd hebt. Zo hebben
verschillende medewerkers verschillende versies van het rooster. Dat maakt
het onduidelijk en onoverzichtelijk. Dat
kan verleden tijd zijn met een digitale,
online planning tool die door al je medewerkers via een website of app ingezien kan worden. Zo is er maar één,
leidend rooster voor iedereen dat ook
nog eens voor iedereen te openen is.
Niet iedereen kan immers een Excelbestand openen op zijn telefoon of
computer.

Gemakkelijk personeel uitnodigen
voor diensten
Er moet soms nog wel eens geschoven
worden in de planning omdat je te maken krijgt met een ziekmelding. Dan
moet je een andere medewerker zien te
vinden om het gat te dichten. Met behulp van een handige online planning
tool kun je personeel gemakkelijk uitnodigen om een dienst in te vullen. Zij
krijgen hier dan een notificatie over en
kunnen de dienst accepteren of afwijzen. Bij acceptatie wordt dit meteen in
het rooster opgenomen en hoef je zelf
geen aanpassingen meer te maken.
Zelf beschikbaarheid opgeven
Niet alleen kun je medewerkers uitnodigen voor diensten met een goede projectplanning tool, ze kunnen ook zelf
hun beschikbaarheid opgeven. Dat
maakt het voor jou veel makkelijker om
in één keer met een waterdichte planning te komen. Je hoeft dan geen rondje langs de velden maken om te inventariseren wie wanneer zou kunnen werken. Vooral in vakantieperiodes, wanneer er relatief veel mensen niet beschikbaar zijn, is dit een stuk efficiënter.
Je plant immers alleen mensen in waarvan je kan zien dat ze beschikbaar zijn.
Het juiste poppetje
op de juiste taak
Dat een medewerker beschikbaar is, wil
niet niet zeggen dat deze geschikt is om
elke taak uit te voeren. Het kan immers

ook zo zijn dat bepaalde vaardigheden
of bepaalde kennis noodzakelijk is om
een klus op een verantwoorde manier
uit te voeren. Een goede tool voor personeelsplanning biedt jou de mogelijk
om deze informatie in te voeren bij medewerkers en taken. Zo wordt het veel
makkelijker om het juiste poppetje op de
juiste taak te zetten.
Gemakkelijk klantdossier
aanleggen en inzien
Het is natuurlijk ook prettig om bij het
plannen inzicht te hebben in de klant en
de geschiedenis met de taken die aan
een klant verbonden zijn. Zo weet je
bijvoorbeeld welke medewerkers de
taken voor die klant eerder al uitgevoerd
hebben en of de klant daar tevreden
over was of niet. De juiste planning tool
maakt het mogelijk om met één klik de
complete geschiedenis van een klant op
te roepen, zodat je deze bij het plannen
gemakkelijk in overweging kunt nemen.
Je kunt het jezelf zo moeilijk maken als
je wilt met je personeels- en projectplanning. Maar met de juiste investering
kun je het jezelf en je medewerkers ook
vooral een stuk makkelijker maken!

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: 'Nieuwegein heeft een pacemakercontrolestraat! Mensen kunnen hun pacemaker laten controleren, zonder daarvoor de
auto uit te hoeven. Heerlijk, in deze onzekere tijden. Daarnaast is er ook een andere bijzondere tijd aangebroken: de goedheiligman is weer in Nederland. Hoe gaat hij corona-proof de cadeautjes bezorgen? Gaat hij misschien drones inzetten? Ik
hoor de laatste tijd wel veel helikopters boven Nieuwegein...'
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vindt u 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.
Deze week een collage van
foto’s Vreeswijk. De ansichtkaart
komt uit 1972.
Het belang van de prentbriefkaart voor de historische wetenschap is lange tijd door de archiefbeherende instanties onderschat. Toch zijn het juist de
prentbrief- kaarten, die ons een
aardig beeld geven van de veranderingen in onze samenleving.

De kaart in het archief van deze week komt uit 1972. Er staan vijf afbeeldingen op:
v.l.n.r. en v.b.n.b.: Lekbrug, Jachthaven, Beatrixsluis, Vaartse Rijn en de Oude
Sluis.
De uitgever van de kaart was T. Hoogendoorn uit Vreeswijk. De drukker was Geitz uit
Hilversum en een foto in zwart/wit.

slechts enkele gevallen is het niet mogelijk gebleken om ook in de daluren
openbaar vervoer aan te bieden. Het
gaat dan om trajecten met vrijwel geen
reizigers.

Vanaf 3 januari 2021 wijzigt de
dienstregeling voor het openbaar
vervoer in de provincie Utrecht. Vervoerders U-OV en Syntus Utrecht
gaan dan tijdelijk minder ritten rijden.
Ook vervallen enkele buslijnen en
worden lijnen soms ingekort. De afname van het aantal reizigers in het
Utrechts openbaar vervoer sinds de
uitbraak van het coronavirus betekent dat de exploitatie onder druk
staat. Dit levert een forse terugval
aan inkomsten op en dat maakt deze
tijdelijke maatregelen noodzakelijk. Dit blijkt uit de plannen voor de
dienstregeling 2021 van U-OV en
Syntus Utrecht, die door het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht
zijn vastgesteld.
Het gebruik van het openbaar vervoer is
sinds afgelopen voorjaar met meer dan
de helft teruggelopen en daarmee ook
de inkomsten. Door de fors teruggelopen vraag is het niet mogelijk om het
huidige OV-aanbod in stand te houden.
Bovendien ontwikkelt de reizigersvraag
zich tot nu toe grillig. De verwachting is
dat de inkomsten de komende jaren
lager zullen blijven dan voor de coronacrisis. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de provincie Utrecht als opdrachtgever van het regionaal OV en de
positie van de vervoerders. Zonder be-

FOTO: AREND BLOEMINK

Minder ritten met Utrechts
openbaar vervoer in 2021

zuinigingen kan de continuïteit van het
openbaar vervoer in de provincie
Utrecht niet worden gegarandeerd. Zoals afgesproken met het rijk gaat het
aanbod daarom vanaf volgend jaar tijdelijk terug met ongeveer 8 procent.
Medio 2021 wordt gekeken of bijstellingen nodig zijn. Hopelijk in positieve zin,
wanneer het verloop van de coronacrisis opschaling van het OV weer toelaat.
Regio blijft bereikbaar met OV
Van belang is dat de regio zoveel mogelijk bediend blijft met openbaar vervoer.
De provincie Utrecht heeft de vervoerders daarom gevraagd daar bij het maken van de nieuwe dienstregeling rekening mee te houden. De regio moet met
bus en tram zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Daarbij hebben de vervoerders zich geconcentreerd op lijnen
waarvan vóór de coronacrisis relatief
veel reizigers gebruik maakten. Deze
kunnen minder vaak gaan rijden maar
moeten wel in de lucht blijven. Voor de
lijnen waarop wordt bezuinigd komt er in
vrijwel alle gevallen een alternatief. In

Al met al heeft de nieuwe dienstregeling
gevolgen voor het openbaar vervoer in
de stadsdienst Utrecht en Amersfoort
maar ook in de regio en het buitengebied. Zo zal lijn 77 (Nieuwegein-Bilthoven) en lijn 74 (Nieuwegein Stadscentrum – Utrecht CS – Driebergen-Zeist
station) tijdens de spits in de richting tussen Nieuwegein-Centrum en
Utrecht CS minder vaak rijden.
De buurtbussen die vooral op het platteland rijden, worden momenteel Corona
proof gemaakt, met de bedoeling om
deze met ingang van de nieuwe dienstregeling weer in te zetten. Momenteel
wordt op (delen van) buurtbuslijnen een
vervangende dienstregeling gereden.
Lees de belangrijkste wijzigingen voor
de dienstregeling 2021 van het U-OV
hier en die van Syntus Utrecht kunt u
hier lezen.
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Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein opent eerste
Pacemaker Controlestraat
in Nederland

Eén van de eerste patiënten in de
Pacemaker Controlestraat van het
St. Antonius Ziekenhuis

Op maandag 16 november is bij het
St. Antonius Ziekenhuis, locatie
Nieuwegein, de eerste Pacemaker
Controlestraat in Nederland geopend. Patiënten kunnen op afspraak
bij het ziekenhuis vanuit de auto hun
pacemaker laten uitlezen. 'In tijden
van Corona is deze vorm van zorg
een uitkomst. In de eerste plaats
voor de patiënt, voor wie de zorg op
een veilige en snelle manier door kan
gaan. En ook voor het ziekenhuis,
omdat minder mensen het gebouw
binnengaan,' zegt Prof. dr. Lucas
Boersma, cardioloog van het St.
Antonius Hartcentrum die de controlestraat officieel opende.

in het ziekenhuis, die het beoordeelt en
de uitslag binnen 15 minuten doorgeeft.
Bij geen bijzonderheden kan de patiënt
direct doorrijden naar huis. Als nader
onderzoek nodig blijkt, kan de patiënt
alsnog terecht op de poli in het ziekenhuis.

