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VOORHAVENDIJK

TE BELEVEN

• Grote Worden Wat Je Wil Show, 6 t/m 17 okt • Banen- en leer-
markt, 16 okt • Vakantiegames Honk- en softbalclinic, 18 okt •
Vakantiegames Kickboxen, 20 okt • Vakantiegames Peuterdans,
21 okt • Nieuwegein 50 jaar, Gepland Gelaagd Geslaagd, 21 okt •
Viva la Frida, 21 okt • Vakantiegames Tafeltennis en Basketbal,
22 okt • Samen voor Nieuwegein, 25 okt • Voorlees-lunch, 27
okt • Nieuwegeinlezing Middeleeuws Zwaard, 28 okt • Workshop
Beursvloermatch, 2 nov • Demonstratie schildertechnieken, 6
nov • Uitvaren boogbrug, 7 nov • Planes, Trains and Automo-
biles, 11 nov • Sinterklaasactie Speelgoedbank, 19 en 20 nov •
Beursvloer, 25 nov • Love Actually, 9 dec • ‘SamenLoop voor
Hoop, 21 en 22 mei • Night of the Proms, 28 mei •

• Financiën Nieuwegein op termijn onzeker • Uitblinker Robert
Meeuwsen • Waterstof tanken in Nieuwegein • Woningen ont-
ruimd • Tweede Repair Café • Campagne tegen drugslabs •
Feyenoord-PSV met Sari • Pleegkinderen krijgen Dromenkamer •
Leerlingen maken moties • Hoogspanningsnet bereikt grens •
Bus tussen Vreeswijk en Cityplaza • Boete voor Haseena Bakhtali
• Kandidaten advieslijst D66 • Open NK Poker • Groen klimaat-
plein geopend • Nieuwe stap tegen opsporen olie en gas in de
provincie • Avond van de Raad • 'Voor een glimlach' • Alzheimer
café • Jan Kuiper lijsttrekker CDA • Taakstraf trekkerchauffeur •
Cals Nieuwegein gecertificeerd • Leermeesters investeren in ont-
wikkeling •

DE KOM, VOORSTELLINGEN
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DEZE WEEK

https://www.pen.nl/artikel/de-grote-worden-wat-je-wil-show-tijdens-de-kinderboekenweek-in-de-bieb
https://regioav.leerwerkloket.nl/regionaal-evenement/techniekmarkt-maakindustrie-make-center
https://regioav.leerwerkloket.nl/regionaal-evenement/techniekmarkt-maakindustrie-make-center
https://mijnsportid.nl/zoek-sportactiviteiten
https://mijnsportid.nl/zoek-sportactiviteiten
https://mijnsportid.nl/zoek-sportactiviteiten
https://mijnsportid.nl/zoek-sportactiviteiten
https://www.pen.nl/artikel/maand-van-de-geschiedenis-met-thema-aan-het-werk-in-de-bibliotheek
https://https://www.pen.nl/artikel/lezing-viva-la-frida-bij-kunstgein-podium/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://mijnsportid.nl/zoek-sportactiviteiten
https://mijnsportid.nl/zoek-sportactiviteiten
https://www.pen.nl/artikel/bijeenkomst-voor-ondernemers-voor-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/maand-van-de-geschiedenis-met-thema-aan-het-werk-in-de-bibliotheek
https://www.pen.nl/artikel/maand-van-de-geschiedenis-met-thema-aan-het-werk-in-de-bibliotheek
https://www.pen.nl/artikel/maand-van-de-geschiedenis-met-thema-aan-het-werk-in-de-bibliotheek
https://www.pen.nl/artikel/workshop-voor-verenigingen-en-stichtingen-samen-voor-een-goede-beursvloermatch-2
https://www.pen.nl/artikel/workshop-voor-verenigingen-en-stichtingen-samen-voor-een-goede-beursvloermatch-2
https://www.pen.nl/artikel/expo-uit-de-kunst-in-kunstgein-podium
https://www.pen.nl/artikel/expo-uit-de-kunst-in-kunstgein-podium
https://www.pen.nl/artikel/verwijdering-1e-deel-boogbrug-bij-nieuwegein
http://www.departnernieuwegein.nl
http://www.departnernieuwegein.nl
http://www.speelgoedbank-nieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/huppeldepub-vreeswijk
http://www.departnernieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend
https://www.pen.nl/artikel/night-of-the-proms-rijnhuizen-verschoven-naar-2022


Tortilla met spinazie,
gehakt en nog meer

Deze week maakt onze kookgek Eric
Dekker, voor de rubriek ‘Koken met PEN’
een heerlijke tortilla. Tortilla is omelet in
het Spaans en kun je op allerlei manier
maken.

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 Matkopsingel in de wijk
Doorslag.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

2

De Digitale Nieuwegeiner

Vrijwilligers gaan pendelen met bus
op de ‘oude’ route tussen Vreeswijk en Cityplaza

In december gaat een pilot van start die het centrum van Nieuwegein weer
met Vreeswijk verbindt. Een poule vrijwilligers gaat zes dagen per week met
een 8-persoonsbus tussen de twee kernen pendelen.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat de exacte route van de bus wordt, maar het
zal ongeveer de route worden die bus 77 vroeger reed tussen het centrum van
Nieuwegein en Vreeswijk. Het moet de twee gebieden weer opnieuw met elkaar
verbinden, nadat in 2019 een deel van lijn 77 geschrapt was. In deze video de
reactie toendertijd van oud raadslid Chris Bouws over het schrappen van de bus-
lijn.

Officiële bus
'Het wordt een officiële bus met de mogelijkheid om ov-kaarten te scannen en te
pinnen', zegt Peter Bakker van het Vrijwilligershuis Nieuwegein. 'En vrijwilligers
gaan de bus rijden.' De reistijden, waarschijnlijk tussen 08.00 en 18.00 uur, zijn
straks terug te vinden op 9292ov.nl.

Per dag zijn ongeveer drie vrijwilligers nodig die elk zo’n drie tot 3,5 half uur rij-
den. Alleen op zondag rijdt de bus niet. Het Vrijwilligershuis op zoek naar een
aantal vrijwilligers, want het wil zorgen voor een vrijwilligersbestand met een flexi-
bele schil, bijvoorbeeld voor als chauffeurs ziek worden. De vrijwilligers krijgen
een rijvaardigheidstraining van vervoersorganisatie QBuzz. 'De vrijwilligers krij-
gen ook training op het gebied van bedrijfshulpververlening, brandgevaar en een
stukje over gastvrijheid', zegt Bakker.

De gemeente en provincie hopen met de vrijwilligersbussen inwoners tegemoet
te komen. Of dit nu definitief de oplossing is, is nog niet bekend. 'Het probleem is
niet helemaal opgelost', zegt bijvoorbeeld Rienk van Keulen van GroenLinks. 'We
willen nog steeds een directe verbinding tussen Utrecht Centraal en Vreeswijk.
Wij zien het liefste dat bus 77 doorrijdt richting Vreeswijk.' Wel noemt hij het een
stap in de goede richting.

De pilot begint op 13 december en duurt twee jaar. Het is een samenwerking tus-
sen de provincie Utrecht, ov-concessiehouder QBuzz, het Vrijwilligershuis Nieu-
wegein en het Museumwerf Vreeswijk. Bij die laatste organisatie wordt de bus in
de avonden en op zondag gestald.
Michiel van Ooijen van RTV Utrecht voor pen.nl

https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/koken-met-pen
https://www.pen.nl/destraat/index536.html
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.cityplaza.nl
https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-heeft-e-556-000-toegekend-gekregen-van-erfgoed-deal
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/oud-politicus-bouws-reageert-op-nieuwe-plannen-openbaar-vervoer
https://www.pen.nl/artikel/vrijwilligers-gaan-pendelen-met-bus-op-de-oude-route-tussen-vreeswijk-en-cityplaza
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Cals Nieuwegein
gecertificeerd deelnemer
Stichting Havisten
Competent (HaCo)

In schooljaar 2020-2021 is het Cals
College in Nieuwegein door het HaCo-
bestuur (digitaal) gevisiteerd. Uit-
komst van deze visitatie is dat het
Cals College zich nu officieel HaCo-
school mag noemen.

