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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.

Kinderambassadeurs
halen 269,79 op

Boekensale,
19 nov. - 24 dec.
De Oversteek,
28 november, 19:00 uur.
28 november 21:00 uur.
Kawaii voor beginners,
29 november.
Chibi voor beginners,
5 december.
Werken met alcoholmarkers,
12 december.
Superjam,
18 december, 20:30 uur.
3D-knippen, kerstthema,
20 december.
Manga voor beginners,
24 december.
Manga voor beginners,
3 januari.
Werken met alcoholmarkers,
9 januari.
Chibi voor beginners,
16 januari.
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Kawaii voor beginners,
24 januari.

27 NOVEMBER 2020

Jut & Zo weer open
'Fantastisch'
in het Atrium
'Huisjesmelker'
in Nieuwegein
Kees Blaas
schrijft thriller
Wat gebeurt daar?
Nieuwegein stopt
apart inzamelen
PMD
Getuigen gezocht
Stembureauleden
gezocht
Bo-Ex verkoopt
seniorencomplex

MAAK KENNIS MET THE POINT

Besparen op je
zorgverzekering
Slimme flitscamera
gefopt
Willeke is
van het pad af...
Vreeswijk Journaal
En nog veel meer...

VIDEO-ETENTJE
MET WETHOUDER JOHN VAN ENGELEN
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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 Liesbosch in de wijk
Laagraven.

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Video-etentje voor
Nieuwegeinse wethouder
Van Engelen
Nu gezellig samen eten door Corona
niet mogelijk is, bieden de videoetentjes van de Stichting Eet Mee
uitkomst. Nieuwegeinse wethouder
Van Engelen was afgelopen woensdag één van de deelnemers aan zo’n
video-etentje. Zijn virtuele gasten
waren Beaudine van Dijk en Zaid Tesfay, beiden woonachtig in het woonproject InnBetween. Met een videoetentje eet je samen, maar net even
anders: je kookt iets lekkers, dekt de
tafel en zet je computer, tablet of telefoon achter je bord. Via een speciaal
videoplatform dat privacy hoog in het
vaandel heeft staan, eet je vanuit je
veilige thuisomgeving maar zie je
elkaar en praat je gezellig samen.
Belangrijk uitgangspunt voor ieder etentje is een match op maat. Eet Mee
maakt deze match op grond van je ingevulde deelnemersprofiel in haar speciale matchprogramma in de website.
Daarbij houdt menrekening met je wensen en mogelijkheden, zoals leeftijd en
taal.
Risotto, injera en pasta
Wethouder van Engelen, onder andere
verantwoordelijk voor cultuur en recreatie, had een heerlijke risotto gemaakt.
Via een speciaal videoplatform dat privacy hoog in het vaandel heeft staan, at
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hij virtueel samen met Beaudine en
Zaid. Zaid komt oorspronkelijk uit
Eritrea en heeft injera gemaakt en bij
Beaudine, werkzaam bij een jongerenhuisvester, stond pasta op het menu.
Nederlands oefenen
De etentjes van de Stichting Eet Mee
zijn voor diverse deelnemers een goede
oefening van de Nederlandse taal. Dat
was voor Zaid niet anders. Hij volgt
momenteel taallessen en wilde het gesprek daarom zoveel mogelijk in het
Nederlands voeren. Waar dat even te
moeilijk was, werd er geswitcht naar
Engels. Dit weerhield hen er niet van
om een geanimeerd gesprek te voeren
over wat hen bezighoudt in het dagelijks
leven, hun hobby’s en allerlei andere
zaken. De gesprekken wisselden ze
regelmatig even af, 'want anders wordt
het eten koud!'. Voor alle deelnemers
was het video-etentje geslaagd.
Over Eet Mee
Eet Mee is een platform van mensen
die graag anderen ontmoeten, die houden van een goed gesprek en van lekker eten. ‘Mensen samenbrengen door
thuis-etentjes.’ Met die gedachte is
Stichting Eet Mee opgericht en ontstonden er al meer dan 10.000 matches.
Stichting Eet Mee organiseert ontmoetingen via etentjes bij mensen thuis. In
deze Coronatijd zijn dat video-etentjes.
In Nieuwegein is de Stichting Eet Mee
al ruim 10 jaar actief.
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Jut & Zo gaat weer open!
Jut & Zo aan de Wenckebachplantsoen 85A in Jutphaas/Wijkersloot
opent volgende week weer haar deuren! Bezoekers hebben enthousiast
gereageerd op de openstelling. ‘Waren we bij de sluiting in oktober nog
resoluut, met de decembermaand
voor de deur willen we alles doen wat
we kunnen om open te zijn,’ aldus
vrijwilliger Inge Visser. ‘Onze initiatieven zijn gericht op het verbinden
van mensen, en als geen andere
maand in het jaar vraagt de decembermaand om die verbinding en om
samen zijn.’
Jut & Zo is, door de landelijke ontwikkelingen met het Coronavirus, nu drie keer
dicht geweest dit jaar. Maar achter de
schermen hebben de vrijwilligers hard
gewerkt en gaan steeds weer een stap

je vooruit. Tijdens de sluiting is contact
gehouden met elkaar en de bezoekers
door middel van leuke, creatieve, acties.
Een prachtige tafelklem siert op de leestafel, met daaraan hangers gemaakt
door bezoekers. Er is een tekenwedstrijd, waar alle leeftijden aan mee mogen doen, waar mooie prijzen bij worden verloot.
Jut & Zo heeft weer nieuwe vrijwilligers
mogen verwelkomen, ook in het bestuur. Met Inge Visser als voorzitter van
Stichting Jut & Zo en Anouk van Elteren
als penningmeester is nu ook Carin
Sleurink als secretaris aangeschoven.
Een enthousiast en creatief bestuur dat
direct nieuwe activiteiten weet te ontplooien die vanaf 1 januari 2021 zullen
worden gestart.
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Op 30 november 2020 gaan de deuren
weer open bij Jut & Zo. Die eerste week
nog even met de reguliere activiteiten.
Vanaf 7 december 2020 wordt het thema ‘Alle dagen feest’, waarbij tot het
einde van de maand alle activiteiten in
het teken zullen staan van de feestdagen en het vieren van het leven!
Bij Jut & Zo ontmoet je je buren, drink je
een bakkie, voer je een goed gesprek,
kun je meedoen aan een activiteit of
organiseer je er misschien zelf wel een.
Volg Jut & Zo op Facebook voor de
vernieuwde agenda die binnenkort verschijnt en mis geen enkel weetje of
nieuwtje.
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Wethouder
Marieke Schouten
‘treedt op’
tijdens COC Songfestival
Morgenavond, zaterdagavond 28 november, presenteren COC MiddenNederlanden het Landelijk Team COC
Songfestival een verrassende online
show met de titel ‘COC Songfestival:
Sound Of Our Harmony’. Eerder dit
jaar werd besloten de reguliere editie
van het festival te verplaatsen naar
2021 als gevolg van de Coronacrisis.
Deze vervangende online show is
gratis te bekijken vanaf 20.00 uur en
bevat bijdragen van onder andere
operazangeres Francis van Broekhuizen, muzikaal talent Jordan Roy
en Social Media fenomeen Orgel
Joke.
De voorbereidingen voor de 26ste editie
van het COC Songfestival, de jaarlijkse
‘regenboogliedjes’ wedstrijd van COC
Nederland, waren al in volle gang toen
de Coronacrisis ook in Nederland in alle
hevigheid losbarstte. De finale had eigenlijk plaats moeten vinden in Theater
De Kom in Nieuwegein. Begin juni werd
besloten de reguliere editie dit jaar niet
te organiseren en werd gestart met de
productie van een vervangende online
show.
De online show ‘COC Songfestival:
Sound Of Our Harmony’ belooft een
muzikale ‘feel good’ show te worden.

Niet vanuit Theater De Kom, maar vanuit verrassende ‘Coronaproof’ thuissituaties.
'Het is voor ons allemaal een heel
vreemd jaar. Ook voor COC MiddenNederland, onze vrijwilligers, leden en
alle activiteiten. Met volle overtuiging
gaan we het COC Songfestival in 2021
alsnog organiseren, maar dit jaar is een
vervangende online show het meest
passend', aldus Laura van Nieuwenhuijze, voorzitter COC Midden-Nederland.
'De definitieve invulling van de show
blijft vanwege de maatregelen tot het
allerlaatste moment spannend, maar het
gaat echt iets heel moois worden. Het is
echt geweldig dat zovelen een bijdrage
willen leveren. Ik verwacht dat we de
kijkers gaan verrassen en ik hoop ook

dat veel mensen gaan kijken', aldus
Simon Timmerman namens het Landelijk Team COC Songfestival.
Tijdens de online show zal een paar
keer live worden geschakeld en zal onder andere worden gesproken met
Marieke Schouten, wethouder van
Nieuwegein.
Het COC Songfestival zet zich vanuit
een creatief perspectief in voor gelijke
rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland door een
breed podium te bieden aan tekstschrijvers, componisten en uitvoerenden.
Nieuwegein stond laatst wereldwijd in
het nieuws door de vriendenband te
schrappen met de Poolse stad Pulawy,
dit na het uitroepen van de LHBTI vrije
zones in dat land.

FOTO VAN DE WEEK
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Deze week kwam ik een foto tegen
die ik onlangs maakte van een
aantal huizen aan de Irenestraat.
Huizen, waar de bewoners kennelijk heel tevreden mee zijn. Huizen
waarvan de eigenaar vindt dat ze
plaats moeten maken voor (aanzienlijk duurdere) nieuwbouw.
'GEEN SLOOP!!!
MAAR RENOVEREN!!!!'
Wat zou nú de stand van zaken
zijn?