Drive through
De controlestraat bevindt zich naast het
ziekenhuis. Patiënten die hiervoor in
aanmerking komen, zijn per brief benaderd voor een afspraak met informatie
en instructies. Zij komen met de auto en
rijden door de controlestraat. Daar worden ze verwelkomd door een medewerker die de pacemaker (via het autoraam) uitleest. De gegevens worden
verzonden naar de cardiomeettechnicus

Hartzorg toegankelijk houden
De pacemaker controlestraat is een
initiatief van het St. Antonius Hartcentrum in samenwerking met medisch
technologiebedrijf Medtronic (leverancier van de pacemakers). Cardioloog
Lucas Boersma is trots dat het St. Antonius het eerste ziekenhuis in Nederland
is dat de zorg voor devicepatiënten op
deze manier organiseert.
Boersma: 'Tijdens de eerste coronagolf
kwam de reguliere zorg onder grote
druk te staan. Voor hartpatiënten kan
het uitstellen van zorg grote gevolgen
hebben. Deze controlestraat is één van
de creatieve oplossingen die we inzetten om de zorg toegankelijk te houden
in tijden van corona.' Het ziekenhuis
heeft voor de komende twee weken een
kleine driehonderd hartpatiënten uitge-

nodigd voor een controle in de controlestraat. Bij succes wordt gekeken voor
welke andere patiëntgroepen deze manier van uitlezen uitkomst biedt, zoals
bijvoorbeeld patiënten die een ICD dragen.
Nieuwe vormen van zorg
De controlestraat is behalve een Coronavriendelijke oplossing, ook één van
de innovatieve manieren van het St.
Antonius om nieuwe vormen van zorg te
ontwikkelen. Om te voorkomen dat patiënten onnodig (lang) in het ziekenhuis
zijn maakt zorg IN het ziekenhuis
steeds vaker plaats voor zorg aan
huis of zorg via e-health
oplossingen zoals video-afspraken
of thuismonitoring.. Dit soort innovatieve
oplossingen komen door corona in een
stroomversnelling en zullen de zorg
blijvend veranderen.
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Spaar mee
bij Plus Van Loon voor
boodschappenpakketten
voor SUN Lekstroom
Lions Nieuwegein heeft supermarkt
Plus van Loon bereid gevonden om
een boodschappenpakket actie op te
zetten met de Stichting Urgente
Noden Lekstroom (SUN Lekstroom).
Van 25 oktober tot en met 30 januari
2021 krijgen klanten bij besteding
van 10,- euro een spaarzegel om te
sparen voor het PLUS Boodschappenpakket.

De nieuwe tram
rijdt in november,
helaas alleen om te testen
Tot voor kort moest je ervoor uw bed
uitkomen maar nu is die ook overdag
te zien. De nieuwe tram uit Spanje
rijdt sinds 10 november in de ochtend en middag test tussen Jaarbeursplein (Utrecht) en de eindhalte
Nieuwegein-Zuid.
In de maand november kun je op dinsdag en vrijdag in Utrecht en Nieuwegein
de nieuwe CAF tram overdag zien rijden
op de vernieuwde trambaan. Het trambedrijf van de provincie Utrecht voert
dan met een gekoppelde tram een aanvullende serie testritten uit. Omdat
overdag wordt gereden en er dan aanzienlijk meer verkeer op de weg is zijn
bij alle kruisingen van de trambaan
waarschuwingsborden geplaatst die
attenderen dat er een tram kan aankomen.
Tussenstap
Sinds afgelopen zomer zijn met de
nieuwe trams in de nacht diverse testen
uitgevoerd. 'De technische testen die de
komende weken overdag worden uitgevoerd borduren daarop voort en zijn een
tussenstap naar de daarop volgende
fase: het op de proef stellen van de
trams en de vernieuwde lijn om met
reizigers aan boord te gaan rijden. In
deze vervolgfase worden, nadat daarvoor met een positief advies van de

Inspectie voor Leefomgeving en Transport een vergunning is afgegeven, de
trambestuurders opgeleid en bekijken
we hoe alle systemen werken als de
trams regelmatig gaan rijden op de klok
van de dienstregeling.'
Check stopplekken tram
Maar zover is het nu nog niet. Om technische problemen in deze vervolgfase
zoveel mogelijk te voorkomen en om de
laatste voorwaarden voor een veilig
gebruik van de nieuwe tram aan te tonen, rijdt de nieuwe tram nu dus ook
test overdag. 'Zo wordt getest hoe de
verkeerslichten en wissels in de praktijk
functioneren, die door de tram worden
aangestuurd. Ook leggen we exact vast
op welke plekken langs de haltes de
trambestuurders gaan stoppen, zodat
het in- en uitstappen vlot kan verlopen.
Gezien de indrukwekkende lengte van
de tram – een gekoppelde tram is 75
meter lang – en de vaste positie van de
deuren luistert dit werk nauw. Ook omdat we een goede plek op de halte willen reserveren voor de deur in de tram
die bedoeld is voor reizigers met een
rolstoel of scootmobiel.' Een bijkomend
voordeel van testen overdag is dat in
het geval van een storing relatief snel
kan worden opgetreden om deze op te
lossen.

Edwin van Straten van de Lions: ‘Als
Lions vragen wij je deze zegels in de
box op de servicebalie te doen. Voor
iedere 75 zegels zal er een Boodschappenpakket van 50,- euro naar SUN Lekstroom gaan. SUN Lekstroom is een
stichting die ondersteunt bij urgente
financiële noodsituaties.’ Hannie van
Baren, die namens de SUN Lekstroom
de box plaatste, geeft aan dat door
Covid-19 (Corona) ze een forse toename ziet in aanvragen. De PLUS Boodschappenpakketten zouden heel goed
van pas komen.

Hannie van Baren
en Edwin van Straten
__________
‘De 50,- euro maakt echt een groot verschil voor een gezin dat moet rondkomen van een inkomen op of onder het
sociaal minimum. Het zou mooi zijn als
we 75 a 100 PLUS Boodschappenpakketten kunnen uitdelen. Pak dus de zegels aan en stop ze in de box op de
servicebalie. Daarmee kan SUN Lekstroom in februari samen met Lions
Nieuwegein de PLUS Boodschappenpakketten overhandigen aan mensen
die het pakket goed kunnen gebruiken’
zo laat Hannie van Baren onze redactie
weten.

Omdat de tram wordt ingezet voor technische testen is het nog niet nodig om
op de uiteindelijke normale snelheid te
rijden. De tram rijdt daarom voorlopig
nog langzaam op de baan tot maximaal
circa 40 kilometer per uur.
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GroenLinks Nieuwegein

Cultuur voor iedereen
is een kunst
In de raadsvergadering van 12
november vroeg GroenLinks Nieuwegein aandacht voor het belang van
het verbreden van cultuurparticipatie. Cultuurparticipatie is een hulpbron voor kinderen en jongeren om
hun ontwikkelkansen te vergroten.
En dat vindt GroenLinks belangrijk
wanneer het gaat om het verkleinen
van kansenongelijkheid. Dus is het
zaak om juist jongeren in het praktisch onderwijs meer mogelijkheden
te bieden en te stimuleren in het vergaren van deze culturele en sociale
hulpbronnen.
GroenLinks vindt dat in de evaluatie van
de huidige cultuur-en maatschappijvisie
maar een beperkte groep inwoners is
gehoord. Door een digitale inwonersenquête missen we juist een grote
groep die baat bij en plezier van passende cultuurbeleving kan hebben. Uit
eerder onderzoek van Motivaction is
gebleken is dat invullers van enquêtes
en panels vooral hoger opgeleiden zijn.

In de voorbereiding van een nieuwe
cultuur- en maatschappijvisie hecht
GroenLinks dan ook veel belang aan
het vergroten van een structureel en
divers cultuur-aanbod, gebaseerd op
goede inbreng van onze inwoners, met
alle diversiteit die we in Nieuwegein
kennen.
Met het amendement Cultuurparticipatie verbreden is de kunst breekt
GroenLinks een lans voor de inbreng
van jongeren en roept het College op
om bij inwonersraadpleging ervoor te
zorgen dat óók de inwoners die nietdigitaal vaardig zijn, te horen. Het
amendement werd mede ingediend
door GroepVerdam en is door een ruime meerderheid van de raad aangenomen.
GroenLinks vindt bovendien dat er een
extra inspanning gepleegd moet worden
om jongeren uit het VMBO daarbij een
stem te geven. Hiermee wil GroenLinks
bereiken dat ook voor hen een cultuuraanbod komt dat aansluit bij hun interesses en mogelijkheden.
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▶
Getuigen gezocht
van steekincident in woning
aan de Korenbloemstraat
De politie doet onderzoek naar een
steekincident in een woning aan de
Korenbloemstraat. Daarbij is een
man uit Nieuwegein gewond geraakt.
De politie is op zoek naar getuigen.
Rond 19.30 uur vallen er twee mannen
de woning aan de Korenbloemstraat in
Nieuwegein binnen. Er ontstaat een
ruzie en daarbij wordt de 31-jarige bewoner gestoken. Daarna vluchtten de
twee verdachten de woning uit. De politie is op zoek naar getuigen,
Getuigenoproep
Mocht u iets gehoord of gezien hebben
in de omgeving van de Korenbloemstraat rond 19:30 uur, dan graag contact
opnemen met de politie via 0900-8844.
Mocht u liever uw tip anoniem willen
doorgeven, dan kan dat via 0800-7000.
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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: 'Sinds kort moeten wij in openbare ruimten onze
ware bedoelingen achter een masker verbergen, en dat
zit sommigen niet zo lekker. Maar kijk nu eens naar de
natuur, daar worden hele bijenstammen geboren met een
masker voor hun gezicht, en daar krijgen ze het echt niet
benauwd van. Bij deze: een maskerbij.'
Maskerbijen, vooral de mannetjes, vliegen al sinds jaar en dag met een masker op door de Nieuwegeinse dreven en
tuinen. En net als bij mensen kan men zich afvragen waarvoor dat nu nodig is. Maar maskerbijen zeuren daar niet over,
ze worden er mee geboren dus dat dat doen ze gewoon.