De doordachte doorgaande lijn in het pro-
gramma, de visie en communicatie van

het gedachtegoed en de energie binnen
de afdeling werden als bijzonder be-
noemd.
In het onderwijsprogramma op de havo
wordt, vanaf leerjaar 2, veel tijd en aan-
dacht besteed aan de ontwikkeling van
competenties. Het beheersen van de
competenties draagt bij aan een soe-
pelere overstap naar het hbo en/of
werkveld.

Op donderdag 30 september werd het
‘bordje’ bij een feestelijke uitreiking
overhandigd

Als de leerling deze competenties be-
heerst is hij/zij beter in staat succesvol
met lastige omstandigheden in studie en
werk om te gaan. Het betreft de volgende
vijf competenties:
• Communiceren
• Onderzoeken
• Reflecteren
• Plannen
• Samenwerken

Leermeesters in de horeca
investeren in ontwikkeling

'Hoe mooi is het om leermeester te zijn
en de studenten een stapje verder te
helpen?' Die vraag stelde Paul Ruiter,
voorzitter van Koninklijke Horeca Ne-
derland regio Midden Nederland, in
zijn openingswoord aan de 75 leer-
meesters, die afgelopen dinsdag 12
oktober de Dag van de Leermeester en
Leerbedrijven bezochten op het Hore-
ca & Toerisme College in Nieuwegein.

Een gezamenlijk initiatief van SBB, KHN
regio Midden Nederland, MBO College
Hilversum Horeca & Facility, onderdeel
van ROC van Amsterdam, Hotelschool
MBO Amersfoort en ROC Midden Neder-
land.

Op de dag stonden ontmoeting, lering en
ontwikkeling centraal. De leermeesters
volgden een afwisselend programma
waarin ze handvatten kregen aangereikt
die ze in hun dagelijkse werk met studen-
ten kunnen toepassen. Zo legde gast-
spreker Ronald Hünneman verschillende
communicatiestijlen uit die te gebruiken
zijn in de communicatie met medewer-
kers en studenten/leerlingen.

Daarnaast werden twee workshops
aangeboden. In de workshop ‘Mijn stu-
dent heeft er (weer) zin in!... en ik ook!’
leerden de deelnemers hoe je studenten
op een positieve manier kunt motiveren.
De praktijkopleider/leermeester heeft im-
mers grote invloed op de motivatie van
de student en de geboekte resultaten in
de praktijk. De tweede workshop vond

plaats in de keukens van het Horeca &
Toerisme College en richtte zich op food
& beverage. Wat zijn de nieuwste pro-
ducten, bereidingen en trends?

Verbinding
ondernemers en opleidingen
'Een inhoudelijk goede dag', blikt Ruiter
terug. 'Ook goed om te zien dat dit een
samenwerking is tussen verschillende
scholen. Hiermee zetten we een eerste
stap om de kloof tussen ondernemers en
opleidingen zo klein mogelijk te maken'.

Vanuit de organiserende partijen is de in-
tentie om de Dag van de Leermeester en
Leerbedrijven jaarlijks te laten terugkeren
in de regio.

https://moenmakelaars.nl
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/het-nbc-congrescentrum-bouwt-aan-nieuwe-ruimte-recht-voor-de-entree
https://www.pen.nl/artikel/nationale-sportweek-noc-nsf-van-start-met-touwtjespringen
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381


Geen
algeheel vuurwerkverbod
in Nieuwegein

De meeste gemeenten in de provincie
Utrecht voelen niets voor een algeheel
vuurwerkverbod. In sommige gemeen-
ten wordt zo een verbod wel serieus
overwogen. Niet in Nieuwegein!

Veel lokale overheden vinden dat een
vuurwerkverbod landelijk of misschien
zelfs op Europees niveau geregeld zou
moeten worden. Wel kiest de meerder-
heid van de gemeenten voor vuurwerk-
vrije zones. Hoeveel dat er zijn per
gemeente, verschilt sterk. Eerder pleitte
Lokale Vernieuwing in Nieuwegein al
voor een verbod op vuurwerk in Nieuwe-
gein. Maar die motie heeft het niet
gehaald.

Op dit moment hanteert Nieuwegein
‘vuurwerkvrije zones.’ Dat zijn er inmid-
dels 38 geworden. Deze zijn onderver-
deeld in verschillende categorieën.
Deze zones (verbod) zijn, zoals bedoeld
in artikel 2:73, eerste lid, APV is van
toepassing op de volgende plaatsen,
zoals aangegeven op de kaart van de
vuurwerkvrije zones:
• het terrein van het St. Antonius Zieken-
huis en de omgeving hiervan
• alle dierenweides en de kinderboerderij
en de omgeving hiervan
• alle verzorgingshuizen en de omgeving
hiervan
• alle basisscholen, middelbare scholen

en ROC’s en de omgeving hiervan
• Cityplaza en de omgeving hiervan; het
tram- en busstation in het stadscentrum
en de omgeving hiervan.

De vuurwerkvrije zones zullen worden
aangegeven met bebording. Er wordt re-
pressief opgetreden bij het overtreden
van de vuurwerkvrije zones. Daarnaast
wordt er extra toezicht gehouden op deze
locaties door o.a. Boa’s.

De vuurwerkvrije zones zijn in 2020 ge-
actualiseerd en komen overeen met voor-
gaande jaren. Er zijn wijzigingen echter
zijn deze vooral op gebied van ruimtelijke
ontwikkelingen. Voorheen waren de vuur-
werkvrije zones op andere wijze gespeci-
ficeerd. Op deze manier kan er via de
kaart rekening gehouden met ontwikke-
lingen op het gebied van ruimtelijke in-
richting.

Trekkerchauffeur
krijgt taakstraf
na aanrijding met fietsster
in Nieuwegein

Een 21-jarige landbouwer uit Ameide
krijgt een taakstraf van negentig uur
voor het veroorzaken van een ver-
keersongeluk in Nieuwegein twee jaar
geleden. Daarbij liep een fietsster
zwaar lichamelijk letsel op.

De toen 19-jarige man reed op 7 oktober
2019 rond 8.45 uur op een trekker met
een giertank erachter over de kruising
van de Symfonielaan en de Utrechtse-
straatweg. Een jonge vrouw op een fiets
wilde oversteken en verwachtte dat de
trekker zou stoppen. Haar voorwiel kwam
onder een trekkerband en ze kwam door
de botsing zo hard op het asfalt terecht
dat ze een gecompliceerde breuk in haar
enkel opliep.

In de rechtszaal gaf de jonge chauffeur
toe dat hij bij oranje licht geen vaart had
geminderd. Volgens de rechtbank stond
het verkeerslicht al ruim anderhalve se-
conde op rood, nog voor de trekker de
stopsteep had bereikt, en zelfs toen had
hij nog op tijd kunnen afremmen. Boven-
dien had de man kunnen weten dat hij
met de lage snelheid die is toegestaan
voor landbouwvoertuigen de kruising
nooit meer op tijd vrij had kunnen maken
voor verkeer dat op dat moment groen
licht kreeg.

De rechter oordeelde gisteren dat de
man een taakstraf van 90 uur verdient.
Hij heeft te hard en door rood gereden en
daarmee een enorm risico genomen. Als
hij binnen twee jaar opnieuw in de fout
gaat verliest hij de rijbevoegdheid die hij
voor zijn werk nodig heeft.