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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Expositie

'Fantastisch’
in het Atrium
van het Stadshuis
Sinds afgelopen woensdag houdt
Stichting KunstGein na lange tijd
weer een expositie in het Atrium (begane grond) van het Stadshuis in de
binnenstad van Nieuwegein. De expositie heeft de titel ‘Fantastisch’
meegekregen.
Kunst met veel humor én vooral gemaakt met plezier. Het is een afwisselende expositie; zo zijn er fraaie objecten en beelden van keramiek te
zien. Prachtige tekeningen/aquarellen tonen een wonderlijke wereld vol
kleur, fantasiewezens, bloemen en
planten en zijn er een aantal figuratieve schilderijen te bewonderen.
Kunst zorgt vaak voor kostbare momenten. Zo is het fijn te weten dat er tijdens
de expositie de kunstenaar zelf aanwezig is en deze graag meer vertelt over
het werk dat je boeit. Deelnemende
kunstenaars zijn Simone van Belkom,
Jacqueline Tijssen, Jeroen Endeveld,
Dick Smit en Henc Smit.
Dick en Henc Smit
Schilderen en tekenen
Het idee om voor de eerste keer in hun
leven samen te gaan tekenen op één
vel papier ontstond tijdens de zondagse
telefoongesprekken begin van dit jaar.
De uitdaging om samen te werken deden de broers veel plezier en met deze
expositie is hun ‘Kunst-gein’ goed zichtbaar. Tien uitbundige fantasie tekeningen in crayon en de combinatie met
exacte aquarellen van bloemen of planten levert een unieke samenwerking op.
Daarnaast is er kunst van ieder afzonderlijk te zien.
Dick Smit
Tekenen en schilderen
Het tekenen is zijn leven lang een passie geweest en vooral het tekenen van
bloemen en planten, het goed kijken en
met een enorme gedetailleerdheid
weergeven doet hij graag. Van 1964 tot
1998 is hij werkzaam geweest als tekenaar/grafisch vormgever bij de Faculteit
Biologie van de Universiteit Utrecht. Als
lid (sinds 2006) van de Vereniging Botanisch Kunstenaars Nederland exposeerde hij in binnen- en buitenland,
waaronder Engeland, Italië en Duitsland
en digitaal al drie jaar met de Russische
kunstenaars in Moskou.

Op de foto v.l.n.r.: Jeroen Endeveld,
Jacqueline Tijssen, Henc Smit, Dick
Smit en Simone van Belkom
________________________________

Henc Smit
Tekenen en schilderen
Met zijn opleiding tot grafisch vormgever werkte hij als Creative Director tot
1999 bij diverse bekende bureaus.
Na 2000 woonde en werkte hij tien jaar
in Frankrijk (de Creuse), kwam hij in
Zierikzee terecht waar hij zich aansloot
bij de Zeeuwse kunstkring en daar veelvuldig exposeerde. Tegenwoordig woont
hij in Amsterdam waar hij zijn kleurrijke
verhalen zonder woorden op papier
tekent.
Simone van Belkom
Schilderen
Haar grote inspiratiebronnen zijn de
natuur vooral de zee en de impressionisten zoals Monet en van Gogh. De
luchtige, fantasierijke penseelstreken
die zij als het ware hebben uitgevonden
in de schilderkunst sluiten helemaal bij
haar stijl van schilderen aan. Veel van
haar figuratieve schilderijen zijn ontstaan na intensieve periodes waarin zij
veel heeft meegemaakt. Het resultaat
van dit intensieve proces van creëren
van een nieuwe werkelijkheid wil zij met
u delen.
Jacqueline Tijssen
Keramiek
Keramiek is het materiaal waarin zij
haar ei kwijt kan, of eigenlijk haar Thuis.
Het huis staat voor de plaats waar de
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menselijke emoties zich concentreren.
Het huis is ook je derde huid. Het vertelt
wie en wat je bent. Dit is de reden
waarom zij al haar emoties in de vorm
HUIS kwijt kan. Maar ook gebruik ze de
vorm van het huis om andere verhalen
kwijt te kunnen. Zoals het thema tijd.
Nieuw is het thema Painting and Art.
Een afbeelding of een fragment van een
schilderij prikkelt haar, om vervolgens te
gebruiken een keramisch object te maken wat de voorstelling weer ondersteunt.
Jeroen Endeveld
Keramiek
Jeroen heeft een technische opleiding
gevolgd en een technisch beroep dit zie
je terug in zijn werk. Kenmerkend zijn
de scherpe vormen en lijnen, abstract
soms bijna mathematisch. Vaak zijn de
werkstukken afgewerkt met een felle
kleur glazuur. Af en toe maakt hij ook
een uitstapje, maar ook daarbij streeft
hij naar perfectie in vorm en afwerking
van het oppervlak.
Het KunstGein Podium is open op
woensdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 12.00 tot 16.00. Eén van
de kunstenaars is altijd aanwezig.

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

November 2011
De Markt, waar tot 3 oktober nog
lekker kon worden geparkeerd,
maar waar sindsdien graafmachines en later bouwkranen en
bouwvakkers aan het werk zijn
gegaan om een geheel nieuwe
versie van de Markt te creëren,
waarna de markt, de weekmarkt,
verhuisde naar het tijdelijke parkeerterrein in City West.

'Huisjesmelker’
Betty Chang laat oog
op Nieuwegein vallen
De beruchte ‘huisjesmelker’ Betty
Chang (68) lijkt weer actief te zijn.
Onlangs kocht zij enkele woningen in
haar woonplaats Maarssen. Nu blijkt
dat ze ook haar oog heeft laten vallen
op Nieuwegein. Bezorgde bewoners
laten onze redactie weten dat ze enkele woningen heeft gekocht in de
wijk de Doorslag. Het zou gaan om
enkele woningen aan de Barmsijs en
de Braamsluiper.
Begin dit jaar moest Chang al haar 36
woningen verkopen in Utrecht. Dat deed
ze aan het Hilversumse vastgoedbedrijf

Inzamelen van
kleine elektrische spullen
gaat steeds beter
Het gaat goed met de gescheiden
inzameling van batterijen, adapters
en snoeren, cardridges, lampen en
cd’s. Op vijftien plekken in Nieuwegein staan de zogenoemde Blipverts.
Op ‘t eerste oog ziet deze er uit als
een moderne reclamezuil maar wanneer je er voor staat, zie je dat er allemaal vakjes zijn waar je tal van
kleine spullen in kunt weggooien
zoals uw batterijen en oude snoertjes. De meeste Blipverts staan bij de
winkelcentra of hebben een centrale
plek in de wijk. Ze staan er sinds oktober 2017.

Aequitas. Daarmee kwam een einde
aan de jarenlange misstanden waarvoor
‘huisjesmelker’ Chang verantwoordelijk
zou zijn. Hoge huur en geen onderhoud
aan de woningen of zelfs vreemde
mensen in je woning toelaten.
Edo Gommers van Huurteam Utrecht
liet al in 2018 weten in een reactie op
Chang’s handelwijze: ‘Ze haalt allerlei
dingen uit, zoals de borg niet terugbetalen, het onderhoud niet uitvoeren, contracten met onjuiste betalingen, contracten opzeggen, regelmatig een veel te
hoge huurprijs. En als er dan een huurder weggaat, gewoon weer een te hoge
prijs vragen.’

De Blipverts zijn populair om batterijen,
adapters en snoeren en cd’s, dvd’s en
hoesjes in weg te gooien. De Blipverts
aan de Walnootgaarde, Kauwenhof,
Simon Vestdijkhove/Thorbeckpark,
Thorbeckeplaats en in Hoogzandveld
leveren het beste resultaat.
Landelijk is in het eerste jaar dat een
Blipvert in het straatbeeld verschijnt,
een gemiddelde van 212 kilo per station
per jaar. Nieuwegein komt het eerste
jaar uit op 222 kilo per station. In het
tweede jaar is er een gemiddelde van
223 kilo per station per jaar. Nieuwegein
komt uit op 293 kilo en dat is 32 procent
meer. In het derde jaar is er een gemiddelde van 250 kilo per station per jaar.
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Als aanspreekpunt voor huurders in
nood hoorde Gommers vaker dit soort
verhalen over Chang. 'Iedere keer is er
één teveel natuurlijk. Iedereen wil na
een dag hard werken veilig thuiskomen
en rustig zitten. Dan wil je niet met een
horrorfiguur te maken krijgen, iemand
die vreemde mensen in je huis plaatst.
Mensen die de wc verstoppen, die brallend en brullend rondlopen, die dingen
kapot maken en intimiderend tekeer
gaan. Daar moet je niet aan denken.'
De bewoners in de wijk Doorslag vrezen
de komst van mevrouw Chang als verhuurder van woningen in de wijk. Chang
is al meerdere keren door de jongerenafdeling van de SP uitgeroepen tot
‘huisjesmelker van het jaar’.

Nieuwegein komt uit op 369 kilo en dat
is 48 procent meer.
Hergebruikt
De gemeente Nieuwegein laat weten:
‘We hebben de Blipverts laten plaatsen
om het voor u makkelijk te maken kleine
elektrische apparaten en onder meer
CD’s, batterijen, spaarlampen in te zamelen. Het gemak is dat wanneer u
boodschappen gaat doen meteen deze
spullen kunt inleveren. We beschouwen
deze spullen als grondstoffen omdat het
grootste deel er van weer hergebruikt
wordt. Vooral CD’s, batterijen en spaarlampen worden goed ingezameld via de
Blipverts. We zijn blij dat het goed gaat
en we bedanken u voor uw inzet!’

De Digitale Nieuwegeiner
________________________________
Selja Grienwald, stagiaire bij het Bundeskriminalamt te Berlijn, onderzoekt
een onopgeloste moord uit 1970 die
haar intrigeert vanwege het gewelddadige karakter en een ter plekke in een
schoentje aangetroffen papiertje met
wat cijfers erop. Wie heeft die moord
gepleegd en waarom? Het blijft onduidelijk tot een brief wordt bezorgd van
een kortgeleden overleden gemeenteambtenaar uit Hamburg.