VRU:
‘Stop de sluipmoordenaar’
In de winter draaien we de kachel wat
hoger, houden ramen en ventilatieroosters gesloten. Lekker warm,
maar ook een risico. Want als iets
niet in orde is met uw verwarmingsinstallatie, dan kan er giftig gas vrijkomen: koolmonoxide (CO), ook wel
de sluipmoordenaar genoemd. Een
koolmonoxidevergiftiging kan iedereen overkomen.
Koolmonoxide: u ruikt het niet, u ziet
het niet, u proeft het niet
Koolmonoxide is een giftig gas, dat vrijkomt als iets niet in orde is met bijvoorbeeld uw verwarmingsinstallatie. Dat
gaat niet alleen om oude installaties.
Ook nieuwe cv’s kunnen verkeerd aangesloten zijn waardoor koolmonoxide
vrijkomt. U ruikt het niet, u ziet het niet,
u proeft het niet. Het lijkt een beginnende griep. Koolmonoxide verdringt de
zuurstof in uw bloed en u raakt bewusteloos. U kunt overlijden.
Waar moet u een CO-melder hangen
Het is van levensbelang dat u snel
wordt gewaarschuwd als er koolmonoxide vrijkomt in uw huis. En dat kan
alleen door een goed geplaatste COmelder. Het is een misverstand dat
koolmonoxide zwaarder is dan lucht.
Koolmonoxide is juist een fractie lichter
dan lucht en heeft de eigenschap dat
het goed mengt met lucht. In de ruimte

van het verwarmingstoestel zoals een
cv-ketel, haard, kachel of geiser, stijgt
koolmonoxide samen met de warme
lucht op. Om u op tijd te waarschuwen,
moet de CO-melder in die ruimte dus
aan het plafond, of in ieder geval zo
hoog mogelijk hangen. In verblijfsruimten zoals de slaapkamers en woonkamer is dat op ademhoogte.
Ventileer – controleer – alarmeer
Wat kan u zelf doen om CO-vergiftiging
te voorkomen?
1. Ventileer: laat 24/7 een rooster of
raam op een kier open staan.
2. Controleer: laat uw verwarmingstoestel jaarlijks controleren door een gecertificeerd vakman.
3. Alarmeer: plaats een CO-melder in
de ruimte van het verwarmingstoestel
aan het plafond.
Lees tips en adviezen op www.brandweer.nl/koolmonoxide en in het speciale
magazine over koolmonoxide.

Doe je mee aan de digitale versie van
de Beursvloer? Zo ja, dan vraagt de
Beursvloer 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 wordt er daarna
in kleinere groepjes bekeken hoe
jullie iets voor elkaar kunnen betekenen.’ Meld je hier aan.

u krijgt binnen kantooruren antwoord
van onze brandveiligheidsexperts. U
kunt ons ook bellen op 088 878 1000 of
e-mailen via voorlichting@vru.nl. Volg
Veiligheidsregio Utrecht op Facebook
en Instagram om regelmatig tips te ontvangen.
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
De VRU is een samenwerkingsverband
van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio
wonen en verblijven. Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om
zelfredzaam te zijn en dragen bij aan
het wegnemen van onveilige situaties.
Elke dag weer, en steeds beter.

WhatsApp uw vragen over koolmonoxide
Heeft u vragen over koolmonoxide,
WhatsApp deze naar 06 12 95 85 99 en
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Dan raden wij je aan
om vooraf goed de
begrafenis verzekering
te vergelijken, bijvoorbeeld via deze website.
Zo weet je zeker dat de
prijs die je hiervoor
gaat betalen eerlijk is
en dat je goed verzekerd bent.

Een uitvaartverzekering
vergelijken en kiezen
Een uitvaartverzekering vergoedt de
kosten die verband houden met crematie of begrafenis, zoals voor het
werk van de begrafenisondernemer,
doodskisten, rouwwerk, maaltijden
en auto’s die voor de rouwstoet worden gereden. Door een uitvaartverzekering af te sluiten, hoeven nabestaanden de uitvaartkosten niet te
dragen. Heel goed, want de kosten
van een begrafenis bedragen gemiddeld 6.000 tot 10.000 euro. Bovendien
kan het kopen van een uitvaartverzekering een deel van uw organisatorische activiteiten vergemakkelijken.
Voor wie
is de uitvaartverzekering bedoelt?
Een uitvaartverzekering is van toepassing op bijna iedereen: pasgeboren
baby’s, peuters, jongeren, volwassenen
en senioren (meestal onder de 70):
• Verzekering voor babybegrafenissen.
• Uitvaartverzekering voor kinderen.
• Uitvaartverzekering voor ouderen.
Uit cijfers blijkt dat ongeveer 70% van
de Nederlanders een uitvaartverzekering heeft. De meesten (ongeveer 38%)
hebben een fysieke verzekering.
Waarom een uitvaartverzekering?
Met een spaar-uitvaartverzekering (of
een uitvaartverzekering), als je niet genoeg spaargeld hebt, hoef je niet te
betalen voor de kosten van naaste familieleden.
Ook als je genoeg spaargeld hebt, kun
je kiezen voor een uitvaartverzekering.
Je naaste familieleden hoeven bijvoorbeeld niet naar de begrafenis. Dit komt
omdat zij geen toegang hebben tot je
spaargeld omdat de bank- en spaarrekeningen van de overledene vaak bevroren zijn.
Welke soorten
uitvaartverzekeringen
zijn er nu precies?
• Natura
Met een naturaverzekeringen worden
de goederen en diensten over de begrafenis worden verzekerd door de verzekeringsmaatschappij. De dekking omvat
doorgaans het belangrijkste deel van de
uitvaart (het zogenaamde basispakket),
maar kan ook meerdere opties verzekeren. Dergelijke zaken worden meestal
van tevoren afgesproken, zodat nabestaanden in de toekomst niet meer voor
onverwachte uitgaven komen te staan.

Bij een uitvaartverzekering krijgen nabestaanden een bepaald bedrag aan
uitvaartkosten. Dit is echter geen verplichting.
• Kapitaal
Bij een kapitaaluitvaartverzekering krijgen nabestaanden een bepaald bedrag
aan uitvaartkosten waar de uitvaart mee
kan worden betaald. Dit is echter geen
verplichting.
• Sommen
De sommenuitvaartverzekering, meestal een naturasommenverzekering genoemd, is vergelijkbaar met een uitvaartverzekering. Het verschil is dat het
verzekeringsbedrag alleen kan worden
gebruikt voor begrafenissen.
• Combinatie
Bij een combinatieverzekering wordt
een deel van de kosten in natura terugbetaald en een deel in geld (kapitaal).
Normaal gesproken zijn standaarddiensten inbegrepen in het natuurlijke deel,
terwijl andere zaken, zoals extra maaltijden, luxere dozen of meer bloemen,
kunnen worden betaald uit het geld dat
in het basisdeel wordt besteed.
Wat is er beter, natura of kapitaal?
Dit is een vraag die veel mensen stellen, en er ontstaat soms nogal wat onenigheid hierover.
De keuze hangt af van wat je wilt. Naast
een uitvaartverzekering is ook van belang hoeveel geld er nog over is. Voor
een fysieke uitvaartverzekering moet je
een pak uitvaartdozen aanschaffen. Je
kunt vooraf aangeven hoe de begrafenis of crematie eruit komt te zien dat is
gegarandeerd. Als er bij het regelen van
de uitvaart nog andere zaken spelen,
moet je toch apart betalen. Als je niets
toevoegt, hoef je de laatste reis voor
gezinsleden niet te plannen. Veel mensen houden van dit idee.
Wil je er zeker van zijn dat je niet teveel
betaalt voor een begrafenisverzekering?
14