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
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https://www.pen.nl/artikel/lokale-vernieuwing-wil-verbod-op-vuurwerk
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegeinse-darren-is-helemaal-in-zijn-element-op-het-toneel-van-de-disney-musical-aladdin
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
mailto:jutenzonieuwegein@gmail.com
https://www.iused.nl/257-refurbished-ipad-apple-tweedehands?utm_source=pen.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=nieuwsbrief-pen.nl-07102021#q=&hPP=10&idx=PROD_IUNL_products&p=0&dFR%5Bfeature_condition_stars%5D%5B0%5D=5&dFR%5Bfeature_model%5D%5B0%5D=iPad+Pro+10.5+inch&fR%5Bcategories.id_category%5D%5B0%5D=257
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
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OMKIJKEN

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

Oktober 2014

De officiële opening van de nieuwe lokatie
van de Kledingbank 4 Nieuwegein (K4N)
werd verricht door de oenmalig wethouder
Martijn Stekelenburg. Toen ik deze foto op
Facebook plaatste schreef ik daarbij:
'Wethouder Martijn Stekelenburg van de
Gemeente Nieuwegein knoopte vanmiddag
de nieuwe Kledingbank Voor Nieuwegein
open. Wat kán die man toch lekker
speechen. En openknopen...!'
Zou Martijn nog vaak speechen?

Grens bereikt
op hoogspanningsnet
in de provincie Utrecht

Als we de netbeheerder TenneT mo-
gen geloven is de grens bereikt op het
hoogspanningsnet in de provincie
Utrecht. In iedergeval voor de terug-
levercapaciteit. Het hoogspanningsnet
kan nauwelijks nog meer teruglevering
van elektriciteit aan. Er is tijdelijk geen
ruimte voor nieuwe aanvragen voor
het transport van groene stroom van
bijvoorbeeld wind- of zonneparken of
grote zonnedaken. TenneT werkt aan
een oplossing, maar dit kan enkele
jaren duren. Hiermee staat ook de
polders Rijnenburg en Reijerscop on-
der hoge druk om een bijdrage te le-
veren aan groene stroom. Tijd voor
huizenbouw?

Polder Rijnenburg kan de regio ontlasten
met 25.000 woningen waardoor bijvoor-
beeld jonge Nieuwegeiners toch dicht bij
hun familie en bekenden uit Nieuwegein
kunnen (blijven) wonen. Dat vinden
meerdere politiek partijen, waaronder
Lokale Vernieuwing en de VVD.

Nederland heeft op dit moment te maken
met een woonsector die hevig onder druk
staat, dit komt door een aantal factoren
zoals scheefwonen, doorstroomproble-
men en immigratie. Dit zijn vraagstukken
voor de landelijke overheid waar ge-
meenten niets aan kunnen doen. Omdat
het er op dit moment niet op lijkt dat de
bevolkingsgroei zal afremmen dient er
geanticipeerd te worden op de woning-
markt. Het bouwen van meer woningen is
voor de gemeenten daarom de enige
oplossing.

Aanpassen
bestaande hoogspanningsnet
Volgens TenneT vraagt de snelle op-
komst van wind- en zonneparken stevige
aanpassingen aan het bestaande net.
Dat was oorspronkelijk ontworpen voor
het leveren van stroom, niet voor het
terugleveren aan het net. Wat ook mee-
speelt is dat wind- en zonneparken ge-
realiseerd worden in gebieden waar veel
ruimte is. De elektriciteitskabels in deze
regio’s zijn van oudsher het dunst.

In de provincie Utrecht wordt tot 2030 cir-
ca 180 miljoen euro geïnvesteerd in het
verzwaren van de netten. Ook worden
slimme transformatoren geplaatst. Deze
installaties kunnen duurzame elektriciteit
sturen en verdelen, zodat het netwerk
uiteindelijk beter kan worden benut.
TenneT start binnenkort een onderzoek
om te kijken of er tijdelijk een marktmech-
anisme kan worden ingezet om nieuwe
initiatieven mogelijk te maken. Dat heeft

de netbeheerder vandaag aangekondigd
bij de ACM, de toezichthouder op de
energiemarkt. De resultaten van het on-
derzoek worden begin 2022 verwacht.

https://www.facebook.com/Gemeente.Nieuwegein?__cft__%5B0%5D=AZW7eYc41rXH5T6MIsNUaXbxNLGxmKdUKb2DDPqIF1gCs1paQeYVlLdCrGrhLlnr_sAJZbnJ-8omoIxO_m-lcWW9REX6v8SKJi9ZMfMnqeH8QA8SfIwbPwq_FQNBTlJZyvFZ1cpwGqOA2xofeZ3VEHxLmeuD7HkpDfbIqhauWvGlJsy9wn0LojjggEgMxmYZqYI&__tn__=-%5DK-R
https://youtu.be/sDH0zvexPVQ
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/lokale-vernieuwing-lv-steunt-woningbouw-in-polder-rijnenburg
http://www.kinderplatformnieuwegein.nl
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Groen Klimaatplein
officieel geopend

'Mensen willen vaak wel een groenere
tuin maar weten tegelijk niet waar ze
moeten beginnen,' vertelt wethouder
Marieke Schouten. Voor inspiratie en
ook praktische tips voor een groenere
tuin of balkon kunnen inwoners vanaf
nu terecht op het Groen Klimaatplein
bij tuincentrum GroenRijk Baars aan
de IJsselsteinseweg 75. Vorige week
is deze officieel geopend door wethou-
der Marieke Schouten en Brenda
Horstra (adjunct directeur Tuin-
branche).

Het Groen Klimaatplein is een initiatief
van de Tuinbranche. 'Vanwege de snelle
verandering in het klimaat willen wij de
mensen ondersteuning bieden in het
groener maken van de tuin of balkon.
Waardoor onder andere de biodiversiteit
wordt bevorderd, het regenwater makke-
lijker weg kan lopen en het helpt bij de
extreme hitte waar wij steeds meer mee
te maken krijgen,' vertelt Brenda Horstra.

‘Zie klimaatverandering
als iets positiefs’
Nieuwegein is al een aantal jaar actief
om de inwoners bewust te maken van de
klimaatverandering. Laurens Miltenburg
(gemeente Nieuwegein) is de trekker
hierin. Laurens heeft onder andere de
samenwerking opgezocht met de Tuin-
branche. 'Gemeente Nieuwegein is een

mooi voorbeeld van het informeren van
de inwoners over de klimaatverandering.
Ze denken mee, dragen oplossingen aan
en organiseren verschillende acties,'
geeft Brenda Horstra aan.
'Als stad moet je het voorbeeld zijn rich-
ting de inwoners. We hebben in Nieuwe-
gein bijvoorbeeld bushokjes met groene
dakbedekking en in de wijk Fokkesteeg
liggen tegels met een speciaal afwater-
ingsysteem,' aldus Marieke Schouten.

Volgens Heemraad Constantijn Jansen
op de Haar (Waterschap Stichtse Rijnlan-
den) mogen we de klimaatverandering op
een andere manier bekijken. Namelijk
positief. 'Meer bloemen en planten in de
tuin levert meer vogels en insecten op in
jouw tuin of balkon. We gaan eerder naar
buiten, wat goed is voor onze gezond-
heid,' zegt Constantijn Jansen op de
Haar.

Subsidie
Om de inwoners te ondersteunen in het
groener maken van de tuin of balkon kan
er (soms) een subsidie worden aange-
vraagd. Dit kan bij de gemeente en bij het
Waterschap Stichtse Rijnlanden.

Begin klein
Een eerste tip: begin klein. Schaf een re-
genton aan. Plant planten in de grond die
goed zijn voor de insecten. Op internet
staat ook genoeg informatie, waaronder
filmpjes met praktische tips.