Kees Blaas uit Nieuwegein
schrijft thriller
Vorige week vrijdag is het nieuwe
boek ‘NEMESIS - Cold Case 3 - 24 20’ van Kees Blaas verschenen. Deze
thriller wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout uit Soest. Drie grafzerken, twee overeenkomsten: cijferreeksen en de afbeelding van een
schoentje. Wie liggen hier begraven?
Wat betekenen die cijfers en dat
schoentje?

Over de auteur
Kees Blaas (1953) is getrouwd, heeft
twee zonen en woont in Nieuwegein.
Eenmaal gestopt met werken besloot hij
een al lang in stilte gekoesterd plan te
gaan uitvoeren, namelijk het schrijven
van een boek. De aanleiding werd de
impact op hem van een recent bezoek
aan het buitenland. In de thriller die
daaruit ontstond, zitten elementen die
kleur geven aan zijn leven: golf, reizen,
rugby en raadsels oplossen. Tegen de
achtergrond van diverse Europese decors wordt de lezer uitgedaagd mee te
gaan op een zoektocht naar het dieper
liggende motief voor drie onopgeloste
raadselachtige moorden uit het verleden.
Het boek is te verkrijgen via de webwinkel van de uitgever en kost € 20,99 inclusief verzendkosten.
Uiteraard ook te bestellen in de winkel
met ISBN: 9789464037678.

Politie Nieuwegein
pakt drugsdealer
met lawinepijlen
Zondagavond 22 november jl. heeft
de politie in Nieuwegein een jongeman aangehouden omdat hij in het
bezit was van 63 gram hasj en twee
lawinepijlen. De jongeman wordt ten
laste gelegd dat hij zich bezig houdt
met de handel van drugs en het bezit
van de lawinepijlen. Tegen hem is
procesverbaal opgemaakt en hij moet
zich binnenkort verantwoorden.
De politie laat onze redactie weten: ‘Het
handelen in drugs is een gevaar voor de
maatschappij omdat de gebruikers verslaafd raken en hierdoor ook vaker in de
criminaliteit terecht komen. Ook lawinepijlen zijn illegaal. Daarnaast zijn ze ook
levensgevaarlijk. Jaarlijks moeten er
tientallen mensen naar oogziekenhuizen
naar aanleiding van het afsteken van
lawinepijlen.’
Vuurwerk en Carbidschieten
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
(APV). Lees hier meer.
________________________________

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: 'Foutje, bedankt! We hebben een prachtige nieuwe trambaan, maar de tram rijdt nog steeds niet. Toch worden er flink
wat testritten uitgevoerd en zo kwam men er achter... dat bij een aantal perrons er teveel afstand is tussen de tram en het
perron. Voor de voetganger schijnt het genoeg te zijn, maar mensen met een rollator of rolstoel hebben een probleempje.
Oeps! Gelukkig gaan ze dit nu aanpassen en gaan ze niet wachten tot de tram echt rijdt. Al had dat laatste wel prachtig in het
rijtje van blunders gepast.’
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Bo-Ex verkoopt
seniorencomplex
in Nieuwegein
aan Jutphaas Wonen
Begin 2020 is Bo-Ex gestart met een
verkooptraject van seniorencomplex
Van Baarenhove aan de Vuurseschans in Nieuwegein. De verkoop
betreft 54 seniorenappartementen
met een gezamenlijke huiskamer en
een fraaie binnentuin. Het complex is
verkocht aan woningcorporatie
Jutphaas Wonen uit Nieuwegein.
In Jutphaas Wonen ziet Bo-Ex een uitstekende opvolger voor haar enige
complex buiten de gemeente Utrecht.
De ligging buiten Utrecht was de reden
voor de verkoop van het complex,
waarvoor veel belangstelling was vanuit
de markt. Bo-Ex wilde graag verkopen
aan een nieuwe verhuurder met volkshuisvestelijke affiniteit en bij voorkeur
een lokale verankering, die het complex
beschikbaar houdt voor de doelgroep
van senioren. Jutphaas Wonen is als
lokale woningcorporatie nauw betrokken
bij wat er leeft in wijken en buurten in
Nieuwegein. In overleg met de gemeente en de bewonerscommissie wil zij het
complex doorexploiteren voor de seniorendoelgroep onder het label Verzorgd
Wonen.
Marije Eleveld, bestuurder Bo-Ex: 'BoEx wil zich volledig richten op de stad
Utrecht. We zijn blij dat ons enige complex buiten Utrecht nu een goede lokale

Stembureauleden gezocht
voor
Tweede Kamerverkiezingen
Het klinkt nog ver weg, maar de
voorbereidingen voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17
maart 2021 is in volle gang. Voor de
bezetting van de stembureaus is de
gemeente Nieuwegein op zoek naar
enthousiaste stembureauleden. Vanwege Corona zal het anders gaan
dan andere jaren en zijn er meer
stembureauleden nodig.
Extra maatregelen
Wij vinden jouw gezondheid erg belangrijk en zullen alle maatregelen treffen
om de verkiezingen goed en veilig te
organiseren. Voor de gehele procedure
volgens wij de richtlijnen van het RIVM.

verhuurder krijgt, die de huurders nóg
beter kan bedienen.'
Bram Lipsch, bestuurder Jutphaas Wonen 'Jutphaas Wonen is hartstikke blij
met de aankoop van de woningen aan
de Vuurscheschans en wel om twee
redenen: het complex Van Baarenhove
leent zich uitstekend voor het concept
Verzorgd Wonen en de aankoop
draagt bij aan onze doelstelling om ons
woningbezit uit te breiden. Het is een
prachtig complex zoals ze tegenwoordig
nog maar zelden gebouwd worden.'
Proces
Aan de verkoop is een zorgvuldig en
intensief proces vooraf gegaan. Naast
overleg met de gemeente Nieuwegein
werd het verkoopproces nauw afge-

Wat wordt er verwacht van stembureauleden?
Je bent met andere stembureauleden
verantwoordelijk voor een stembureau in Nieuwegein.
Stembureauleden moeten aan een aantal eisen voldoen:
• Op de dag van de stemming zijn de
leden minimaal 18 jaar.
• Je behoort niet tot de groep met verhoogd risico als het gaat om corona. Zie
criteria RIVM.
Je kunt je aanmelden als voorzitter,
plaatsvervangend voorzitter of stembureaulid voor een hele dag (vanaf 07.00
uur tot einde telproces), of alleen voor
het tellen na afloop (vanaf 20.45 uur).
De vergoeding is afhankelijk van de
functie waarvoor je je aanmeldt.
Iedereen die zich aanmeldt, volgt verplicht een online instructie. Alleen als
deze met goed gevolg is afgerond,
8

stemd met de bewonerscommissie Van
Baarenhove, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, en andere partijen die
direct of indirect betrokken zijn.
________________________________
A FIDDLER ON HIS ROUTE
Micha Molthoff
zo 29 nov 2020 | 13:30 en 16:00
DE KOM | kleine zaal ongeplaceerd
In A Fiddler On His Route vertelt Micha
zijn verhalen en brengt met zijn band
een bonte variatie aan muziek. Klassieke melodieën van Tsjaikovski, tango van
Piazzolla, maar ook werk van John
Mayer en het levenslied uit de Jordaan.
________________________________

wordt iemand benoemd als voorzitter,
plaatsvervangend voorzitter, stembureaulid of stemmenteller. Het is mogelijk
dat je op de reservelijst wordt geplaatst.
Vergoeding leden
Met jouw medewerking is het mogelijk
om de genoemde verkiezingen met
succes te laten verlopen. Als je op een
stembureau wilt plaatsnemen ontvang
je hiervoor een vergoeding. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met
team Verkiezingen via telefoonnummer
14 030 of via de e-mail:
verkiezingen@nieuwegein.nl. Aanmelden kan hier.
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Merwestein weer open
Na twee weken gesloten te zijn geweest (door landelijke maatregelen) is Sport- en Evenementencomplex Merwestein
weer geopend. Je kunt weer heerlijk banenzwemmen, recreatiefzwemmen en de zwemlessen gaan ook weer door. Wil
jij lekker gaan zwemmen? Dat kan! Reserveer je plek via de online reserveringsportal en je kunt op locatie betalen.
Op de website van Merwestein (www.merwestein.nl) vind je alle informatie over welke onderdelen er nu beschikbaar
zijn en wat er van je verwacht wordt als je gaat zwemmen. Zo zorgt Merwestein dat er aan alle overheidsrichtlijnen
wordt voldaan en jij onbezorgd kunt gaan genieten.