Een ander verschil is
de vrije keuze
Om van een naturaverzekering te profiteren,
moet je meestal een uitvaart regelen via
de checklist van de verzekeringsmaatschappij. Gewoon niet dichtbij? Dan
kunnen anderen hetzelfde doen, maar
er is geen garantie dat alle overeengekomen services zullen worden opgenomen. Zelfs als het afgesproken bedrag
niet wordt bereikt, kan er toch een aanvullende betaling nodig zijn. Met een
geldelijke verzekering kunnen naaste
familieleden geheel gratis een uitvaartlocatie kiezen.
Waarom heeft een
uitvaartverzekering advieskosten?
Moet ik de consultatiekosten voor de
uitvaartverzekering betalen, klopt dit?
Ja. Sinds 1 januari 2013 zijn financiële
diensten begonnen met het implementeren van regelgeving die provisies verbiedt. Dit omvat niet alle verzekeringen,
maar de uitvaartverzekering wel.
In het verleden werden de adviseurs en
tussenpersonen van de uitvaartverzekeraar betaald door de uitvaartverzekeraar. Voor elke verzekeringspolis brengen zij een bepaalde commissie in rekening. Hierdoor leveren consultants en
makelaars je financieel voordeel op
door interessante verzekeringen af te
sluiten. Ze kunnen je vragen te sluiten,
maar dit is misschien niet de beste oplossing voor je.
Het verbod van de provisie beoogt dit
risico weg te nemen. Als de adviseur
niet meer wordt betaald door de verzekeringsmaatschappij, maar door de
klant, doet het er niet meer toe voor de
portemonnee van de adviseur, ongeacht
of de klant de polis heeft gekocht.
Daarom moeten de aanbevelingen objectiever worden. Als alles goed gaat,
moet de premie van een uitvaartverzekering lager zijn dan de premie van het
provisieverbod. Immers: advieskosten
en bemiddelingskosten zijn niet meer
inbegrepen in de verzekeringspremies,
je moet de advieskosten nu zelf betalen.
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Oproep
Welke held verdient een
Jongerenlintje?
Ook dit jaar kunnen jongeren worden
voorgedragen voor een jongerenlintje. Kent u een jongere die zich op
bijzondere wijze heeft ingespannen
voor Nieuwegein? Meld hem of haar
dan nu aan. Naast deze eretitel en

oorkonde krijgen deze helden ook
een tegel met hun naam erop die
langs het water De Doorslag liggen.
De gemeente Nieuwegein geeft jaarlijks
een onderscheiding aan jongeren die
iets bijzonders hebben gedaan voor de
stad. Denk aan een jongere die een
sponsorloop heeft georganiseerd voor
een goed doel, geregeld mee helpt bij
het verzorgen van de dieren op de kin-

derboerderij of een jongere die een
dansgroep heeft opgericht voor andere
kinderen. Of denk aan een jongere die
in het kader van Corona iets bijzonders
heeft gedaan voor de stad.
Jongerenlintje heet in Nieuwegein
De Doorslag
Voor deze naam is gekozen omdat de
jongeren die het lintje krijgen van doorslaggevende betekenis zijn voor de
Nieuwegeinse gemeenschap. Daarnaast is De Doorslag het water dat
Nieuwegein als stad verbindt en op
wiens oever de Walk of Fame ontstaat.
Hoe meld ik een jongere aan
Alle Nieuwegeinse jongeren tot en met
21 jaar kunnen worden voorgedragen.
Hij of zij hoeft niet in Nieuwegein te wonen, als de activiteit of de bijzondere
gebeurtenis maar met Nieuwegein te
maken heeft. De commissie, onder leiding van de burgemeester, buigt zich
over de voordrachten.
Op 2 januari worden de jongerenlintjes
digitaal uitgereikt. Inzenden kan tot en
met 6 december 2020 bij Elsje Leurs
van de gemeente Nieuwegein,
via e.leurs@nieuwegein.nl.

Dansen in park Oudegein
Als het aan de meerderheid van de
gemeenteraad van Nieuwegein ligt,
kan er in de toekomst weer gedanst
worden in park Oudegein. De PvdA
diende donderdag 12 november samen met D66, Groep Verdam en VVD
de motie ‘Evenemententerrein voor
jongerencultuur’ in en deze motie
werd met ruime meerderheid aanvaard.
Deze motie draagt het college op om in
het nieuw te formuleren cultuur- en
evenementenbeleid met een voorstel te
komen voor een goed bereikbaar en
geoutilleerd evenemententerrein in park
Oudegein. Het moet in ieder geval geschikt zijn voor het beleven van jongerencultuur (zoals evenementen, festivals en feesten). Indien dit niet in het
park mogelijk blijkt te zijn, zal het college met een goed alternatief moeten
komen.
Initiatiefnemer PvdA-raadslid Emiel Holtermann gebruikte in zijn betoog de
inmiddels bekende metafoor van ‘de

hamer en de dans’. Hij vroeg zich af
hoe lang we al niet constateren dat er in
onze gemeente zo weinig te doen is
voor jongeren? Uit onderzoeken weten
we volgens Holtermann dat motivaties
van jongeren om deel te nemen aan
cultuur grotendeels afgeleide zijn van
het culturele product.
Emiel Holtermann: 'Jongeren willen
plezier hebben, de vrije tijd aangenaam
invullen, vrienden ontmoeten en hun
sociale netwerk uitbreiden. Jongeren
kiezen bijvoorbeeld voor popmuziek,
dance en musicals, activiteiten waarbij
vooral de gezamenlijke ervaring van
belang is.' En volgens hem zijn dat allemaal zaken die in deze corona-tijd
node gemist worden.
'Het college moet nu met een voorstel
komen om de hamer ter hand te nemen
voor een goed bereikbaar en geoutilleerd evenemententerrein, waarop de
jongeren na het verslaan van het virus
weer volop kunnen dansen' aldus Holtermann. En wat hem betreft hoeven dat
niet alleen de jongeren te zijn.
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Fay van Zuilen, Anne Kersbergen,
Max van der Horst en Reijn Horsman
Dit jaar kregen onder andere de vier
kinderambassadeurs, Fay van Zuilen
(9), Anne Kersbergen (11), Max van der
Horst (10) en Reijn Horsman (10) het
lintje voor hun vrijwillige inzet voor de
Kidsclub in de wijk Fokkesteeg.
De kinderen hebben een eigen slogan:
‘Samen staan we sterk, samen dat zijn
wij, iedereen die hoort erbij in Fokkesteeg.’
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Boekensale
in bibliotheek
De tweede verdieping
Zin om lekker lang te lezen tijdens de
herfst- en winteravonden? En op zoek
naar prachtige boeken? Sla je slag voor
€ 1,50 per titel tijdens de boekensale
van bibliotheek De tweede verdieping.
De boekensale duurt van 19 november
tot en met 24 december 2020.
Deze keer is er een boekensale op de
kinderafdeling én op de afdeling voor
volwassenen. Voor volwassenen zullen
de medewerkers van de bibliotheek
wekelijks de boeken aanvullen.

OM eist 8 jaar cel
voor Nieuwegeinse
harddrugsdealer die drugs
op bestelling leverde
Een 37-jarige Nieuwegeiner hangt
een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd voor de handel in
harddrugs en het leidinggeven aan
een organisatie die drugs op bestelling leverde. Het Openbaar Ministerie
eiste vorige week vtijdag in de
Utrechtse rechtbank tegen Preswin
S. acht jaar cel.
Tegen de vrouw van S. en een man die
als drugskoerier voor hem zou hebben
gewerkt werden veel lagere straffen
geëist. Dat geldt ook voor drie andere
verdachten die de dag ervoor al terecht
stonden voor deelname aan een criminele organisatie, dealen en bezit van
hard- en sofdrugs.
Schulden door ripdeal
De verdachten werden op 16 mei aangehouden bij een reeks politie-invallen
in de regio Utrecht. De recherche was
getipt dat S. vanuit zijn woning in Nieuwegein in drugs handelde. Een ruim
assortiment aan hard- en softdrugs kon
telefonisch of via whatsapp bij hem
worden besteld. De Nieuwegeiner bezorgde de drugs vervolgens bij de klanten en liet dat ook door zijn medeverdachten doen.
Preswin had een koffer vol harddrugs
verstopt op de zolder van een vriend in
Benschop. Die drugs hadden een waarde van een ton, zei hij in de rechtbank.
Hij had zijn voorraad daar gestald, omdat hij twee jaar geleden slachtoffer was
geworden van een ripdeal, verklaarde
hij. Na de ripdeal zou hij van zijn leverancier drugs op de pof hebben gekregen. Omdat hij die schuld moest aflossen, zou hij weinig aan de handel hebben verdiend.