Provincie zet nieuwe stap
in procedure
tegen besluit ministerie
voor opsporen olie en gas

Provincie Utrecht is niet-ontvankelijk
verklaard in de bezwaarprocedure
tegen de verlenging van de vergun-
ning voor het opsporen van olie en
gas in onze regio, waaronder Nieuwe-
gein. De provincie en de gemeenten
waarmee samen het bezwaar is inge-
diend worden niet als belanghebben-
den gezien. Dit betekent dat het be-
zwaar tegen de opsporingsvergunning
van Vermilion niet inhoudelijk wordt
beoordeeld door het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat.

De provincie en gemeenten kunnen niet
leven met deze uitkomst en starten een
beroepsprocedure om hun bezwaarpun-
ten alsnog behandeld te krijgen. Nieuwe
aardgaswinningen passen niet bij de pro-
vinciale ambitie om de warmtevraag in
2040 volledig duurzaam in te vullen. Ook
vindt de provincie het besluit om over te
gaan tot verlenging onvoldoende onder-
bouwd.

De provincie heeft daarom eerder dit jaar
samen met gemeente Woerden, Oude-
water, Nieuwegein, IJsselstein, Wijk bij
Duurstede, Houten, Bunnik, Stichtse
Vecht, Vijfheerenlanden en Utrecht een
bezwaar ingediend bij het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat. De be-
trokkenen doen met de beroepsproce-
dure een poging om alsnog als belang-
hebbenden te kunnen procederen tegen
het verlengen van de opsporingsvergun-
ning.

Gebied
Het gebied van de opsporingsvergunning
is ruim 1100 vierkante kilometer groot.
Het grootste deel bevindt zich in de pro-
vincie Utrecht en strekt zich uit over der-
tien Utrechtse gemeenten. Al in aanloop
naar het verlengingsbesluit door het mini-
sterie, maakte de provincie en gemeen-
ten kenbaar tegen een eventuele ver-
lenging te zijn.

https://www.pen.nl/artikel/creatieve-kunstenaars-gezocht-voor-bijzondere-verhalen-op-wand-noordstedetunnel
https://groenklimaatplein.nl/
http://www.cupstack.nl/
https://www.pen.nl/adverteren
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https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/geslaagde-feestelijke-open-monumentendag-in-nieuwegein
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Herfst in Galecop.
Stralend blauwe ochtendlucht. Vocht in
de lucht. Vocht op het gras, dat net
gemaaid is. Strak geschoren heg. Een
voetpad. Een rij geparkeerde auto's aan
de Pieter de Hooghhage. Nog steeds
veel thuiswerkers? Een hoogspannings-
mast met hoogspanningslijnen. Maar,
zou dat niet allemaal ondergronds gaan?
Berichtte pen.nl daarover niet al op 21
februari 2020 in een videoreportage van
RTV Utrecht?
Hooggespannen verwachtingen...

Heb je ook een bijzondere foto in relatie
tot Nieuwegein gezien of gemaakt, stuur
'm naar redactie@pen.nl.

Betrokken leerlingen
maken moties
bij gastles
over de gemeenteraad

De afgelopen weken stond openbare
basisschool De Toonladder Zuilen-
stein in het teken van het project
50 jaar Nieuwegein. Zo werd afgelopen
maand het project over de politiek in
Nieuwegein al feestelijk geopend door
burgemeester Frans Backhuijs.
Vincent van Esch en Emiel Holter-
mann van de lokale PvdA waren ge-
vraagd om aan de kinderen van groep
7 en groep 8 een les te verzorgen over
de gemeenteraad. Eind september was
het zo ver.

‘Een hele eer en uitdaging om bijna
60 kinderen mee te nemen in het doen
en laten van de gemeenteraad. Maar aan
de reacties te zien en te horen, is ons dat
aardig gelukt en kijken we terug op een
zeer geslaagde ochtend’ aldus de twee
lokale politici.

Nadat Vincent van Esch en Emiel Holter-
mann via een vraag en antwoord spel
‘goed’ of ‘fout’ vele aspecten van de ge-
meenteraad aan de orde lieten komen,
mochten de leerlingen zelf aan de slag
met het maken van een motie. En dat de-
den ze met veel betrokkenheid!

Het werd al snel duidelijk dat er veel be-
hoefte is aan een uitdagender speel-
plaats. Daar krijgt de directeur nog een
hele kluif aan, want de leerlingen gaan
nog met de directeur in overleg over de
gemaakte moties!

De desbetreffende motie!

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/hoogspanningslijn-nieuwegein-gaat-ondergronds-eindelijk-vrij-uitzicht
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/brand-in-fokkesteeg-zorgt-voor-veel-ravage
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/


Nieuwegeins raadslid
Haseena Bakhtali
krijgt boete vanwege smaad

Raadslid Haseena Bakhtali uit Nieuwe-
gein is veroordeeld tot een boete van
1.000 euro wegens smaad. Jarenlang
beschuldigde ze de wethouders
Adriani en Monrooij van fraude en cor-
ruptie, terwijl daar volgens de recht-
bank helemaal geen bewijs voor was.

Ook moet Bakhtali, die in haar eentje in
de raad zit namens de partij Núwegein,
binnen een maand alle smadelijke online
berichten verwijderen, zoals tweets en
teksten op haar website. Doet ze dat niet,
dan krijgt ze veertig uur taakstraf.

Bakhtali heeft het vooral gemunt op Hans
Adriani, die namens de PvdA wethouder
is, en Martin Monrooij, die vroeger wet-
houder was en momenteel namens de
ChristenUnie fractievoorzitter is in de
Nieuwegeinse gemeenteraad.

‘Fraude en vriendjespolitiek’
Volgens de rechter zijn de eer en goede
naam van Adriani en Monrooij aangetast.
Bakhtali zei onder meer dat Monrooij mil-
joenen buiten de boeken hield, fraudeer-
de met declaraties en een vriend had

aangesteld als gemeentesecretaris.
Adriani zou kostbare bouwgrond van de
gemeente voor een zacht prijsje hebben
verkocht aan bevriende projectontwikke-
laars, betoogde Bakhtali.

Flyer
Allemaal onterechte beschuldigingen,
oordeelden de gemeenteraad en het OM
eerder al. Maar de leider van Núwegein
hield voet bij stuk. In aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018
gooide Bakhtali bij meerdere Nieuwe-

geiners een flyer door de deur met daarin
opnieuw smadelijke teksten. Daarop be-
sloten Adriani en Monrooij naar de rech-
ter te stappen.

Bakhtali betuigde in de rechtbank geen
spijt. De rechter merkt op dat ze haar
strijd tegen haar politieke tegenstanders
niet kan laten rusten. Ze zegt dat ze wil
blijven doorgaan met misstanden aan de
kaak stellen. Of ze haar tweets gaat ver-
wijderen, zoals de rechter wil, is nog on-
duidelijk.
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D66 Nieuwegein
maakt kandidaten advieslijst
gemeenteraadsverkiezingen
bekend

D66 Nieuwegein heeft begin deze
week vol trots haar advies voor de
kandidatenlijst voor de Gemeente-
raadsverkiezingen 2022 gepresen-
teerd. Eerder liet zij onze redactie al
weten dat Tom Verhoeven was geko-
zen als lijsttrekker voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen.

Tussen 14 tot en 28 oktober kunnen de
leden van D66 Nieuwegein door middel
van interne stemming aangeven of ze het
lijstadvies overnemen of dat ze aanpas-
singen voorstellen Na de interne verkie-
zingen zal op vrijdag 29 oktober een defi-
nitieve kandidatenlijst gepresenteerd wor-
den.