________________________________

Poker Series
voorronde van Nieuwegein
verplaatst naar online
vanwege Corona
De Pokeren.nl Poker Series voorronde in Nieuwegein was de afgelopen
jaren een vast uitje voor pokerliefhebbers uit de regio. Bij de voorgaande edities kwamen er gemiddeld
zo’n 110 spelers langs in de grote
zaal van De Lantaern. Het hele live
concept ligt al sinds begin maart stil
vanwege de Coronamaatregelen.
Op zondag 5 januari werd het zesde
seizoen van de grootste recreatieve
pokertoernooi serie van Nederland feestelijk afgetrapt met de kickoff. In het Van
der Valk Hotel in Sassenheim, waar een
dag ervoor nog de finale van seizoen 5
had plaatsgevonden, kwamen ruim 220
spelers bij elkaar voor de start van het
nieuwe seizoen. Ook in de weken daarna liep het storm en na 11 van de 80
gespeelde voorrondes stond de teller op
een gemiddelde van 130 spelers per
toernooi.
Helaas gooide het corona-virus roet in
het eten, waardoor alle voorrondes na
11 maart werden afgelast. In de zomer

werden de maatregelen wel iets versoepeld maar voor de organisatie en de
speellocaties waren er nog steeds te
veel beperkingen om de evenementen
weer rendabel te maken.
Pokeren.nl ging terug naar de tekentafel
en eind september werd het eigen 'Pokeren.nl Online' gelanceerd, waardoor
de organisatie de toernooien nu ook via
het internet kan aanbieden. Op zondag
29 november staat daarom weer de
voorronde van Nieuwegein op het programma. Het toernooi begint om 19.30
uur en iedereen kan zich via de website
van Pokeren.nl voor € 5,- inschrijven.
De winnaar van het toernooi krijgt nog
steeds een bokaal en ook is er weer
een ticketsysteem waardoor spelers
zich voor de grote finale kunnen plaatsen. Namens de organisatie heeft Roy
Godschalk al laten weten dat de landelijke finale sowieso weer live zal plaatsvinden, al moeten we daarvoor wel
wachten tot de maatregelen dusdanig
zijn versoepeld waardoor er weer grotere groepen binnen bij elkaar mogen
komen zonder rekening te hoeven houden met de 1.5 meter afstand. Spelers
die op 29 november niet mee kunnen
doen mogen zich altijd voor een andere

KOMOPLIVE
Laura Lewis | Jasper Schalks & band
DE KOM | za 12 dec 2020 | 15:00
kleine zaal ongeplaceerd
KOMopLIVE is terug! Geniet van lekkere livemuziek in de intieme setting van
onze kleine zaal club. Deze editie met
singer-songwriters Laura Lewis en Jasper Schalks met eigentijdse Americana,
pop, folk en country.
________________________________

voorronde inschrijven. Je hoeft dus niet
in de stad van het toern

WEBSITE
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Digitale bewonersavond
over baggeren
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel/Doorslag
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden gaat de Gekanaliseerde
Hollandsche IJssel (GHIJ)/Doorslag
baggeren. Aannemer J.P. Schilder BV
uit Ursum voert het werk uit en start
in december 2020 in Willeskop.
Daarna (tot april 2021) volgt de Doorslag in Nieuwegein tot AchthovenOost in Montfoort. Na het vaarseizoen volgt het gedeelte van Montfoort tot en met Haastrecht.
Op 3 december 2020 om 20.00 uur organiseert het waterschap een digitale
informatiebijeenkomst via Zoom voor
bewoners en geïnteresseerden uit Willeskop, Nieuwegein, IJsselstein en
Montfoort.
Tijdens deze bijeenkomst informeren wij
u over de planning en de werkwijze.
U kunt zich hiervoor aanmelden op de
website of via een e-mail naar baggerenghij@hdsr.nl. Daarna ontvangt u een
link waarmee u kunt deelnemen aan de
bijeenkomst. U heeft hiervoor geen extra software nodig. Een computer of
laptop met goede internetverbinding is
voldoende. Verdere instructies ontvangt
u na aanmelding.
De planning van het werk is als volgt:
Fase 1
Proefvak Willeskop (tussen Montfoort
en Oudewater), december 2020.

PPC opent in 2021
zesde filiaal in Nieuwegein
Met trots laten de twee eigenaren
Lisa en Peter Klaassen van Plinten
en Profielen Centrale (PPC) weten
dat hun bedrijf binnenkort ook in
Nieuwegein te vinden is! ‘Een prachtige stap in deze bijzonder uitdagende tijden waarin wij allemaal voor
vele uitdagingen staan. Deze volgende mijlpaal kunnen realiseren en

Fase 2
Doorslag Nieuwegein tot Camping De
Voormolen en vanaf Camping de Voormolen tot Achthoven-Oost ter hoogte
van huisnummer 46 in Montfoort, januari tot april 2021
Fase 3
Montfoort t/m Haastrecht, 1 oktober
2021 tot april 2022. Voordat de aannemer start met fase 3 volgt er opnieuw
een informatiebijeenkomst.
Voorbereidende maatregelen
De komende tijd vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. U kunt
mensen met peilstokken in het water
zien die meetwerkzaamheden uitvoeren. De firma Eyefly B.V. vliegt met een
drone met camera over het gebied om
de geografische gegevens en de algehele staat vast te leggen. De hinder
voor de omgeving en het vaarverkeer is
minimaal.

daarmee onze missie – om de parketteur snel en vakkundig te bedienen –
kracht bijzetten, stemt ons heel gelukkig. Begin van het nieuwe jaar
2021 ontvangen wij de sleutels van
het pand en start de bouw aan een
prachtig nieuw filiaal die medio zomer 2021 geopend moet worden.’
Onderzoek wees uit dat Nieuwegein
voor Lisa en Peter Klaassen, Nieuwegein de ideale locatie was voor hun
zesde filiaal. Met name de centrale ligging, dicht bij de belangrijke verkeersknooppunten Lunetten en Oudenrijn,
was doorslaggevend. ‘Het past bij onze
doelstelling om lokaal de service en de
bereikbaarheid voor onze klanten te
vergroten. De strategische ligging geeft
ons bovendien de mogelijkheid om nog

Waarom baggeren
Sinds de jaren ’70 is er nagenoeg niet
meer gebaggerd. De werkzaamheden
zijn nodig om de vaarweg voldoende
diep te houden. Ook kan er meer water
door de GHIJ stromen. Hierdoor is de
afvoer van water in natte perioden en
de aanvoer van water in droge perioden
gewaarborgd, net als de aanvoer van
zoet water naar West-Nederland tijdens
extreme droogte.
Meer informatie
Meer informatie over het baggeren en
andere projecten in en langs de GHIJ
vindt u op de website van het waterschap.
Op die pagina kunt u zich ook abonneren op de elektronische nieuwsbrief om
op de hoogte te blijven van de werkzaamheden.

sneller alle delen van Nederland te bedienen en daarmee in te spelen op de
behoeften van parketteurs en andere
vloerspecialisten.’
De werkzaamheden aan het spiksplinternieuwe PPC Nieuwegein starten zodra begin 2021 de sleuteloverdracht
heeft plaats gevonden. In de zomer
hopen de eigenaren dan de deuren te
kunnen openen van een volgend schitterend PPC-filiaal.

WEBSITE
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Besparen
op je zorgverzekering 2021
De lasten van de zorgverzekering is
iets wat elke maand terugkomt. Bij
elkaar ben je minimaal 1250 euro
kwijt aan premie. Veel mensen betalen echter te veel voor hun zorgverzekering. Er zijn namelijk een aantal
manieren, waarmee je de kosten van
de zorgverzekering kan verlagen. In
dit artikel bespreken we een aantal
van deze manieren. Zo kun je je geld
aan leukere dingen uitgeven.
Basisverzekeringen
Elke zorgverzekering bestaat uit een
basisverzekering. De dekking van elke
basisverzekering is hetzelfde, omdat
deze door de overheid is vastgesteld. Er
zijn wel verschillende soorten basisverzekeringen. De soort bepaalt voor een
groot deel hoe hoog de premie van de
zorgverzekering is.
Als eerste heb je de naturapolis. Deze
vorm van basisverzekeringen is een
goedkope optie. Bij deze basisverzekering wordt de zorg alleen volledig vergoed mits deze wordt uitgevoerd door
een behandelaar die is aangesloten bij
de verzekeraar. Wil je toch zorg via een
andere behandelaar? Dan moet je een
deel zelf betalen.
Dan heb je de restitutiepolis. Bij deze
verzekering heb je vrije zorgkeuze. Zorg
via alle behandelaars wordt vergoed. Dit
is de duurste vorm van basisverzekeringen.

Vervolgens heb je nog de combinatiepolis. Dit is een combinatie tussen de
naturapolis en restitutiepolis.
Als laatste is er de budgetpolis. Dit is
een nog goedkopere vorm van de naturapolis. De hoogte van de premie hangt
dus voor een deel af van het soort basisverzekering.
Zorgverzekeringen vergelijken
Elk jaar is er de keuze om naar een
andere zorgverzekering over te stappen. De meeste mensen maken hier
echter geen gebruik van. Ze sluiten een
keer een zorgverzekering af en blijven
erbij. Dit terwijl het goed mogelijk is dat
er voordeliger opties zijn. Door elk jaar
je huidige zorgverzekering met andere
zorgverzekeringen te vergelijken kun je
erachter komen of er meer voordelige
opties zijn voor jouw zorgbehoeften.
Het is erg eenvoudig om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken. Er zijn
meerdere websites te vinden die dit
makkelijk voor je maken.
Aanvullende verzekeringen
Bij zorgverzekeringen heb je de mogelijkheid aanvullende verzekeringen af te

sluiten. Dit zijn verzekeringen zoals een
tandartsverzekering of een verzekering
voor (extra) fysiotherapie. Voordat je
deze afsluit moet je goed nagaan hoeveel je betaalt en hoeveel gebruik je
ervan gaat maken. Soms ben je voordeliger uit als je bepaalde vergoedingen
zelf betaalt in plaats van dat je daarvoor
een aanvullende verzekering afsluit.
Eigen risico
Een andere manier om snel de premie
van je zorgverzekering te verlagen is
door het verhogen van je eigen risico.
Hoe meer eigen risico je betaalt, hoe
lager de premie. Let wel op. Als je het
eigen risico verhoogt en je komt voor
zorgkosten te staan moet je dus meer
zelf betalen.
Beste zorgverzekering 2021
Wat is de beste zorgverzekering? Dit is
een veelgestelde vraag die lastig te
beantwoorden is. De beste zorgverzekering is namelijk voor iedereen anders.
Wil je dekking voor tandartskosten? Of
toch voor Fysio? Of de dekking van een
ziekenhuisbevalling voor jou belangrijk?
Vergelijk daarom goed voordat je overstapt.