Gedeeltelijke bekentenis
Volgens de officier van justitie heeft de
Nieuwegeiner wel veel geld verdiend
met drugshandel. Het OM maakt uit
verklaringen van klanten op dat hij al
zeker negen jaar harddrugs verkocht.
Dat zou hij eerst alleen hebben gedaan
en vanaf 2014 samen met anderen. De
medeverdachten die volgens het OM
drugs voor S. bezorgden, zouden dat
vanaf 2018 hebben gedaan.
S. legde een deels bekennende verklaring af. Hij beweerde dat hij pas in 2018
begon met dealen, nadat hij zijn baan
was kwijtgeraakt. Maar in het verleden
is hij al vaker veroordeeld voor drugszaken. Hij wilde niets zeggen over de rol
van de andere verdachten en probeerde
de rol van zijn 37-jarige vrouw Mariska
zo klein mogelijk te maken.
Vrouw ook schuldig
Mariska zei dat zij pas in 2018 ontdekte
dat haar man drugs dealde door een
fout doorgeschakeld telefoontje. Zij zou
in zijn opdracht slechts een paar keer
tasjes met bestellingen hebben afgeleverd en aan de bezorgers hebben meegegeven. Maar volgens het OM blijkt uit
tapgesprekken en verklaringen van een
medeverdachte dat zij pakjes drugs
maakte en contact had met de koeriers.
Ook zou zij hebben geweten van de
drugskoffer in Benschop en vond de
politie bij de inval in mei een voorraadje
harddrugs op de slaapkamer van het
stel.
De officier van justitie hield bij zijn strafeis voor de vrouw veel rekening met de
familieomstandigheden. Zij heeft twee
kinderen die door haar ouders werden
verzorgd toen zij in voorarrest zat. Maar
haar beide ouders hebben inmiddels
ernstige gezondheidsproblemen. De
officier vroeg de rechtbank daarom haar
niet terug te sturen naar de gevangenis.
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Op dit moment mogen wij als bibliotheek maximaal 30 personen op de
vloer toelaten.

Hij eiste een gevangenisstraf van 24
maanden, waarvan 22 voorwaardelijk
met een proeftijd van drie jaar. Daarbovenop eist het OM de maximale taakstraf van 240 uur.
Pseudokoop
De derde verdachte die terecht stond,
werd aangehouden tijdens een zogenoemde pseudokoop. Toen de politie
drugs bij Preswin bestelde kwam
Mehmet G. met zijn auto aanrijden.
Daarin werden onder meer tientallen
amfetaminepillen en ponypacks cocaïne
gevonden. Ook had hij blokken hasj in
voorraad, naar eigen zeggen allemaal
voor eigen gebruik. Hij kreeg dezelfde
strafeis te horen als de andere vermeende drugskoeriers gisteren: twee
jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.
De zaak is nog niet klaar
De rechtbank besliste dat de advocaten
van Preswin en Mehmet een aantal
getuigen extra mogen laten verhoren.
Op 9 december is er dan nog een inhoudelijke zitting, waarop de advocaten
hun pleidooi zullen houden. Vervolgens
gaat de rechtbank nog een tijd nadenken over de uiteindelijk vonnissen.
Met dank aan onze samenwerkingspartner: RTV Utrecht
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Gezocht:

sponsoren
Help pony’s de winter door
Hoi!,

www.galecopperpark-sublime.nl

en

Het verstevigen en opknappen van de hekken.
Het wind– en waterdicht maken van de stal.
Het bouwen van een hooiruif.
Het betegelen van de paddock.
Het maken van een schuurpaal.
Het bouwen van een kast ( voor de paarden spullen).
Het maken van een borstel plaats.

De wei hoe het er nu uit ziet

Voor informatie over de opvang ga naar:

Silva

Wij zijn Zoë en Tessa, wij zoeken sponsoren want we willen graag de
wei van onze verzorgpony’s opknappen.
Dit willen wij met het geld gaan doen;

Wij zijn Zoë en Tessa en we hebben twee geweldige
verzorgpony’s. Ze staan bij de Dierenopvang Sublime en dat is een
opvang voor weidedieren die zijn verwaarloost of afgestaan en ze zijn
volledig afhankelijk giften. De wei van onze pony’s Silva en Sanna ziet er
slecht uit. Help ons , de opvang en de pony’s door te sponseren.
Stichting Galecopperpark Sublime,
rekening NL81RBO0305344218 ovv Pony Paddock
Alvast dank van Zoë , Tessa en de opvang

Extra informatie
Hoi,

Sanna

Veel van het werk doen we zelf maar misschien bent u handig en wilt u
ons helpen met klussen. Er moet heel veel betegeld worden.
Neem dan contact op via de mail of website
www.galecopperpark-sublime.nl of
info@galecopperpark-sublime.nl

U kunt uw bijdrage overmaken op de
rekening van;
Stichting Galecopperpark Sublime,
rekening NL81RBO0305344218 ovv
Pony Paddock
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KIJK OP ZATERDAG 28 NOVEMBER NAAR DE KOM OP! PEPTALKSHOW

FOTO: MARCEL VAN HOORN

Boodschappen gedaan? Plof daarna lekker op de bank en kijk op
zaterdag 28 november om 16.00 uur naar de KOM OP! peptalkshow. Presentator Oscar Kocken ontvangt in deze talkshow artiesten en brengt verrassende verhalen uit Nieuwegein en regio voor
het voetlicht.
Deze aflevering staat voornamelijk in het teken van het stoppen van
geweld tegen vrouwen en meisjes en de verbetering van hun positie. Te gast zijn onder meer Arjan Erkel van Stichting Free a Girl en
Resie Meister van Soroptimist Utrecht-Nedersticht. Wethouder Ellie
Eggengoor vertelt over de internationale campagne Orange the
World en waarom Nieuwegein deze steunt. Actrice Nhung Dam
vertelt samen met regisseur Koos Terpstra over de indrukwekkende
en eigenzinnige voorstelling ‘3 miljoen voetstappen naar Sicilië’,
een hoopgevende ode aan de fantasie. Sopraan Donij van Doorn
(soliste in het orkest van André Rieu) uit Nieuwegein komt zingen.

WEBSITE
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Sinterklaas
zoekt een hobby
Dat het sinterklaasfeest ook te
maken krijgt met de gevolgen van
Covid-19 ondervonden ze bij Montessorischool De Vleugel aan het
Mozartplantsoen in Nieuwegein. 'Niet
alleen is er geen intocht in Nieuwegein, de Sint komt dit jaar ook niet bij
ons in de klassen op bezoek' zegt
Doreen Rambags, directeur van De
Vleugel. Voor de leerlingen is dit natuurlijk een grote teleurstelling. Maar
het feest helemaal voorbij laten gaan
was voor de school ook geen optie.
'Gelukkig is Sinterklaas een heel
flexibele man en hij heeft grote inspanningen verricht om met een leuke oplossing te komen voor onze
leerlingen', aldus Rambags.
Geen zwaaiende kinderen
Door de corona is ook Sinterklaas een
beetje van de kaart. 'Wat een raar jaar
is 2020 toch. Nog nooit in mijn lange,
lange leven heb ik zoiets meegemaakt.
Geen intocht met zwaaiende kinderen
en niet op bezoek bij de basisscholen in
Nieuwegein of bij de kinderen thuis. Het
is zo stil in huis dat ik me af en toe een
beetje verveel.' Normaal wordt de sint
de hele dag in beslag genomen door

zijn pieten. Het zijn er ook zovéél en er
is er altijd wel een piet die aandacht
vraagt. Is het niet dat er één zijn broek
kwijt is dan is het wel dat er een piet de
rollen inpakpapier niet kan vinden. November is normaal gesproken een hele
drukke maand voor de sint. Maar veel
pieten zijn nu vanwege corona thuis bij
hun families. Dus Sinterklaas zit alleen
in dat grote huis.
Filmpjes en een winkeltje
Sinterklaas was dan ook dolblij met de
vraag van De Vleugel of hij iets kon
bedenken voor de kinderen van de
school. Tijdens één van hun meetings
legde Sinterklaas de vraag voor aan zijn
pieten. Die vonden dat ge-verveel van
de Sint helemaal niet nodig. 'Hoezo
vervelen? De sint kan toch iets leuks
gaan doen of iets nuttigs? Er moet nog
van alles gedaan worden' zei de inpakpiet. Werk is er nog genoeg. De kinderen van De Vleugel wachten bijvoorbeeld met smart op een cadeautje en er
zijn daarnaast zoveel leuke dingen te
doen. De andere pieten waren het daar
mee eens: 'Ja, Sint ga toch op zoek
naar een hobby!' Dat is hij gaan doen.
Speciaal voor de kinderen van Montessorischool De Vleugel maakte de sint
filmpjes van zijn avonturen. Zo is de
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Vermiste/gevonden dieren
Vermist
Kat Mimi, poes ongesteriliseerd, gechipt, lapje, zwart met rode vlekken,
veel rood op de rug, witte borst, witte
voetjes, voor een zwart pootje en een
rode, is klein.
Gevonden
Kat, grijs met wit, Grijs met een wit
snoetje, witte borst, buik en witte poten
met achterop voorpoten grijze vlekken.
Grijs op het kopje, rug en staart is grijs.
Meer informatie

Sint gaan motorrijden, naait hij een
mondkapje en probeert hij uit of schilderen of sporten misschien iets voor hem
is. Ook benieuwd wat Sinterklaas allemaal heeft beleefd? Op www.devleugel.net staan de filmpjes. Elke week
komen er een paar bij. Op vrijdag 4
december komt Sinterklaas via een live
Skype-verbinding in de klassen. De
cadeautjes heeft hij opgestuurd zodat
die er ook op tijd zijn. De school maakt
daarvoor een speciale ‘schatkamer van
de sint’ waar alle kinderen een cadeautje mogen uitkiezen.