Lijsttrekker Tom Verhoeve: 'Ik kijk uit
naar de definitieve keuze van onze leden.
Uit de gevoerde gesprekken met de kan-
didaten blijkt hoeveel talent, kwaliteit, ex-
pertise en ruimte voor vernieuwing aan-
wezig is in onze afdeling.'

Samenstelling advieslijst
De lijst is een advies vanuit de Lijstad-
viescommissie (LAC). Zij hebben uitvoe-
rig gesproken met alle verkiesbare kandi-
daten en op basis daarvan een advieslijst
gevormd. Voorzitter D66 Nieuwegein
Ingrid de Vries: ‘We zijn ons terdege be-
wust dat iedereen die zich meldt, graag
op plek 2 wil staan. Vanzelfsprekend
hadden wij meer mensen een hoge plek
op de lijst gegund. Dat is helaas niet mo-
gelijk. Tegelijkertijd is dit ook een teken
van kracht van onze afdeling dat zoveel
goede mensen zich willen inzetten voor
de stad en de progressieve idealen van
D66.'

Interne verkiezingen
Nu is het laatste woord aan de leden van
D66 Nieuwegein. Door middel van een
verkiezing krijgen de kandidaten ook een
democratisch mandaat vanuit de achter-
ban van D66 Nieuwegein. Alle leden met
stemrecht krijgen hiervoor op 14 oktober
een uitnodiging, waarna zij tot en met 28
oktober hun voorkeur kunnen doorgeven.

Kandidaten advieslijst
1. Tom Verhoeve (al verkozen tot lijst-
trekker)
2. Luuk de Vendt
3. Valga Lamur
4. Eric Spooren
5. Hanny Plomp – Van Rheenen
6. Erik van de Voort
7. Anita van Schaik
8. Peter Snoeren
9. Hassan Toutouh
10. Katharina Elbertse – Ma
11. Pieter Kwantes
12. Ingrid Volbeda
13. Gert-Jan Poppink
14. Ingrid de Vries
15. Hans Reusch
In dit kandidatenboek is meer te vinden
over de verantwoording en toelichting
over de kandidaten en hun motivering.

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegeiners-maken-deel-wijk-asbestvrij-en-verduurzamen-51-huizen
https://www.pen.nl/artikel/d66-nieuwegein-kiest-tom-verhoeve-als-lijsttrekker-voor-de-gemeenteraadsverkiezingen-2022
https://www.pen.nl/pdffiles/kandidatenboekd66-gemeenteraadsverkiezingen-maart-2022.pdf
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Topper Feyenoord-PSV
met Sari van Veenendaal live

Op zondag 17 oktober om 12:15 uur
spelen de dames van Feyenoord tegen
het dameselftal van PSV in de Pure
Energie Eredivisie Vrouwen, met daar-
in aan de kant van PSV de uit Nieuwe-
gein afkomstige Sari van Veenendaal.
De wedstrijd wordt uitgezonden op
ESPN, waar de voorbeschouwing
aankomende zondag een half uur voor
de aftrap, om 11:45 uur, begint.

Feyenoord is dit seizoen nieuw in de Ere-
divisie voor vrouwen, maar valt onlangs
dat het nieuw is niet uit de toon verge-
leken met andere teams. De club uit Rot-
terdam-Zuid staat momenteel 5e van de
9, met 8 punten uit 5 duels. De Rotter-
dammers wonnen begin oktober nog met
4-1 van Ajax, in de eerste Klassieker in
het vrouwenvoetbal ooit. PSV staat 2e in
de vrouwen Eredivisie met 10 behaalde
punten uit 5 wedstrijden. Bij winst blijft
PSV in het spoor van koploper PEC
Zwolle, dat 3 punten meer heeft, maar
een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Feyenoord zal met een overwinning aan-
sluiting vinden met de bovenste plaatsen
en zal zelfs over PSV heenklimmen. Bij
een nederlaag zal Feyenoord echter op
achterstand komen van de bovenste
ploegen.

Feyenoord moest afgelopen vrijdag in de
Pure Energie Eredivisie nog haar meer-
dere erkennen in koploper FC Zwolle

(2-1), terwijl PSV met maar liefst 4-1 wist
te winnen van Sportclub Heerenveen. Bij
PSV stond zoals gebruikelijk Sari van
Veenendaal op doel. Ze zal normaal
gesproken ook zondag tegen Feyenoord
onder de lat staan. Van Veenendaal, ge-
boren in Nieuwegein en keepster van het
Nederlands elftal met 77 interlands,
speelt sinds de zomer van 2020 in Eind-
hoven. Daarvoor speelde ze voor VV
Vreeswijk, FC Utrecht, FC Twente, het
Engelse Arsenal en het Spaanse Atlético
Madrid en werd ze in 2019 tot beste spe-
ler van het WK uitgeroepen.

De mensen die de wedstrijd niet op de
televisie kunnen zien, kunnen de live
voetbal uitslagen service van SportyTra-
der raadplegen. Op die website vind je
verder onder meer een sectie voorspellin-
gen (voetbal), een pagina waarop de

quoteringen van de legale gokkantoren
worden vergeleken en een sectie over
sportwedden bonussen. De specifieke
sectie reviews over sportwedden sites
van SportyTrader is met name interes-
sant voor diegenen die wedden op voet-
bal, iets dat sinds 1 oktober kan in Neder-
land bij de bookmakers die een vergun-
ning hebben van de kansspelautoriteit.

Van Veenendaal zal de week na de ont-
moeting met de vrouwen van Feyenoord
weer voor het Nederlands elftal in actie
komen. Op 22 augustus speelt het Ne-
derlands vrouwenelftal voor de WK-kwali-
ficatie uit tegen Cyprus, om het enkele
dagen daarna op 26 oktober wederom
buitenshuis op te nemen tegen Wit-Rus-
land. Het Nederlands dameselftal be-
haalde in de eerste 2 WK-kwalificatie-
duels 4 punten.

FIETSFOTO VAN DE WEEK

Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en
Clarion Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein
vertellen elke week met één Nieuwegeinse
fietsfoto met bijschrift wat hen bezighoudt of treft.

Linda: 'Sta jij AAN in het donker? Check of je
fietslamp en die van je huisgenoten het nog doen.
Ga niet voor losse lampjes van een paar euro,
daarmee ontwijk je een boete maar geen
aanrijding. Met deze lampen ben je wél zichtbaar.
Hulp nodig met repareren? Bij Repair Café
Galecop laten ze 16 oktober graag hun licht
schijnen op je kapotte lamp. Zet je licht aan, zorg
dat je gezien wordt!'
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https://www.rtlnieuws.nl/sport/voetbal/artikel/5257953/voetbalsters-feyenoord-eerste-klassieker-ruim-langs-ajax
https://www.sportytrader.nl/goksites/
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/50-jarigen-in-het-zonnetje-gezet-tijdens-lunch-50-jaar-nieuwegein
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.anwb.nl/fiets/accessoires-uitrusting/fietsverlichting?icp=fiets_fietsverlichtingsactie-V1_introblok_3_3.1
https://www.facebook.com/galecopsociaal/
https://www.facebook.com/galecopsociaal/
https://www.gall.nl
https://boeketten.nl
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Pleegkinderen
krijgen een Dromenkamer
dankzij nieuw project

Stichting De Ruilfabriek uit Nieuwe-
gein en De Rading Jeugd en Opvoed-
hulp in regio Utrecht zijn een project
gestart om pleegkinderen een
‘Dromenkamer’ te geven. Het project
biedt een helpende hand om voor het
pleegkind een kamer te creëren waarin
hij zich veilig en thuis voelt. De eerste
kamer die een make-over krijgt is van
Jim, die te zien is in een documentaire
die vanaf vandaag te bekijken is.