Nieuwegein kleurt oranje
Wethouder Jan Kuiper heeft afgelopen woensdag samen met Resie Meisters van
de Soroptimisten de oranje vlag gehesen. Dat gebeurde voor het theater DE KOM.
Wereldwijd werden op dat moment oranje vlaggen gehesen om aandacht te vragen voor
geweld tegen vrouwen. De gemeente Nieuwegein, de Soroptimisten en theater DE KOM
doen aan deze campagne mee. Daarom is theater DE KOM vanaf 25 november tot 10
december in oranje gehuld.
Meer info: https://www.nieuwegein.nl/.../nieuwegein-kleurt-oranje
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Kinderambassadeurs halen 269,79 euro op
voor het gehandicapte kind
De inhoud van de collectebussen
voor het gehandicapte kind (NSGK)
is afgelopen donderdag geteld. De
kinderambassadeurs in Fokkesteeg
haalden maar liefst 269,79 euro op
voor het gehandicapte kind (NSGK).
De kinderambassadeurs Reijn Horsman en Anne Kersbergen waren getuige van de telling, samen met Tim
Schaatsbergen en projectleidster
Saskia Schuilenga.
Dankbaar dat ze hebben kunnen bijdragen dat kinderen met een beperking
kunnen opgroeien met hun niet-beperkte leeftijdsgenootjes, in de speeltuin, op

Vrolijkheid en inspiratie
met het Vreeswijk-Journaal
Inwoners van de wijk Vreeswijk worden opgeroepen om hun bezigheidin-coronatijd te filmen. De ingezonden filmpjes worden verwerkt en zijn
te zien in de etalage van de fa.Visser
aan de Dorpsstraat, in het Dorpshuis,
op Facebook en op verschillende
websites.

school en de sportvereniging. ‘En dat
geen enkel kind meer alleen hoeft te
spelen vanwege een beperking, want…
iedereen hoort erbij!’ aldus de trotse
kinderambassadeurs.
De kinderambassadeurs blijven zich
inzetten voor het gehandicapte kind. Dit
onder meer door te zorgen voor meer
bekendheid van het onbekende, veel
voorkomende 22Q11 syndroom. Na het
downsyndroom is 22q11 het meest
voorkomende syndroom van Nederland.
1 op de 2000 kinderen worden geboren
met dit syndroom.

corona-maatregelen kan andere mensen op een goed idee brengen of kan
een ander eens even lekker laten lachen. Misschien heb je wel iets heel
grappigs bedacht. Humor is heerlijk in
donkere tijden! Of je hebt iets heel
moois om te laten zien of te horen.

Op de foto v.l.n.r.: Tim Schaatsbergen, Reijn Horsman, Joost Schaatsbergen, Anne Kersbergen en Saskia
Schuilenga

Over de kinderambassadeurs
Kinderambassadeurs Nieuwegein is
een project van Nieuwegein Sociaal in
samenwerking met Fokkesteeg Samen.
Aanmelden als kinderambassadeur
Nieuwegein en uitkomen voor jouw wijk
kan via het e-mailadres info@kinderambassadeursnieuwegein.nl.

Op deze manier wordt er wat vrolijkheid
en inspiratie verspreid.
Stuur een filmpje in
Film je bezigheden, stuur naar redactie@vreeswijk24.nl en de redactie
(Vervolg op pagina 18)

Iedereen maakt er momenteel het beste
van. Veel thuis, veel alleen en soms
lekker bezig. Hoe jij omgaat met de
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Oud-voetballer Michel Vorm
maakt
opvallende carrièreswitch
Michel Vorm (37) heeft in oktober
2020 aangegeven zijn carrière als
professioneel voetballer te beëindigen. Nadat zijn contract bij Tottenham Hotspur (in Londen) afgelopen
zomer afliep, besloot hij met zijn
vrouw en kinderen terug te keren
naar Nederland. Hier opende hij een
kapperszaak waarbij je een echte
men-experience krijgt. Voetbal kijken
bij de kapper is ineens niet meer zo
vreemd!
Nadat oud-doelman Vorm in Nederland
terugkeerde, waren er geen clubs die
hem een contract aangeboden hebben.
Daarbij had hij zelf veel twijfel of hij zijn
carrière nog wilde voortzetten op het
veld, gezien zijn leeftijd. Hij besloot
daarop in de voetsporen van zijn vader
te treden die ook een kapsalon in
Utrecht had. Een opvallende switch in
de carrière van een voetballer.
Voetbalcarrière Michel Vorm
De doelman begon als kleine jongen
met voetballen bij amateurclub JSV in
Nieuwegein. Vanuit hier maakte hij de
overstap naar de jeugdopleiding van FC
Utrecht. Bij deze club lukte het hem niet
de overstap naar de eerste selectie te
maken, maar in 2005-2006 werd hij
verhuurd aan FC Den Bosch. Een jaar
later keerde hij terug bij Utrecht en werd
hier eerste doelman. In 2011 vertrok
Vorm naar Engeland, hier had hij een
contract getekend bij Swansea City.

Nieuwegein kent nu
1.598 inwoners die Corona
hebben opgelopen
Het aantal Coronabesmettingen in de
gemeente Nieuwegein is zaterdag 21
november gestegen met 19 gevallen.
In totaal zijn er nu 1.598 Coronabe-

Opvallend is dat er over de keeper werd
gezegd dat hij niet groot en sterk genoeg zou zijn voor de Engelse competitie. Hij bewees het tegendeel met een
driejarig contract bij Swansea en een
plekje als eerste doelman. Vervolgens
tekende hij bij de topclub Tottenham
Hotspur nog eens een vierjarig contract
in juli 2014. Zo heeft hij in totaal negen
jaar in de Premier League gespeeld,
voor hij weer terugkeerde naar Nederland.
Afscheid bij Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur nam afgelopen zomer afscheid van de keeper, nadat deze
48 keer onder de lat van de Engelse
topclub heeft gestaan. In eerste instantie zou hij al een jaar eerder stoppen bij
de club.Dat veranderde nadat Hugo
Lloris geblesseerd raakte, en Vorm
keerde in oktober 2019 weer terug. Lloris was voor de rest van het seizoen
uitgeschakeld. In de jaren hiervoor was
Vorm al de reservekeeper achter deze
Franse doelman. De Nederlandse keeper heeft tijdens zijn carrière bij Tottenham diverse jonge keepers geïnspireerd. Zo is Alfie Whiteman van de eigen voetbalacademie doorgegroeid
naar het eerste elftal. Dit seizoen staat
Whiteman als derde reservekeeper op
de lijst bij de Engelse club.
Terwijl Vorm zijn ziel en zaligheid in zijn
kapperszaak gaat leggen, moet Tottenham Hotspur het vanaf dit seizoen dus
zonder de goedlachse Nederlandse
doelman doen. Uit de afscheidswoorden
van Lloris kunnen we opmaken dat ze
de Nederlander op veel manieren gaan
missen, niet alleen op het veld. 'Hij is

smettingen bekend in de gemeente
Nieuwegein. Er waren geen nieuwe
ziekenhuisopnames.
In totaal zijn er nu 62 inwoners uit
Nieuwegein in het ziekenhuis opgenomen. Tenslotte bleef het aantal sterfge14

een echte leider, laat dagelijks het goede voorbeeld zien aan de rest van het
team en ook in de kleedkamer werd zijn
mening als belangrijk beschouwd', geeft
Lloris aan op de site van de Engelse
club aan. Ook het begeleiden van de
jongere spelers in hun ontwikkeling en
zijn medespelers iedere dag tot het uiterste te laten gaan, is iets wat het team
dit seizoen moet missen. Dit is zeker
iets waar je rekening mee kunt houden
wanneer we kijken naar de voorspellingen van Tottenham Hotspur in de Europa League.
Het seizoen van de Engelse topclub
De Engelse club heeft zich voor de zomer op het nippertje geplaatst voor die
Europa League. Maar slecht doen ze
het niet, na inmiddels drie wedstrijden in
Europa te hebben gespeeld, staan ze
op een eerste plaats. Met gelijke aantal
punten als de nummers twee en drie,
maar met een voordeliger doelpuntensaldo. Ook in de Premier League maakt
Tottenham Hotspur indruk. Met slechts
een verloren wedstrijd (thuis tegen
Everton, 0-1) staat het oude team van
doelman Vorm boven in de tussenstand
van de Premier League, samen met
Leicester City en Liverpool.
De beste plek om Tottenham Hotspur te
volgen dit seizoen weten we nu in ieder
geval. In de kapperszaak van Michel
Vorm in Utrecht! Zelf knipt hij hier overigens niet, maar als eigenaar is hij natuurlijk wel veel aanwezig. De gastheer
staat er om ervoor te zorgen dat zijn
klanten die volledige men-experience
krijgen.

vallen gelijk. Er zijn tot vandaag in totaal
zeventien sterfgevallen bekend in de
gemeente Nieuwegein welke gerelateerd worden aan COVID-19.
Op 1 april dit jaar stierf de eerste inwoner uit Nieuwegein door het Coronavirus.
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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: 'Zweefvliegen kunnen zweven, zoals een helicopter. En
vele hebben het uiterlijk van een wesp, een bij of een hommel.
De grote narcisvlieg is zo'n "hommel", met onderling grote verschillen in kleuren en kleurenpatroon. Oòòòf je ziet er een die
lijkt op een grooote bromvlieg. Zoals deze.'
Een grote narcisvlieg met het uiterlijk van een zeer grote
bromvlieg en het postuur en de beharing van een hommel...
Er is niets echt aan dit beestje. Héél apart.
En zoiets kun je zomaar tegen komen in je eigenste bloementuin.

Nieuwegein stopt
met het apart inzamelen
van PMD

Nieuwegein beschikbaar maken voor
recycling/hergebruik.

Nieuwegein stopt met het apart inzamelen van PMD (Plastic, Metaal/
blik en Drankenkartons). Nu verzamelen nog veel inwoners het PMD,
maar met ingang van 1 januari 2021
hoeft het niet meer. Vanaf die tijd
gaat de combinatie van AVR en Attero het restafval nascheiden op PMDafval.

inwoner 20 kilo PMD-afval uit het vuilnis
werd gehaald, waar normaal 2 kilo per
inwoner uit het afval werd gehaald als
zij het zelf scheiden.