De Digitale Nieuwegeiner
Presentatie
Definitief Ontwerp
Doorslagzone
tijdens
online bijeenkomst

VIDEO

Ondernemers willen
gecompenseerd worden
door de provincie
vanwege tramdebacle
Een vijftal ondernemers uit Nieuwegein wil gecompenseerd worden
door de Provincie vanwege het tramdebacle-SUNIJ-lijn. Naast ondernemers in Nieuwegein zijn er ook ondernemers uit IJsselstein en Utrecht
die hun omzet hebben zien dalen
vanwege het niet rijden van de tram.
Dat meldt gedeputeerde Arne Schaddelee in antwoord op vragen van de
provinciale VVD. Hoeveel compensatie de ondernemers zouden moeten
krijgen, moet nog worden bepaald.
Een jurist gaat met de ondernemers
om tafel om te kijken welke schade te
herleiden valt aan een vergunningsblunder van de provincie.

plaza in Nieuwegein waar Kees Bont
van De Volendammer vishandel zwaar
gedupeerd is. Bont moest zelfs zijn
zoon ontslaan en zijn huis verkopen om
het hoofd boven water te houden. Bont
zit met zijn vishandel pal naast de tramhalte aan de Passage 77 in de binnenstad van Nieuwegein. Waar het vroeger
druk was met winkelend publiek, is door
het wegvallen van de tram erg stil geworden in het gebied waar de Volendammer vishandel zit.
Kees Bont is niet de enige gedupeerde
in Nieuwegein die gecompenseerd wil
worden. Ook Vermaas Brillen, Atlas
groente en bakkerij Karadag zeggen
gedupeerd te zijn.

Doordat ambtenaren de juiste papieren
niet op orde hadden kan de sneltram
tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein (SUNIJ) al maanden niet rijden,
terwijl werkzaamheden van een grote
renovatie bijna zijn afgerond. Die stukken zijn bij Schaddelee weg gehouden.
Door de blunder heeft de Inspectie van
Leefomgeving en Transport (ILT) geen
groen licht gegeven om de tram te gebruiken toen de renovatie deze zomer
was afgerond.

De afgelopen weken hield de gedeputeerde twee online sessies met meerdere ondernemers, waarbij een aantal van
hen aangaven gecompenseerd te willen
worden. Het gaat om zo’n vijf ondernemers in Nieuwegein, twee uit Utrecht en
eentje in IJsselstein.
'Het compenseren van de gedupeerde
ondernemers is een juridisch traject.
Dat moet goed kunnen worden verantwoord', zegt Schaddelee. 'We gaan
daar niet in zitten draaien: er zijn oorzaken bij de provincie en als dat juridisch
aantoonbare schade is dan lopen wij
daar niet voor weg.'

Excuses
Om excuses te maken wil Schaddelee
niet alleen de portemonnee trekken
voor reizigers, maar ook voor getroffen
ondernemers. Sommige haltes liggen bij
drukbezochte winkelcentra, zoals City-

Gedeputeerde Arne Schaddelee (ChristenUnie) is portefeuillehouder binnen de
provincie Utrecht voor: Communicatie.
Mobiliteit, Participatie, Recreatie en
Toerisme, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
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Architectenbureau Rijnboutt ontwerpt voor ontwikkelaars Koopmans TBI/ NEOO een plan met
woningen, horeca en groen aan de
Doorslag in City. Tijdens een online informatiebijeenkomst op
dinsdag 1 december a.s. wordt
vanaf 19.30 uur het Definitief Ontwerp gepresenteerd. Vervolgens
vertelt de ontwikkelaar over het
bouwproces, en de gemeente legt
de volgende stappen in het proces
uit. Je kunt de online bijeenkomst
volgen en via de chat vragen stellen.
Op de zogeheten Doorslagzone, het
gebied tussen de Noordstedeweg,
Zuidstedeweg, het Stadhuis en het
Doorslagkanaal komen vier gebouwen met in totaal 452 koop- en
huurwoningen. Dat zijn onder meer
sociale huurwoningen, woningen
voor middenhuur en de vrije sector,
voor starters en senioren. Aan dit
soort woningen is veel behoefte in
Nieuwegein. Daarnaast is er in het
ontwerp ruimte voor groen op en
rond de gebouwen en zijn er twee
plekken ingepland voor horeca.
Voor de zomer werd het Voorlopig
Ontwerp gepresenteerd, waarop
omwonenden en geïnteresseerden
konden reageren. Nu is het Definitief
Ontwerp klaar. De architect vertelt op
1 december wat er met de opgehaalde reacties is gedaan.
Ben je geïnteresseerd in het Definitief Ontwerp en wil je de online Zoom
bijeenkomst bijwonen? Meld je dan
aan via dit aanmeldformulier. Na
aanmelding ontvang je een link om
de bijeenkomst bij te wonen.

De Digitale Nieuwegeiner
Sari van Veenendaal
terug bij Oranje
Bondscoach Sarina Wiegman kan bij
Oranje weer een beroep doen op
keeper Sari van Veenendaal uit
Nieuwegein. Ook Jill Roord is er
weer bij. De twee voetbalsters zijn
voldoende hersteld van een blessure.
Van Veenendaal en Roord zijn opgenomen in de 23-koppige selectie voor
de oefeninterland tegen de Verenigde
Staten (27 november) en het afsluitende EK-kwalificatieduel met Kosovo (1
december).

Digitale ondertekening
samenwerkingsovereenkomst Meanderpark
In het digitale bijzijn van maar liefst
50 bewoners zette Arlette Besselse,
voorzitter van de bewonerscommissie Meanderpark, dinsdag 17 november haar handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst Meanderpark. Vertegenwoordigers van de
gemeente Nieuwegein, woningcorporatie Portaal, Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein, stichting de Tussenvoorziening en Lister. Gezamenlijk zetten deze partijen zich in om
van dit gemengd wonen project een
groot succes te maken.
In het voormalige gemeentehuis van
Nieuwegein heeft Portaal een permanent gemengd wonenproject opgestart,
met circa 250 woningen. 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.

Reijnder-Jan Spits, manager Volkshuivesting bij Portaal: 'Nu de oplevering
van Meanderpark bijna in zicht is, kunnen we wel stellen dat we hier, samen
met de andere organisaties, een bijzonder gemengd wonen project hebben
gerealiseerd. Mooi om te zien dat we
zoveel huurders hebben geworven die
bereid zijn zich extra in te zetten voor de
mensen die wat meer steun nodig hebben. Ik wens iedereen heel veel woonplezier toe.'
Samen wonen
De woningen zijn vooral bedoeld voor
starters (denk aan huisverlaters) en
spoedzoekers (denk aan recent gescheiden 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
kwetsbaarheid. Zij worden begeleid
naar zelfstandig wonen. Deze vorm van
samen leven is op andere plekken succesvol gebleken. Bijvoorbeeld bij Majella Wonen, aan de Thomas à Kempisweg in Utrecht. Hier heeft Portaal goede
ervaring met deze mix van bewoners.

Arsenal-middenvelder Roord en PSVdoelman Van Veenendaal misten de
gewonnen EK-kwalificatieduels met
Estland (7-0), waarin Oranje het startbewijs voor de eindronde veiligstelde,
en Kosovo (0-6).
In Breda
'Gelukkig zijn ze weer fit', zei Wiegman
over de aanstaande rentree. 'Ze hebben allebei weer voor hun club gespeeld dus zij zullen gewoon aansluiten.' Voor Anouk Dekker en keeper
Loes Geurts komen de interlands te
vroeg. Zij zijn allebei nog geblesseerd.
Aanvaller Shanice van de Sanden uit
IJsselstein is er wel bij.

Aanvankelijk zou de selectie van
Wiegman beide wedstrijden bij PEC
Zwolle spelen. Omdat de grasmat in
Zwolle twee extra wedstrijden in korte
tijd niet kan hebben, is besloten uit te
wijken naar het Rat Verlegh Stadion in
Breda. De oefeninterland tegen de Verenigde Staten start om 18.35 uur, tegen
Kosovo trapt Oranje om 18.30 uur af.