In 2020 verbleven 23.093 kinderen en
jongeren in een pleeggezin. Pleegzorg is
een vorm van hulp waarbij een kind tijde-
lijk, kort of lang, in een ander gezin gaat
wonen. Stichting De Ruilfabriek heeft
haar hart opengesteld om met haar ex-

pertise en connecties diverse kamers te
restylen van pleegkinderen.

Ilja Jansen (Founder van De Ruilfabriek):
'Met de opbrengst van onze kerstpakket-
tenactie wilde ik graag iets doen voor
pleegkinderen. Toen ik met De Rading in
gesprek ging, kwam ik er al snel achter
hoeveel behoefte hieraan is. Daarom
hebben we van de eerste ‘make-over’
een documentaire gemaakt. Van het
moodboard tot het restylen, we willen la-
ten zien wat dit project betekent, zodat
we nog veel meer kinderen kunnen
helpen aan hun eigen Dromenkamer.'

Nicolien van den Berg (Bestuurder van
De Rading): 'Het is voor alle partijen heel
ingrijpend als een kind (gedeeltelijk) uit
huis geplaatst wordt. Iedereen moet wen-
nen aan een nieuwe situatie en het kind
moet zich thuis gaan voelen in een nieuw

huis en gezin. Daarom is dit initiatief ook
zo welkom. Met de Dromenkamer kun-
nen we een stukje veiligheid en gebor-
genheid aan het kind bieden door hun
kamer aan te passen naar hun wens. Dit
kan praktisch door het vinden van een
juist meubelstuk, maar ook door bepaal-
de kleuren van het ouderlijk huis terug te
laten komen, of een mooie fotocollage
met herinneringen aan de muur.'

Dit project wordt voortgezet door de op-
brengsten uit de Dromenkamer cadeau-
kaart die het hele jaar door te kopen en
ook zakelijk in te kopen is, bijvoorbeeld
als kerstpakket.

De kaart is te besteden in de Dromen-
kamer webshop. Zo krijgt geven een
betekenis. Kijk op Dromenkamer.nl voor
de mogelijkheden, losse donaties of
samenwerkingen.
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MacBook snel leeg?
Zo verleng je de levensduur
van de accu!

Iedereen merkt het: na het veel gebrui-
ken van je MacBook houdt de accu het
niet zo lang meer vol. Gelukkig zijn er
handigheidjes waarmee je de levens-
duur van de accu van je MacBook kunt
verlengen.

1. Gebruik een Apple oplader
Hoewel echte Apple opladers voor een
MacBook duur zijn, zijn ze wel echt beter
voor je laptop. Opladers die niet origineel
van Apple zijn, kunnen de accu beschadi-
gen of oververhitten. Gebruik dus altijd
een echte MacBook oplader!

2. Niet altijd je MacBook opladen
De accu van je MacBook zal het veel

langer volhouden wanneer je laptop niet
de hele tijd aan de oplader hangt. Het is
goed voor de accu om hem af en toe te
ontladen. Doe dit sowieso één keer per
maand. Haal hem uit de oplader en ge-
bruik hem tot de batterij bijna leeg is.

3. Laat je MacBook niet helemaal leeg
lopen
Het blijkt dat de levensduur van je accu
korter wordt wanneer de accu onder de
20% komt. Zorg er dus voor dat je het
batterijpercentage altijd boven de 20%
houdt om ervoor te zorgen dat hij langer
meegaat!

4. Update je MacBook
Wanneer je MacBook nog draait op een
oude systeemversie, kan de accu snel
achteruitgaat. Nieuwe updates bevatten

vaak ook updates voor de accu. Ook zor-
gen updates ervoor dat processen sneller
en beter werken, wat ook veel energie
bespaart. Zorg er dus voor dat je Mac-
Book altijd up-to-date is (Appeltje links-
boven - Over deze Mac - Softwareup-
date)!

5. Check de accu
Snap je nou echt niet waarom je Mac-
Book zo langzaam is? Controleer dan
een keer de conditie van de accu. Ga
naar ‘Systeemvoorkeuren’ en vervolgens
naar ‘Voeding’. Hier kun je de status van
de accu vinden. Als je accu nog goed
werkt, staat er ‘Normaal’. Is dit niet het
geval? Dan kan er echt iets mis zijn met
je accu en dan is het beter om hem een
keer langs de Applestore te brengen.

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.deruilfabriek.nl/dromenkamer/
https://www.pen.nl/artikel/vreeswijkers-zijn-weer-bij-de-tijd
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
https://www.happyladers.nl/macbook-opladers/
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Nieuwegein start
campagne tegen drugslabs
op bedrijventerreinen

Door de geïsoleerde ligging en de
vaak goede toegangswegen zijn (delen
van) bedrijventerreinen aantrekkelijk
voor criminelen. Denk aan (het facili-
teren van) drugshandel, witwassen,
illegaal gokken, maar ook autokraak
en bedrijfsinbraken. Om een drugslab
op te sporen, kan een melding cruciaal
zijn. Daarom start de gemeente samen
met 9 andere gemeenten in West-
Utrecht een campagne met Meld Mis-
daad Anoniem, waarmee inwoners en
ondernemers worden opgeroepen om
verdachte situaties en drugcriminali-
teit te melden. Iedereen kan anoniem
een melding doen via M. 08007000 of
www.meldmisdaadanoniem.nl. Dit is
het onafhankelijke meldpunt en is
geen onderdeel van de politie.

Mitchell van de Velde van Meld Misdaad
Anoniem: 'Het gebeurt regelmatig dat cri-
minelen eigenaren van loodsen en schu-
ren benaderen omdat hun ruimten aan-
trekkelijk zijn om drugs te produceren. De
locaties liggen vaak afgelegen en niet
alle verhuurders zijn zich bewust van de
risico’s.' Veel ondernemers zijn niet vol-
doende op de hoogte van de signalen,
maar ook door bedreigingen van de ver-

huurders of een zwijgcultuur onder getui-
gen blijven misstanden soms lang on-
zichtbaar. De campagne ‘Tijdelijke
huurders in jouw buurt?’ van Meld Mis-
daad Anoniem biedt hiervoor handvatten.

‘Weet aan wie je verhuurt’
Ondermijning raakt betrouwbare onder-
nemers op een bedrijventerrein hard. On-
der andere door oneerlijke concurrentie
en brand- en ontploffingsgevaar. Daar-
naast zorgt het voor een ongezonde om-
geving door de aanwezigheid van crimi-
nelen, intimidatie en geweld. Burge-
meester Backhuijs vindt het belangrijk dat
ondernemers en bewoners zich bewust
zijn van de risico’s en deze gezamenlijk
tegen gaan: 'In de aanpak van drugscri-
minaliteit speelt informatie een cruciale
rol. Met deze campagne willen we onze
ondernemers en inwoners helpen sig-
nalen te herkennen en deze op een
veilige manier te melden via Meld Mis-
daad Anoniem. Zo houden we samen
onze industrieterreinen en buurten veilig.'

De gemeente werkt bij de aanpak van
drugscriminaliteit samen met verschil-
lende partners (zoals politie en brand-
weer) die zich inzetten voor een gezond
en veilig ondernemersklimaat. Ook de
provincie ondersteunt de aanpak van
harte. Commissaris van de Koning Hans
Oosters: 'Ondermijnende criminaliteit is

een verborgen maatschappelijk probleem
met grote en schadelijke gevolgen. Al-
leen door goed samen te werken, kunnen
we de strijd tegen ondermijning winnen.
Daarin is ook de rol van burgers onmis-
baar. Door bij vermoedens van illegale
activiteiten meldingen te doen, kunnen
overheid en opsporingsinstanties waar-
devolle informatie in handen krijgen om
op te treden. Via Meld Misdaad Anoniem
kunnen deze meldingen op een veilige
manier gedaan worden. We hopen hier-
mee voor burgers de drempel om te
melden verder te verlagen.'