Na een proef blijkt dat het achteraf
scheiden beter is voor het milieu, omdat
op die manier meer plastic kan worden
teruggewonnen. Zo bleek dat er per

Ons restafval (de grijze container) bestaat voor een kwart (25%) uit echt restafval, driekwart (75%) bestaat uit
grondstoffen. Die grondstoffen wil

Getuigen gezocht
poging gewapende overval
winkel aan de Laagraven

kassa open te maken. Toen ze de la
open kreeg, kwam er een beveiliger van
de winkel aanrennen. De overvaller
schrok toen en nam de benen. Buiten
de zaak stond een andere verdachte op
een scooter te wachten. De twee gingen er vervolgens zonder buit vandoor.

Aan de Laagraven in Nieuwegein
heeft een man maandagavond 23
november geprobeerd een overval te
plegen in een winkel. Daarbij werd
gedreigd met een wapen. De dader
ging er met een handlanger vandoor
op een scooter. De politie is op zoek
naar getuigen die de twee mannen
hebben gezien.
Rond 19.40 uur schreeuwde een van de
verdachten in de winkel om geld. Een
17-jarige cassière werd door de donker
geklede man onder druk gezet om de

'Er zit ook plastic in het restafval. Dat
scheiden we nu in Nieuwegein zelf.
Vanaf 2021 laten we het door machines
doen omdat dat momenteel door vernieuwde technieken en nieuwe installaties bij de afvalverwerkers goed kan.
Andere afvalstromen moeten nog wel
zelf gescheiden worden omdat dit machinaal niet lukt’ aldus de gemeente.
Met ingang van 1 januari zullen de zakken met PMD-afval uit het straatbeeld
verdwijnen en kan het Plastic, Metaal/
blik en Drankenkartons weer gewoon in
de grijze container.
________________________________

Scooter gezien?
De recherche heeft de bewakingsbeelden van de winkel bestudeerd, maar
kan daarop helaas niet zien in welke
richting de verdachten vluchtten. Heb jij
maandagavond na 19.40 uur de twee
mannen op een donkere scooter zonder
kentekenplaat zien rijden? Of heb je
deze scooter op een eerder tijdstip gezien? Meld je dan bij de politie via 0900
15

NIJNTJE OP DE FIETS (2+)
Marianne van Houten
wo 23 dec 2020 09:30 en 10:30
DE KOM | kleine zaal ongeplaceerd
Actrice en zangeres Marianne van
Houten neemt de kinderen mee in het
verhaal van Nijntje die op pad gaat.
De voorstelling wordt gespeeld in een
vrolijk decor.
________________________________
- 8844 of geef je tip door via dit tipformulier. Anoniem melden kan ook via
0800 - 7000 of MeldMisdaadAnoniem.
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Grootste Kerstboom
gaat weer schijnen over
Nieuwegein
De stichting Grootste Kerstboom
heeft afgelopen weekend laten weten
dat de 120 Ledlampen weer gaan
branden in de Gerbrandytoren in
IJsselstein. Zoals ieder jaar was het
weer spannend of het zou gaan gebeuren. Maar de lampen zullen bij
helder weer, weer schijnen over
Nieuwegein. Op zaterdag 12 december gaan de lampen weer aan! Deze
zullen blijven branden tot 6 januari
volgend jaar.
’Het bleek dit jaar weer ouderwets moeilijk om het huishoudboekje rond te krijgen. We hebben kunnen investeren in
nieuwe lampen en onderhoud en hebben zelfs een bescheiden reservepotje
voor calamiteiten’ aldus de organisatie.
De grootste post op de begroting vormt
het ophangen en weer weghalen van de
lampen. Jaarlijks geeft de stichting tus-

sen de 40 en 50 duizend euro hieraan
uit. ‘De grote hoogte waarop gewerkt
wordt, het onvoorspelbare winterweer,
de kilometerslange hightech lichtsnoeren én de bevestiging van die kabels
maken het een uniek karwei.’
Het ophangen van de lampen wordt
gedaan door professionals, samen met
een ploeg vrijwilligers die op de grond
hand en spandiensten verrichten. Afhankelijk van de werkzaamheden zijn
15 mensen een week of langer aan het
werk bij de opbouw en enkele dagen bij
de demontage. Dit allemaal natuurlijk
Corona-proof.
Het jaarlijkse ontstekingsevenement op
het Podiumterrein in IJsselstein is normaliter een behoorlijke post op de begroting. De organisatie is er de afgelopen jaren in geslaagd om sponsoren
aan te trekken voor dit evenement. Zij
hoopt dat ze deze lijn kan doortrekken,
zodra er weer een live-evenement mag
worden georganiseerd. Dit jaar wordt

Slimme flitscamera
op snelweg gefopt
door flesje chocolademelk
Een slim systeem van de politie met
camera’s die bij automobilisten op de
snelweg naar binnen kijken om te
zien of ze zitten te appen, blijkt helemaal zo intelligent niet te zijn. Dat
meldt de Limburgse regionale omroep L1. Een flesje chocolademelk
van een Nieuwegeiner was genoeg
om het systeem te foppen, aldus de
omroep.
De politie begon twee jaar geleden al
met de eerste proeven met de camera’s

die in Australië al volop worden gebruikt. Sindsdien is de software sterk
verbeterd. In de testperiodes in Nederland zijn veel overtredingen geconstateerd – op één dag registreerden twee
camera’s vierhonderd bestuurders met
een telefoon in hun hand; goed voor
bijna 100.000 euro.
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Op de foto zie je dat de lampen de
eerste test hebben doorstaan. De
circa 750 branduren van de ultrazuinige Ledlampen plus het toplicht
leveren een jaarlijkse rekening op
van circa 275 euro.
________________________________

gekeken of het ontsteken van de lampen online kan worden verricht.

De camera’s zijn sinds kort actief na
een test op meerdere plekken in de
regio Utrecht, veelal langs N-wegen.
Tijdens zo’n test in Nieuwegein werd
een bestuurder geflitst die aan zijn telefoon zou hebben gezeten. De man
kreeg een boete van 240 euro maar liet
die aanvechten door een jurist uit Maastricht. Die vroeg een foto van het flitsmoment op en zag dat de man niet een
telefoon, maar een flesje chocolademelk vasthield.
De boete is verscheurd. De jurist roept
iedereen op bezwaar te maken als hij of
zij denkt ten onrechte een boete te
hebben gekregen.
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Testrit met nieuwe tram
levert kleine aanpassing op
De bewoners die nabij de tramlijn
wonen in de wijk De Doorslag in
Nieuwegein en IJsselstein, hebben
deze week een brief in de bus gehad.
De nieuwe perrons bij verschillende
haltes lijken niet toegankelijk voor
rolstoelers of mensen met een rollator! Deze perrons moeten worden
aangepast. Het euvel is naar boven
gekomen na diverse testritten met de
nieuwe tram. Het is onduidelijk of
hierdoor het nog langer duurt voordat de tram gaat rijden.
In de brief laat de provincie weten: ’Tussen 1 en 15 december zal de provincie
Utrecht in IJsselstein en de wijk de
Doorslag diverse aanvullende werkzaamheden uitvoeren aan de perrons
van de nieuwe tramhaltes. Om de toegankelijkheid van de haltes voor mindervalide reizigers bij het in- en uitstappen te verbeteren, passen we op een
aantal haltes de perronrand en het tegelwerk aan. Op sommige haltes plaatsen we ook een kunststof strip waarmee
de ruimte tussen het perron en de tram
kleiner wordt gemaakt. Met deze maatregelen verbeteren we vooral toegankelijkheid van de tramhalte en de nieuwe
tram voor gebruikers van rolstoelen en
rollators.’
De werkzaamheden zullen worden afgerond voordat de nieuwe trams overdag de testritten zullen gaan uitvoeren.
Om de beschikbare tijd zo goed mogelijk te gebruiken zal de provincie de

Vrolijkheid en inspiratie
met het Vreeswijk-Journaal
(Vervolg van pagina 12)
Neem je telefoon/camera mee op pad
en film wat je doet.
Zo maak je een filmpje
Hier zijn een paar aanwijzingen voor het
maken en versturen van een filmpje:
1 Horizontaal filmen. Als je gaat filmen
met je telefoon, houd deze dan horizontaal vast
_______________________________
aanpassingen uitvoeren in de eerste
twee weken van december. Dit zal over
het algemeen overdag gebeuren tussen
07.00 en ongeveer 16.00 uur.
Locatie van de werkzaamheden
Op de volgende tramhaltes zullen de
werkzaamheden plaatsvinden:
St. Antonius Ziekenhuis, Doorslag,
Hooghe Waard, Eiteren, Achterveld,
IJsselstein-Binnenstad en IJsselsteinZuid.
Hinder
Bij de werkzaamheden zal gebruik gemaakt worden van een kraan en een
boor die enige geluidshinder kunnen
geven. Op sommige haltes wordt ook
het tegelwerk ingezaagd. Ook dit kan
geluidsoverlast veroorzaken. De omgeving bij de haltes blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor het verkeer.
18

2 Vaste hand. Probeer je telefoon niet
teveel te bewegen tijdens het filmen.
Een schokkerig beeld komt erg onrustig
over. Zo is je video moeilijker te volgen
en minder prettig om naar te kijken
3 Niet te kort. Probeer niet te korte opnames te maken (van een paar seconden). Maak liever lange opnames (van
een paar minuten), die in de nabewerking geknipt kunnen worden.
4 Eén onderwerp per filmpje. Probeer
je op één onderwerp te richten. Als je
bijvoorbeeld in een ruimte een groep
mensen gaat filmen, dan weet de kijker
niet naar wie hij moet kijken. Probeer
dus een filmpje te maken, waardoor
helder wordt wie of wat het onderwerp
van je film is.
Probeer niet te ver van je onderwerp af
te staan. Dit helpt om een scherp beeld
te krijgen in je filmpje;
5 Geluid opnemen. Wil je een presentatie of gesproken stuk opnemen? Zorg
er dan voor dat je filmt in een rustige
omgeving en ga niet te ver van je onderwerp af staan.
Zo kun je je filmpjes aanleveren
Je kunt je losse filmpjes aanleveren via
e-mail: redactie@vreeswijk24.nl of via
Whatsapp: 06-23074675.