Het theater van DE KOM is weer open!
DE KOM: 'We mogen weer 30 bezoekers per zaal ontvangen, het theatercafé moet gesloten blijven. Als liefhebbers van
kunst en cultuur doen wij niets liever dan het programmeren van voorstellingen, concerten en evenementen. En juist in deze
tijd kunnen kunst en cultuur (nog meer dan anders) gedachten verzetten, troost bieden en energie geven. Daarom willen we
binnen de beperkingen die er zijn toch een theaterprogramma aanbieden. Houd hiervoor onze website in de gaten.
Helaas betekenen de beperkingen ook dat een aantal voorstellingen vooralsnog uitgesteld moeten worden. We doen ons
uiterste best om deze te verplaatsen. U krijgt persoonlijk bericht of de voorstelling waarvoor u kaarten heeft door kan gaan
of uitgesteld moet worden. Op onze website worden updates hierover bijgehouden.'
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Aflevering 29
Alle afleveringen vind je hier.

Bij het doorploegen van het dagthema – het nieuwe elektronische dossier, dat in het gebruik zwaar haperde – chatte
een van de deelnemers ‘ik wil naar me moeder’. Verder viel
het me heel erg mee.
Column Willeke Stadtman

Ik weet niet of het u ook opgevallen is, maar Rutte en de
Jonge lijken steeds meer een kloon van elkaar: donker strak
gesneden pak, zwarte stropdas met stevige, maar bescheiden knoop, en een hagelwit hemd met uitstaande boorden,
de zogenaamde white spread, dé dracht voor chique aangelegenheden. Je ziet die dracht ook veel bij uitvaartleiders.

‘In tijden van Corona’
Afgelopen week had ik mijn Zoom debuut. Zoom is digitaal
vergaderen met een groep anderen. En dat je elkaar dan
hoort, en ziet, en dat je naar elkaar kan zwaaien of niet, net
waar je zin in hebt. Qua outfit hoef je alleen te zorgen voor
de bovenkant.

En rouw is wat ze te brengen hebben. Rouw over alles wat
we niet meer mogen en kunnen en dat het voor ons allemaal
heel erg is en dat we vol moeten houden en dat er licht
gloort aan het eind van de tunnel, maar zeker niet voor half
januari en alleen maar als wij -potverdorie- allemaal nog een
stapje bijzetten en niet verzaken, want er is nog ruimte voor
verbetering. Dat is een standje van de premier aan het volk,
maar dan chique gebracht. En volgens Hugo de Jonge moeten we onszelf natuurlijk onder de kerstboom niet een derde
golf cadeau doen. Dat is ook een waarschuwing, maar dan
chique gebracht. En volgens Rutte moesten we gewoon
vooral thuis blijven.

Ik had me van tevoren zwaar ingelezen in de hele Zoom
materie, ik had er een hard hoofd in, maar bij het klikken op
de aangeleverde link zat ik er meteen goed in, ik zag mezelf
en ik was ook goed te horen.
Ik was vooral bang geweest dat ik bij de zogenaamde outbreak sessies (digitaal in groepjes uiteen gaan) in mijn eentje achter zou blijven in de mainroom, waar dan verder niemand meer zat en dat ik dan niet zou weten hoe ik uit die
mainroom kon wegkomen. Ik begrijp ook niet waarom al die
termen in het Engels moeten.

Ik schat het thuisblijf gehalte in de samenleving laag in. Ik
spreek uit ervaring. Woensdag 18 november, een gewone
doordeweeksedag. Drukker kon het niet zijn in Amelisweerd.
Hele horden. Jong en oud, kwetsbaren, de verloren verklaarde generatie, ze waren er allemaal. Waar moet dat
heen? Op de gevel van het theehuis van Rhijnauwen, waar
stille sneue stoelen zichtbaar opgestapeld waren, stond
#houvol.

Enfin. Startproblemen.
We zagen Kees wel, maar die stond op zijn kop. Kees wist
ook niet hoe dat kwam. En de dagvoorzitter hoorde over
allerhande inlogproblemen, maar er zat niemand in haar
waiting room. Eva moest haar achternaam toevoegen, maar
wist niet hoe. En zij was niet de enige.

AED voor de bewoners van
de Sluyterslaan 121-157
Aan de Sluyterslaan 121-157 in de
wijk Wijkersloot/Jutphaas zal binnenkort een AED hangen. De buren
hielden de afgelopen periode een
inzamelactie voor een AED, via het
platform BuurtAED.nl van de Hartstichting. De actie was een groot
succes, de buurt haalde binnen 2
maanden voldoende geld op om de
AED met bijpassende buitenkast te
kopen. Met het behaalde bedrag ad €
2.667,- zal de AED binnenkort aan de
muur hangen in de wijk.
De initiatiefnemers zijn blij met de actie,
mede dankzij bewoonster Asmaâ El
Bouzidi. Mede door haar is het plan tot
stand gekomen. ‘En natuurlijk mede
dankzij de buurtgenoten, zijn wij blij dat
het ons gelukt is.’
Asmaâ El Bouzidi, zelf verpleegkundige
op de hartbewaking in het St. Antonius

reanimeren en een AED wordt
ingezet. Het lukt de ambulance
meestal niet om binnen die tijd
aanwezig te zijn bij het slachtoffer. ‘Daarom is het belangrijk
dat er in elke buurt een AED
aanwezig is’ aldus Asmaa El
Bouzidi.

in Nieuwegein: ‘Wij hebben het initiatief
genomen om voor onze buurt een AED
aan te schaffen omdat wij in een veilige
buurt willen wonen. Er zijn een aantal
bewoners die al bevoegd en gecertificeerd zijn om een AED te mogen gebruiken.’
Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in
Nederland een hartstilstand buiten het
ziekenhuis. In 70% van de gevallen
vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De
kans op overleven is het grootst als
binnen 6 minuten gestart wordt met
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Om van heel Nederland zo’n
‘6-minutenzone’ te maken zijn
30.000 AED’s nodig die dag en
nacht beschikbaar zijn en staan aangemeld bij oproepsysteem HartslagNu.
Op dit moment zijn in Nederland 15.000
AED’s aangemeld bij het oproepsysteem, waarvan er 10.000 dag en nacht
beschikbaar zijn. Deze BuurtAED-actie
draagt bij aan het realiseren van deze
landelijke 6-minutenzone.
Er lopen meer initiatieven in Nieuwegein
voor een AED. Kijk hier en zoek op
Nieuwegein of er bij u in de straat een
actie loopt.

De Digitale Nieuwegeiner
op hun eigen collega’s omdat er veel
bereidheid is om elkaar te helpen. Maar
ook de ruimte die medewerkers in hun
functie ervaren en de heldere strategie
van ROC Midden Nederland gooien
hogen ogen in de uitkomsten van het
onderzoek. Voor de scan zijn 1714 medewerkers uitgenodigd. 1059 medewerkers hebben hun mening gegeven en
het werkgeverschap van ROC Midden
Nederland beoordeeld. De scan werd
afgelopen oktober uitgevoerd.

World-class Workplace
voor
ROC Midden Nederland
Thuis digitaal lesgeven aan studenten, intensieve begeleiding op afstand, waken voor leerachterstanden: het onderwijs wordt sterk op de
proef gesteld door de maatregelen
tegen de verspreiding van corona.
Het ROC Midden Nederland doet er
dan ook alles aan om goed in contact
te blijven met haar eigen docenten en
onderwijsmedewerkers nu onderwijs
deels op school en deels online
wordt gegeven. Er is veel waardering
vanuit ROC Midden Nederland voor
haar medewerkers en omgekeerd.
Zoveel zelfs dat dit ROC onlangs het
keurmerk World-class Workplace
ontving.

World-class Workplace, voorheen in
Nederland bekend als Beste Werkgevers, is 15 jaar geleden gelanceerd en
inmiddels uitgegroeid tot Nederlands
grootste, onafhankelijke keurmerk voor
goed werkgeverschap.
Trots op ROC Midden Nederland
ROC Midden Nederland biedt de mogelijkheid aan docenten om digitaal onderwijs te geven op een van haar colleges als het thuis niet uitkomt en stuurt
regelmatig een bericht naar het thuisadres om medewerkers een hart onder
de riem te steken. Het zijn blijken van
waardering. Waardering die gevoeld
wordt door medewerkers. Naast waardering blijkt uit de resultaten van het
medewerkersonderzoek dat veel van
hen zelfs trots zijn om voor ROC Midden Nederland te werken. Vooral trots

Hoger dan veel andere MBO-scholen
De thema’s waar medewerkers naar
gevraagd werden in het onderzoek zijn:
bevlogenheid, betrokkenheid, tevredenheid, werkgeverschap, leiderschap en
verloopbestendigheid. Op alle thema’s
werd goed gescoord. Er is een stijgende
lijn te zien in vergelijking met het onderzoek uit 2018 en de gemiddelde scores
zijn zelfs hoger dan van veel andere
MBO-scholen. Door een speciaal daarvoor berekende score op ‘Werkgeverschap’ kreeg ROC Midden Nederland
het keurmerk ‘World-class Workplace’.
Voorzitter van het College van Bestuur
ROC Midden Nederland Johan Spronk:
'Dat we met elkaar dit resultaat bereikt
hebben, is geweldig. Juist nu moeten
onderwijsinstellingen alles uit de kast
halen om de spirit erin te houden en
hun onvoorwaardelijke steun en waardering uit te spreken naar hun medewerkers.'