Ondernemers en inwoners met vragen
over de campagne in Nieuwegein of het
veilig melden van signalen kunnen te-
recht bij mailadres
ondermijning@nieuwegein.nl.

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://euro-lach.nl/
08007000
https://www.meldmisdaadanoniem.nl/
mailto:ondermijning@nieuwegein.nl
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale
Stad Nieuwegein ook veel informatie over
het heden en het verleden van de dorpen
Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de
rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de
Prentbriefkaart van de week.

Deze week kasteel Rijnhuizen vanuit het
zuid-oosten gezien. De kaart komt uit
ongeveer 1906 en is uitgegeven door
Lafebre, M.G. uit Jutphaas. Gedrukt door
Brinio in zwart/wit.

Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.
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Auto op waterstof?
Tanken kan vanaf nu
in Nieuwegein

Op vrijdag 8 oktober is het eerste wa-
terstof tankstation in onze provincie
geopend. Personenauto’s, bussen en
vrachtwagens kunnen allemaal terecht
in Nieuwegein.

De komst van het waterstoftankstation
van Hysolar/Greenpoint sluit naadloos
aan bij het ‘Convenant waterstof in mo-
biliteit provincie Utrecht’, dat inmiddels
door bijna 100 organisaties is onderte-
kend. De volgende stap na de opening
van het tankstation is productie van
groene waterstof, gepland voor realisatie
in 2022. Tot die tijd wordt bij het tanksta-
tion waterstof met CO2-compensatie
aangeboden.

De EU vindt het belangrijk dat we minder
CO2 uitstoten, maar liefst 55% in 2030
t.o.v. de situatie in 1990. Op regionaal
niveau is de provincie Utrecht een van de
initiatiefnemers geweest tot het genoem-
de waterstofconvenant. 'Ik ben erg blij dat
hier in Nieuwegein het eerste publieke
waterstoftankstation is gerealiseerd. Dit is
een grote mijlpaal binnen het Convenant
waterstof in mobiliteit provincie Utrecht,
en een belangrijke stap in de mobiliteit-
stransitie naar een gezonde leefomge-
ving, goede luchtkwaliteit en duurzamer
vervoer,' aldus Arne Schaddelee, gede-
puteerde provincie Utrecht.

Marieke Schouten, wethouder gemeente
Nieuwegein, voegt hieraan toe: 'Mooi om
te zien dat dit lokale initiatief, met veel
dank aan de provincie, goed past in de
Europese strategie voor waterstof. Na-
tuurlijk ben ik trots dat het eerste publieke

waterstoftankstation hier in Nieuwegein is
geopend. Het gebruik van groene water-
stof voor het verduurzamen van zwaar
transport, of zware voertuigen, zoals bij
het bedrijf Scholman, helpt de uitstoot
van CO2 terug te dringen. Ook de
scheepsvaart kan veel baat hebben bij
groene waterstof op de drukke vaarwe-
gen rond onze stad: het Amsterdam
Rijnkanaal en de Lek.'

Continue innovatie
Het gebruik van groene waterstof zit nog
in de pioniersfase, maar gezien het be-
lang van de energietransitie en het terug-
dringen van uitstoot (denk aan stikstof,
fijnstof) staan, geheel toepasselijk, alle
lichten op groen. Voor de verdere op-
schaling en uitrol van het systeem blijft
verdere innovatie hard nodig. Daar wer-

Van links naar rechts: burgemeester
van Nieuwegein Frans Backhuijs,
gedeputeerde Arne Schaddelee en
Diederik Samson, kabinetschef van
Europees commissaris Frans Timmer-
mans. Helemaal rechts Jos Boere van
KWR.

ken de partners in ‘Hysolar’ hard aan
mee. Gericht op het streven naar maxi-
maal rendement én duurzaamheid wordt
nu al onderzocht hoe de restwarmte die
vrijkomt bij de productie van waterstof
lokaal ingezet kan worden. Een stap om
het totale systeem nog duurzamer te
maken.

http://www.pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/protest-tegen-komst-70-meter-hoge-flat-maakt-geen-indruk
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
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Begroting Nieuwegein

Financiën blijven
op lange termijn onzeker

De financiële situatie van de gemeente
Nieuwegein blijft onzeker, ondanks ex-
tra middelen die de gemeente van de
Rijksoverheid ontvangt. Mede dankzij
een aantal meevallers kan het college
een sluitende begroting voor de jaren
2022-2025 presenteren. Met een slui-
tende begroting blijft Nieuwegein ook
de komende jaren in staat te investe-
ren in een fijne stad voor alle Nieuwe-
geiners. De zorgen over de financiële
toekomst van de gemeente zijn echter
nog lang niet voorbij.

Dat blijkt uit de Programmabegroting
2022-2025. Hierin geeft het college nade-
re invulling aan de keuzes die de ge-
meenteraad afgelopen voorjaar heeft ge-
maakt bij het vaststellen van de Kaderno-
ta. Op donderdag 7 oktober heeft het col-
lege de Programmabegroting aan de
gemeenteraad aangeboden.

Investeren ondanks onzekerheid
Zoals aangekondigd in de Kadernota
kiest het college er in de begroting voor
te investeren in de kwaliteit van de stad
en ondersteuning van Nieuwegeiners die
dat nodig hebben. Het college blijft ook
de komende jaren geld uittrekken voor
betaalbare woningen, vergroening, maat-
schappelijke voorzieningen, verkeers-
doorstroming, de veiligheid en leefbaar-
heid van buurten en betere dienstverle-
ning voor inwoners en ondernemers.

Het college stelt deze investeringen voor
ondanks de nog steeds onzekere finan-
ciële situatie waarin gemeentes en dus
ook Nieuwegein verkeren. Omdat er nog

Wethouder Hans Adriani

geen nieuw kabinet is, is het nog niet dui-
delijk of de Rijksoverheid ook op de lan-
gere termijn gemeentes voldoende finan-
ciële middelen geeft om de taken uit te
kunnen voeren die nodig zijn voor inwon-
ers en ondernemers. Het gaat hierbij on-
der andere om geld voor taken op het
vlak van jeugdzorg en de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO).

Wethouder Financiën Hans Adriani: 'De
gelden vanuit het Rijk zijn het grootste
deel van onze totale inkomsten. Het col-
lege is blij met de eerste stappen die de
Rijksoverheid heeft gezet om financieel
tegemoet te komen aan de enorme op-
gaven waarvoor gemeenten nu en de
komende jaren staan. Tegelijkertijd heb-
ben we momenteel te maken met
Haagse dagkoersen en is er op de
hoogte van de financiële tegemoetko-
ming geen peil te trekken. Wij roepen de
landelijke politiek op om nu door te pak-
ken. Het is hard nodig dat het Rijk met
structureel extra geld over de brug komt.
Alleen dan kan Nieuwegein ook in de
toekomst een fijne plek blijven om te wo-
nen, te werken en te recreëren.'

Duurzaam
evenwichtig financieel beleid
De gemeente Nieuwegein hecht van
oudsher veel waarde aan een duurzaam
evenwichtig financieel beleid. Behoed-
zaam beleid blijft ook de komende jaren
nodig. Omdat Nieuwegein 50 jaar gele-
den in rap tempo is ontstaan, zijn veel
maatschappelijke voorzieningen min of
meer tegelijkertijd aan vernieuwing toe.
De gemeente kent daardoor grote uitda-

gingen op het gebied van de bereikbaar-
heid van de stad en de vernieuwing van
schoolgebouwen en sportaccommoda-
ties. Het landelijke klimaatbeleid en het
tekort aan betaalbare woningen vragen
daarnaast om flinke inspanningen op
lokaal en regionaal niveau. Ook de aan-
dacht voor de veiligheid en leefbaarheid
in wijken vraagt om extra inzet van
gemeentes.