WEBSITE
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NIEUWEGEIN,
WAT GEBEURT HIER
Onlangs, in een van de vele artikelen over de mogelijke werkzaamheden in polder Rijnenburg
(woningen, windmolens, zonnepanelen) wezen we er op dat er,
nogal sneaky, een weg staat
ingetekend vanaf de Galecopperzoom onder de A2 naar deze
polder. Daarbij tekenden we aan
dat die verbinding voor veel
overlast aan wandelaars, fietsers, recreanten in de Galecopperzoom zou zorgen en dat de
Galecopperwetering daardoor
voorgoed zou worden 'vernield'.
En nu, nu wordt er ter plekke
opgehoogd, aanplant verwijderd
en afgegraven...
Wat gebeurt hier?

NIEUWEGEIN:
DIT GEBEURT HIER

Wandelen met Smaak & Stijl
in Galecop en omgeving
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.

scannen van de QR code van de betreffende wandeling. 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 voor de
meer ervaren lopers.

WEBSITE

De wandelroutes zijn ook te volgen via
een gratis app op de telefoon en het
19

Vorige week vrijdag stelden we
op pen.nl de vraag aan de gemeente Nieuwegein wat hier
gebeurt. Afgelopen maandag
reageert Karin Borsje namens de
gemeente als volgt: 'Wat je op
de foto ziet, zijn de voorbereidingen voor het plaatsen van een
reclamemast op de geluidswal.
Hiervoor is een omgevingsvergunning verleend in 2017 waartegen vervolgens een beroepszaak heeft gelopen tot medio
2019. De vergunning is sinds
voorjaar 2019 onherroepelijk.
De helling die recent is aangelegd is een tijdelijke voorziening,
zodat bijvoorbeeld de heimachine op de bouwlocatie kan komen: bovenop de geluidswal. De
bestaande helling is daarvoor
namelijk te steil. De planning is
dat de mast in februari/maart
gereed is. De omgevingsvergunning van de mast heeft een tijdelijkheid tot 1 januari 2030.
Als de werkzaamheden gereed
zijn wordt de helling weggehaald
en dan wordt het terrein waar nu
de helling is gemaakt in overleg
met de gemeente hersteld/ingericht.'

WEBSITE
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Maak kennis met The Point
The Point is het gloednieuwe servicehart van Cityplaza Nieuwegein! Hier
kun je sinds 23 november terecht
voor allerlei handige services om je
bezoek aan het winkelcentrum makkelijker én leuker te maken. Bij het
servicepunt staat er altijd iemand
voor je klaar om je te helpen. Maak
ook gebruik van alle praktische services die Cityplaza te bieden heeft.
Vragen stellen bij de informatiebalie
Cadeautjes kopen, pakketjes verzenden/ophalen of je nieuwe outfit laten
verstellen: een dag is zo gevuld met todo’s. The Point hostess Annelie legt uit:
‘Binnen Cityplaza dragen we samen
elke dag bij aan het prettiger maken van
het dagelijks leven van onze bezoekers.
Daarom heeft Cityplaza The Point in het
leven geroepen. Één plek met alle informatie en services van het winkelcentrum bij elkaar. Bijzonder gemakkelijk,
toch?’
The Point is dagelijks geopend tijdens
openingstijden van het winkelcentrum.
Je vindt het servicehart in de Passage
tegenover Doppio Espresso. We hebben gekozen voor de locatie op het
middenplein als centraal punt. Hier
maak je snel een tussenstop tijdens het
doen van jouw aankopen. Stel al je vragen bij de informatiebalie, en laat bijvoorbeeld ook gelijk pasfoto’s maken of
maak gebruik van de uitgebreide pakketservice.
Pakketjes wegbrengen of ophalen
Je winkelbezoek in Cityplaza combineren met het wegbrengen of ophalen van

je pakketje? The Point maakt het mogelijk! Samen met pakketdienst Parcls
zorgen we ervoor dat bij The Point je al
jouw pakketten kunt ontvangen en verzenden van elke pakketvervoerder, zoals DHL, UPS, GLS en DPD. Deze pakketservice is uniek in Nieuwegein: dat is
nog eens lekker uitpakken!
Op zoek naar een echt leuk cadeau?
Er is een Cityplaza Cadeaukaart verkrijgbaar bij The Point. Dan geef je
maar liefst 50 winkels cadeau in één
kaart! Voor een verjaardag, de feestdagen of zomaar: met deze cadeaukaart
maak je iedereen blij. Je schenkt je geliefde, ouders of vriend(in) hiermee een
persoonlijke keuze uit het diverse aanbod van Winkelcentrum Cityplaza.
De Cadeaukaart Cityplaza kan opgeladen worden met bedrag naar keuze
(van €5 tot €250) en blijft na opladen
twee jaar geldig. Je hoeft de cadeaukaart niet in één keer op te maken en je
kunt het bedrag verspreiden over verschillende winkels. Maak het cadeau
persoonlijk door je persoonlijke boodschap erop te schrijven.
The point heeft twee leuke openingsacties
1 Ontdek de pakketservice van The
Point
Wanneer je tot en met 6 december je
pakket ophaalt of wegbrengt bij The
Point maak je kans op een cadeaukaart
t.w.v. €250,- .
Hoe? Laat je verzend- of afhaalbewijs
zien bij de servicebalie, vul je emailadres in en ontvang een unieke kraskaart waarbij je direct kans maakt op
een Cityplaza cadeaukaart!
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2 Een aankoop bij Barista Cafe, Doppio Espresso en Bakkerij Bart wordt
tot en met 6 december beloond met een
Point-flyer en deze kan zomaar geld
waard zijn. Hoe? Lever deze flyer in bij
The Point, vul je e-mailadres in en ontvang een kraskaart. Met jouw unieke
kraskaart maak je (direct) kans op een
Cityplaza Cadeaukaart t.w.v. € 250,-.
En verder biedt The Point
• gratis een buggy of rolstoel te lenen
• je mobiele telefoon en OV-chipkaart
op te laden
• pasfoto’s te maken
• Cityplaza Cadeaukaarten te kopen
veilig te pinnen.
Contact opnemen met The Point
Het servicepunt is bereikbaar via thepoint@cityplaza.nl.
Openingstijden
Maandag t/m donderdag, 9.30 - 18.00
uur
Vrijdag, 9.30 - 20.00 uur
Zaterdag, 9.30 - 17.00 uur
Zondag, 12.00 - 17.00 uur
De openingstijden kunnen afwijken op
bijzondere dagen.

FOTO: AREND BLOEMINK
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VCA steeds belangrijker
voor bedrijven
in risicovolle sectoren
Mensen die de bouw, de elektrotechniek of de (petro)chemische industrie
werken, weten dat er risico’s kleven
aan hun werk. Ook bedrijven en hun
opdrachtgevers weten dat. Niet
vreemd dus dat in deze sectoren afgelopen jaren de behoefte is gegroeid aan vakmensen met een certificaat volgens de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers,
beter bekend als VCA. Steeds meer
bedrijven sturen hun personeel op
cursus en zetten zichzelf in om een
VCA-certificering te bemachtigen,
ook omdat dit voor hun marktpositie
van belang is. Gelukkig voor de professionals in deze regio is het mogelijk om de cursus VCA in Utrecht te
volgen.

Bedrijfsongevallen voorkomen
Nog steeds vinden er jaarlijks in Nederland zo’n 200.000 ongevallen op de
werkvloer plaats, waarbij in 4.300 gevallen iemand gewond raakt en in 60 gevallen zelfs iemand overlijdt. Dat bedrijven dit soort bedrijfsongevallen en de

gevolgen daarvan willen voorkomen, is
logisch. De Nederlandse bedrijfsongevallenstatistieken verklaren ten dele
waarom VCA-certificering belangrijk
gevonden werd en waren destijds ook
de aanleiding om VCA in het leven te
roepen. Dat gebeurde in 1994, door
aannemers en vertegenwoordigers van
petrochemische bedrijven. Zij ontwierpen een toetsingssysteem om de veiligheid in hun sectoren te kunnen controleren. Het belang en de populariteit van
dat toetsingssysteem is anno 2020
enorm, maar neemt niet weg dat er in
de praktijk nog steeds ruimte voor verbetering is als het gaat om de veiligheid
op de werkvloer.
De markt vraagt erom
Die drang om het risico op bedrijfsongevallen te verkleinen heeft ook zijn
sporen nagelaten op de markt, waar
VCA-certificering ook om commerciële
redenen van groot belang is geworden.
Opdrachtgevers kiezen er namelijk
steeds vaker voor om hun klussen alleen uit te besteden aan partijen met
VCA-certificering, waardoor een partij
die dat niet heeft zichzelf uit de markt
prijst. Daarbij wordt het ook belangrijk
gevonden dat werknemers ook een
VCA-diploma op zak heeft. Die hebben
daar op hun beurt weer belang bij om21

dat bij het solliciteren binnen de branche steeds vaker om dat diploma gevraagd wordt. Zo is het belang van VCA
veel groter geworden dan alleen het
controleren van veiligheidsrisico’s.
Verschillende cursussen en verschillende cursusvormen
De VCA-cursus die vakmensen voorbereidt op het VCA-examen en uiteindelijk
tot het VCA-diploma, bestaat in verschillende versies. Voor werknemers op de
werkvloer is er de cursus VCA Basis
oftewel B-VCA. Zij doen daar de nodige
basiskennis op over veiligheid, gezondheid en milieueffecten rondom hun
werk. Voor leidinggevenden en zzp’ers
in de risicovolle branches is er de VCAVOL cursus: Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. De meest populaire cursusvorm is klassikaal. Dit kan
ook op locatie bij bedrijven, wat weer de
gelegenheid biedt om de cursus af te
stemmen op wat relevant is voor het
bedrijf. Men kan echter ook zijn VCA
online halen door middel van e-learning.
Zelfstudie is ook mogelijk voor mensen
die het liever op hun eigen tempo doen.
In alle gevallen moet de cursus afgesloten worden met een examen om het
VCA-diploma te behalen. Eerst een
proefexamen afleggen om goed beslagen ten ijs te komen in mogelijk.
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Ons assortiment voor de feestdagen
Wij hebben een ruime keuze in huis om de feestdagen tot een
culinair succes te maken. Wij helpen u graag bij uw keuze en geven u
graag de juiste adviezen over het bereiden van onze specialiteiten.