NIEUWEGEIN,
WAAROM?
Dan valt ons redactie-oog op het
wereldwijde web op een foto van
Vlinder (alias cvrooijen) met de
tekst: 'Oh ja, @gem_nieuwegein
voor ik het vergeet, vinden jullie
dit zelf een handige plek voor
een plattegrondje? Is hondepoepveldje. Of was er vraag naar
bij de hondjes?'
Een vraag die we graag doorspelen.

Ook iets leuks, iets raars of anderszins opvallend gezien en
gefotografeerd? Stuur de foto
met begeleidend tekstje naar
redactie@pen.nl en wie weet!
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De Digitale Nieuwegeiner
GroenLinks
vraagt om onderzoek
feest voor jongeren
tijdens Oud & Nieuw
De GroenLinks fractie in Nieuwegein
heeft in een brief aan het college van
B&W gevraagd te onderzoeken of het
mogelijk is om op oudejaarsavond
een activiteit te organiseren voor de
jongeren in Nieuwegein, die passend
is in het kader van de noodzakelijke
Coronamaatregelen.
Aanleiding voor deze vraag is dat bekend is dat veel jongeren het nu al moeilijk hebben met de restricties waar ze
door de Coronamaatregelen mee geconfronteerd worden. Daar bovenop
komt het landelijk vuurwerkverbod.

Carbidschieten
bij APV verboden
Wie toch nog denkt lekker te kunnen
knallen tijdens Oud & Nieuw in Nieuwegein, komt bedrogen uit. Naast een
algeheel vuurwerk verbod in heel Nederland om de zorgverleners te ontlasten, denken veel inwoners aan de slag
te kunnen gaan met Carbid. Maar dat
is ook verboden in Nieuwegein volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
De laatste dagen is er een ‘run’ op melkbussen en Carbidverkopers doen goede
zaken. Carbidschieten kan gevaarlijk zijn,
zeker bij ondeskundig handelen. Om de
knal zo hard mogelijk te maken worden
deksel of bal vaak met een hamer vastgeslagen in de opening. Als het deksel
echter te stevig vast zit in de opening,
kan door het exploderende ethyn de bus
uit elkaar spatten.

Nieuwegein koploper
in energietransitie
in de provincie Utrecht
Met iets minder dan 30 jaar tot de
eindstreep van het klimaatakkoord, is
momenteel ten minste 13 procent
van de woningen in de provincie
Utrecht aardgasvrij. Wel zijn er grote
verschillen per gemeente wat betreft
de energietransitie. Zo is Nieuwegein
koploper; hier wordt namelijk al minstens 54,1 procent van de woningen
aardgasvrij verwarmd. Dit blijkt uit
onderzoek van Vattenfall, dat de huidige stand van zaken op het gebied
van de warmtetransitie in Nederland
in kaart bracht.

Het Carbidschieten is een plaatselijk gebruik in sommige zuidelijke, noordelijke
en oostelijke streken van Nederland. Het
vindt gewoonlijk plaats op of rond oudjaar
alhoewel het in het zuiden van Nederland
traditioneel ook bij de avond van de ondertrouw veel gedaan wordt.
Bij Carbidschieten wordt in een melkbus,
verfbus of aangepaste gasfles Calciumcarbid gelegd en enigszins natgemaakt,
waarna de bus wordt afgesloten met het
deksel of een (plastic) bal. Het zich vormende ethyn wordt door een klein zundgat (of met een bougie) ontstoken en
ontploft met een dreunende knal, waarbij
deksel of bal uit de bus schiet en tientallen meters verderop terecht kan komen.
Bij een grote bus is de knal vaak oorverdovend.
(Verder lezen)

Nieuwegein koploper energietransitie
Niet elke gemeente in Utrecht is even
ver met de overstap van fossiele brandstoffen naar groene energie. Op het
gebied van warmtetransitie staat Nieuwegein op kop, maar ook in Utrecht
(29,6 procent) en Houten (21,6 procent)
zijn relatief veel huizen van het gas af.
De koplopers hebben dit grotendeels te
danken aan het feit dat zij ervoor kozen
om woningen op het warmtenet aan te
sluiten in plaats van het gasnet.
De gemeente IJsselstein moet de
grootste stappen maken om de klimaatdoelen te halen. Hier wordt minstens
0,3 procent van de woningen aardgasvrij verwarmd.
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‘Hoewel we ons als GroenLinks goed
kunnen vinden in het vuurwerkverbod,
vinden we tegelijk dat voor de jongeren
een alternatief geboden moet worden
waardoor ook voor hen de overgang
van 2020 naar 2021 een goede avond/
nacht kan zijn’ aldus Alma Feenstra,
fractievoorzitter GroenLinks Nieuwegein.
Daarom vraagt GroenLinks aan het college van Nieuwegein om in samenspraak met jongeren en jongerenorganisaties de mogelijkheden te onderzoeken
om iets voor en met hen te organiseren.

WEBSITE

Stadsverwarming meest gebruikte
alternatief van aardgas
Om de klimaatdoelstellingen te halen,
zullen bijna alle huizen voor 2050 van
het aardgas af moeten. Van alle woningen wordt in de provincie Utrecht 12,4
procent verwarmd door middel van
stadsverwarming, een duurzaam alternatief voor losse cv-ketels op gas
waarmee 50 tot 80 procent CO2-uitstoot
wordt bespaard. De warmtepomp is
momenteel in minstens 0,6 procent van
de huizen geïnstalleerd.

De Digitale Nieuwegeiner
Column Willeke Stadtman: ‘In tijden van
Corona (29)’
18 november 2020 Auteur
Afgelopen week had ik mijn Zoom debuut. Zoom is digitaal vergaderen met
een groep anderen. En dat je elkaar
dan hoort, en ziet, en dat je naar elkaar
kan zwaaien of niet, net waar je zin in
hebt. Qua outfit hoef je alleen te zorgen
voor de bovenkant.
Ik had me van tevoren zwaar ingelezen
in de hele Zoom materie, ik had er een
hard hoofd in, maar bij het klikken op de
aangeleverde link zat ik er meteen goed
in, ik zag mezelf en ik was ook goed te
horen.
Ik was vooral bang geweest dat ik bij de
zogenaamde outbreak sessies (digitaal
in groepjes uiteen gaan) in mijn eentje
achter zou blijven in de mainroom, waar
dan verder niemand meer zat en dat ik
dan niet zou weten hoe ik uit die mainroom kon wegkomen. Ik begrijp ook niet
waarom al die termen in het Engels
moeten.

verdorie- allemaal nog een stapje bijzetten en niet verzaken, want er is nog
ruimte voor verbetering. Dat is een
standje van de premier aan het volk,
maar dan chique gebracht. En volgens
Hugo de Jonge moeten we onszelf natuurlijk onder de kerstboom niet een
derde golf cadeau doen. Dat is ook een
waarschuwing, maar dan chique gebracht. En volgens Rutte moesten we
gewoon vooral thuis blijven.
Ik schat het thuisblijf gehalte in de samenleving laag in. Ik spreek uit ervaring. Woensdag 18 november, een gewone doordeweeksedag. Drukker kon
het niet zijn in Amelisweerd. Hele horden. Jong en oud, kwetsbaren, de verloren verklaarde generatie, ze waren er
allemaal. Waar moet dat heen? Op de
gevel van het theehuis van Rhijnauwen,
waar stille sneue stoelen zichtbaar opgestapeld waren, stond #houvol.

Enfin. Startproblemen.
We zagen Kees wel, maar die stond op
zijn kop. Kees wist ook niet hoe dat
kwam. En de dagvoorzitter hoorde over
allerhande inlogproblemen, maar er zat
niemand in haar waiting room. Eva
moest haar achternaam toevoegen,
maar wist niet hoe. En zij was niet de
enige.
Bij het doorploegen van het dagthema –
het nieuwe elektronische dossier, dat in
het gebruik zwaar haperde – chatte een
van de deelnemers ‘ik wil naar me
moeder’. Verder viel het me heel erg
mee.
Ik weet niet of het u ook opgevallen is,
maar Rutte en de Jonge lijken steeds
meer een kloon van elkaar: donker strak
gesneden pak, zwarte stropdas met
stevige, maar bescheiden knoop, en
een hagelwit hemd met uitstaande
boorden, de zogenaamde white spread,
dé dracht voor chique aangelegenheden. Je ziet die dracht ook veel bij uitvaartleiders.
En rouw is wat ze te brengen hebben.
Rouw over alles wat we niet meer mogen en kunnen en dat het voor ons allemaal heel erg is en dat we vol moeten
houden en dat er licht gloort aan het
eind van de tunnel, maar zeker niet voor
half januari en alleen maar als wij -pot24