Rundvleesspecialiteiten per 100 gram
...... x ...... gram Ossenhaas
...... x ...... gram Zijlende biefstuk
...... x ...... gram Kogelbiefstuk
...... x ...... gram Biefstuk
...... x ...... gram Entrecôte
...... x ...... gram Rosbief
...... x ...... gram Hollandse ribeye
...... x ...... gram Runderrollade
(Rosé)
...... x ...... gram Runderrollade
(Sudder)
Kalfsvleesspecialiteiten per 100 gram
...... x ...... gram Kalfshaas
...... x ...... gram Kalfsoester
...... x ...... gram Kalfsentrecôte
...... x ...... gram Kalfsschnitzel
...... x ...... gram Kalfsschenkel

6,99
3,79
3,04
2,70
2,49
2,59
3,50
2,39
1,93

6,25
3,56
3,99
3,56
2,59

Wild & gevogelte per 100 gram
...... x ...... gram Gekonfijte eendenpoot 2,29
...... x ...... gram Konijnenachterbout
1,99
...... x ...... gram Kalkoen
1,39
...... x ...... gram Kalkoenfilet
1,93
...... x ...... gram Tam konijn
2,39
...... x ...... gram Hertenbiefstuk
3,99
...... x ...... gram Eendenborstfilet
3,49
...... x ...... gram Gerookte eendenborstfilet 3,75
...... x ...... gram Hazenpeper
2,49
...... x ...... gram Wildpoulet
2,69
Vleeswaren specialiteiten per 100 gram
................ Gerookte entrecôte
3,59
................ Parmaham
4,85
................ Gebr. kalfsrollade
2,48
................ Kerstbomenworst
2,88
................ Gebr. kalfsgehakt met
cranberry's
1,98
................ Truffelsalami
3,99
Kerstspecials
................ Rauw hammetje per 100 gram
(om zelf te braden)
1,99
................ Mini quiche per stuk
(verschillende soorten)
1,98

Diverse soorten paté per 100 gram
.............. gram Uien-confijt paté
.............. gram Kerstpaté
(Amaretto en amandelen)
.............. gram Everzwijnpaté
.............. gram Reepaté
.............. gram Cranberrypaté
.............. gram Kalkoen-ananaspaté
.............. gram Parmahoning

2,98
3,65
3,75
4,14
2,59
2,59
3,09

Kant-en-klaar specialiteiten per 100 gram
....... stuks Varkenshaas in bladerdeeg 2,36
....... sleetje Varkenshaas met brie
2,36
....... stuks Varkenshaas gevuld met roomkaas
en lente-ui, omwikkeld met rauweham
2,36
....... stuks Bief Wellington ossehaas in
bladerdeeg
5,98
Varkensvlees per 100 gram
...... x ...... gram Varkenshaas
...... x ...... gram Varkensfiletrollade
...... x ...... gram Varkensoester
...... x ...... gram Varkensfricandeau
...... x ...... gram Procureur filetrollade
Kerstspecialiteiten per stuk
................ Rundercarpaccio per stuk
(inclusief pijnboompitjes en dressing)
................ Vitello tonato kalfs per stuk
(inclusief pijnboompitjes en dressing)
................ Kerstboomburgers
(per 4 stuks)

2,59
1,72
1,72
1,69
1,62

4,50
4,50

6,00

Gourmet, Fondue, Steengrill (300 gram p.p)
............... pers. Gourmetschotel
6,75
biefstuk, schnitzel, kipfilet, kipfilet gemarineerd,
mini kipsaté, vinkje en mini runderhamburger
............... pers. Gourmet met sterren 8,75
kogelbiefstuk, varkenshaas, kalfsoester, kipfilet,
kipfilet gemarineerd, mini runderhamburger en
runderspiesje.
............... pers. Fondueschotel
6,75
biefstuk, kipfilet, varkens fricandeau, balletje
en vinkje.

............... pers. Steengrillschotel
7,75
biefstuk, varkens schnitzel, kipfilet, filetlapje en
tartaartje.
............... pers. Wildgourmet
13,98 hertenbiefstuk, eendenborstfilet en
parelhoenfilet.
Wij hebben ook mini kipsaté, mini slavink,
mini hamburger, mini cordon blue en mini kip
merquez worstje.
Lekker makkelijk
Borrelplateau
Vol met lekkernijen! Vraag naar de
mogelijkheden in de slagerij. Vanaf

70,00

Diverse soorten Party pannen
Diverse mogelijkheden (klein) vanaf

29,95

Verschillende soorten smulsteen
Zolang de voorraad strekt wegens beperkt
aantal stenen en pannen, voor informatie
vraag in de winkel. Per steen, vanaf
15,95
Vleeswarentrio
................ Kerstvleeswaren trio
6,49
100 gram boerenachterham,
100 gram rosbief,
100 gram fricandeu
Klassieke kerstbox
(Zelf deels nog bereiden)
- Vitello Tonato
- Ossenstaartsoep
- Varkensfilet rollade
- Tiramisu
................ 4 personen

Nu ook online
te bestellen!
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Aflevering 30
Alle afleveringen vind je hier.

Het enige aanknopingspunt van nu is dat de daling van de
besmettingen stagneert. En niemand weet precies waarom.

Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’

Dat Rutte zich zorgen maakt, is een veeg teken. Wanneer
hebben we Rutte ooit ergens iets over horen zeggen in de
trant van… ik heb geen idee en daar dan niet bij lacht. Hij
had ook al geen idee waarom mensen in gebedshuizen ook
na 1 december geen mondkapje hoeven te dragen. En pas
op 8 december horen we hoe het verder met ons moet met
Kerst en Oud & Nieuw.

Ik ben eigenlijk een beetje van het pad af. Tot dusver had ik
aanknopingspunten: de cijfers van het RIVM, het reproductiegetal, de wekelijkse trend van de besmettingen, en natuurlijk de persconferenties waarin alle gegevens gewogen werden en waarin onze bewegingsvrijheid al dan niet een nieuw
fundament kreeg.

In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland gaan ze werken met
de zogenaamde Kerstbubbel. In Engeland mag je tussen 23
en 27 december met twee vaste gezinnen een Kerstbubbel
vormen. Er mag zelfs gereisd worden om die bubbel te kunnen vormen.

Ik ben nu eigenlijk geheel van het pad af. Ik vraag me af of
iemand nog weet hoe het zit.
Sinds de persconferentie van 17 november zitten we in een
versoepeling van de persconferentie van 3 november en
daarom mag ik bijvoorbeeld nu wel … en dan moet ik erg
goed opletten of ik alles wel heel goed heb begrepen, alhoewel niemand mij daar ooit op gaat controleren.

In Duitsland is ook een ‘bubbelvoorstel’ in de maak, – dat
Angela Merkel overigens nog wel moet goedkeuren: tussen
23 december en 1 januari mag een gezelschap thuis uit
maximaal tien personen bestaan. Het is de bedoeling dat
Duitsers voor en na de feestdagen enige tijd (?) in zelfquarantaine gaan. Zouden ze daar in Duitsland echt denken dat
mensen daar massaal gehoor aan gaan geven?

Ik denk dat we de weg kwijt zijn. Dat dat verdomde virus ons
de pas afsnijdt. Dat we denken dat we snappen hoe het virus zich verspreidt, maar dat we eigenlijk geen idee hebben.
Behalve dan dat het herfst, – ja, bijna winter is-, en dat het
virus zijn seizoensfeestje viert. In alle landen om ons heen
en verderop. Ongeacht het beleid. Ongeacht de maatregelen. Zoals alle wintervirussen.

Misschien ga ik wel op zoek naar een beetje leuke leegstaande kerk om daar met de hele familie en andere gasten
een hele grote Kerstbubbel te vormen. Zonder mondkapjes.

Sporten en bewegen in de
kerstvakantie
Deze kerstvakantie kun je lekker
sporten en bewegen in Nieuwegein!
Wist je dat er heel veel leuke activiteiten zijn waar je gratis of voor weinig geld aan mee kunt doen? Ben je
benieuwd wat er allemaal te doen is?
Mini-WK zaalvoetbal
Heel veel teams gaan sportief de strijd
aan om de felbegeerde bokaal. Welk
team mag zichzelf zaalvoetbalkampioen
van Nieuwegein noemen? Wil jij meestrijden met je team? (Voor basisschoolleerlingen en een aparte editie voor
middelbare scholieren).
Vakantie Games
Deze vakantie zijn de vakantie games
er weer! Gezellig meedoen met allemaal leuke en sportieve activiteiten,
neem jij je vriendjes en vriendinnetjes
mee? (Met een speciale editie voor jonge kids, de mini's).

Intro duiken en snorkelen
Heb je altijd al eens willen ervaren hoe
het is om als een echte duiker onder
water te bewegen? Of vind je het leuk
om een keer te snorkelen? Meld je dan
nu aan! Ook als je al een keer hebt
meegedaan ben je van harte welkom.
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Wil je meer informatie en je aanmelden? Check de website: www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender/ en
doe mee deze kerstvakantie!
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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.

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 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.

De Stellingmolen van Verloop

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.
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