Wethouder Adriani: 'Nieuwegein staat de
komende jaren voor een aantal fikse uit-
dagingen. Het college is daarom blij dat
we een sluitende meerjarenbegroting aan
de gemeenteraad kunnen voorleggen. De
positieve cijfers zijn het resultaat van het
evenwichtige financieel beleid dat we de
afgelopen jaren hebben gevoerd. Tege-
lijkertijd blijven wij ons zorgen maken
over de financiële toekomst. Het water
stijgt ons tot de lippen. Structureel extra
geld van het Rijk is hard nodig. Alleen
dan kunnen wij blijven investeren in de
stad en Nieuwegeiners die dat nodig
hebben blijven ondersteunen.'

Gemeenteraad aan zet
De begroting is pas definitief na goed-
keuring door de gemeenteraad. College
en gemeenteraad vergaderen voor het
eerst op 28 oktober over de begroting.
Op 4 november stelt de gemeenteraad
de begroting definitief vast.

Woningen ontruimd
vanwege verwarde vrouw

In de wijk Zuilenstein is vorige week
vrijdag een verwarde vrouw uit een
woning aan de Spinethof gehaald. Di-
verse hulpverleners waren ter plekke,
waaronder politie, ambulance, brand-
weer en een arrestatieteam.

Rond 17.45 uur rukten de hulpdiensten
uit naar het appartementencomplex de
Spinet omdat omwonenden de situatie
onveilig vonden en bang waren dat de
verwarde vrouw zichzelf iets zou aan-
doen. Netbeheerder Stedin sloot uit voor-
zorg het gas af.

Het arrestatieteam heeft uiteindelijk de
vrouw naar buiten kunnen geleiden. Wat
zich in de woning heeft afgespeeld is on-
duidelijk. Wel laten bewoners van het ap-
partementencomplex onze redactie we-
ten dat de desbetreffende vrouw al langer
verward was.

https://www.pen.nl/adverteren
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'Gezonde' snacks
met de airfryer

Eet je zo nu en dan ook graag eens
een bitterbal en/ of patatje met een
goede kwak mayonaise? Dan kan dit
artikel misschien wat voor jou zijn.
Want wist je dat het tegenwoordig mo-
gelijk is om je favoriete snacks op een
relatief gezonde manier klaar te maken
zonder daarbij weinig tot niet aan
smaak in te boeten? Hoewel de airfry-
er reeds in menig huishouden zijn in-
trede heeft gemaakt, zijn er nog altijd
heel wat gebruikers die niet voldoende
op de hoogte zijn van de voordelen en
de mogelijkheden.

Wat is een airfryer?
Een airfryer is een apparaat waarvan we
het principe misschien nog het best kun-
nen vergelijken met dat van een gewone
traditionele friteuse, echter de werkwijze
is wel verschillend. Waar een friteuse ge-
bruik maakt van speciale, vaak bijzonder
vetrijke, frituurolie, steunt een airfryer op
het principe van de hetelucht. Dit maakt
dat de gerechten en ingrediënten die in

een airfryer worden bereid, relatief ge-
zonder zullen zijn dan wanneer je ze in
de traditionele friteuse zou klaarmaken.
Bovendien biedt een airfryer heel wat
meer mogelijkheden aan dan een stan-
daard friteuse zodanig dat je verschillen-
de kooktechnieken kunt toepassen en
bijgevolg een brede waaier aan gerech-
ten kunt bereiden. Zo kun je met de
meeste airfryer apparaten niet alleen ko-
ken maar ook bakken, grillen, braden en
frituren en dit met vis, vlees en/ of groen-
ten.

Airfryer biedt mogelijkheden!
Dat je met behulp van een goede airfryer
gezonder kunt grillen, bakken, braden,
koken en/of frituren is onderhand wel
duidelijk. Maar een airfryer biedt meer
mogelijkheden dan het bieden van
'gezonde'.
Zo ondervind je weinig tot geen hinder
van nare frituurdampen en luchtjes. Daar-
naast is de airfryer ook makkelijk in on-
derhoud en is het bij de meeste airfryers
zelfs mogelijk om de losse, verwijder-
bare, onderdelen in de vaatwasmachine

te doen. Kortom, het lijkt of de airfryer
alleen maar voordelen heeft.

Formaat, kracht en mogelijkheden
Hoewel er heel wat merken zijn die een
of meerdere airfryers op de markt bren-
gen, verschilt het principe weinig. Wel
kunnen de apparaten wel van elkaar on-
derscheiden worden op basis van uitvo-
ering, formaat, kracht, vermogen, design
en prijs.
Zo is de inhoud een belangrijke factor bij
de aankoop van een airfryer omdat dat
bepaalt hoeveel je per keer kunt klaar-
maken.
Naast de inhoud is ook de kracht, ook
wel omschreven als vermogen en uitge-
drukt in Watt, een belangrijke factor in de
keuze voor een bepaald type airfryer. In
het algemeen geldt dat hoe hoger het
wattage, hoe hoger het vermogen zal
zijn.

Het kan handig zijn wanneer de airfryer
een warmhoudfunctie, een opwarmfunc-
tie en/of digitale timer heeft. Voor meer
informatie: koninginvandekeuken.nl.

Beachvolleyballer
Robert Meeuwsen blinkt uit
tijdens World Tour Finals

Beachvolleyballers Robert Meeuwsen
uit Nieuwegein en Alexander Brouwer
hebben tijdens de World Tour Finals
hun tweede zege geboekt. Tegen het
als tweede geplaatste Qatarese koppel
Cherif/Ahmed won het Nederlandse
duo met 21-16, 21-18.

Met die zege zetten Meeuwsen en Brou-
wer een grote stap richting de kwartfina-

les. Om die te bereiken moeten ze twee-
de of derde worden in een poule met vijf
teams. Na drie van de vier duels staan
Meeuwsen en Brouwer tweede.

In de finaleweek van de World Tour be-
gon de Nieuwegeiner en zijn partner met
een nederlaag. Hij ging samen met Alex-
ander Brouwer onderuit tegen de Russen
Emenov en Leshukov (1-2).

Vorige week donderdag zorgde Robert
Meeuwsen tijdens het finaletoernooi van
de World Tour beachvolleybal voor een

grote verrassing. Samen met zijn vaste
compaan Alexander Brouwer versloeg hij
de NorenMol/Sørum in drie sets.

De Noren, twee maanden geleden in
Tokio winnaars van Olympisch goud,
wonnen alleen de tweede set met 25-23.
De eerste ging met 25-19 naar Meeuw-
sen en Brouwer. De derde en beslis-
sende set was zinderend spannend en
eindigde in 24-22 voor de Nerderlanders.

De laatste poulewedstrijd is tegen de Ita-
lianen Carambula en Rossi.

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

Kim: ‘De Noordstedetunnel. Vroeger was het een saaie grijze tunnel, maar nu is er een nieuwe tunnelvisie! Kunst, door
Nieuwegeiners, voor Nieuwegeiners. Op dit moment wordt er gewerkt aan een prachtig Monopolyspel. Het wordt mis-
schien al wat kouder, maar twee bikkels gaan gewoon door met Nieuwegein van kleur te voorzien!’

17

Nieuwegein
krijgt tweede Repair Café

Sedert 2013 heeft Nieuwegein een
Repair Café. Met gemiddeld 40 bezoe-
kers per café is het evenement niet
meer weg te denken uit onze stad. Het
eerste Café vindt plaats in Buurtplein
Doorslag aan de Parelduiker.

Nu kunnen inwoners uit Nieuwegein niet
alleen op de eerste zaterdag van de
maand terecht om hun kapotte spulletjes
te laten repareren, maar per 16 oktober
aanstaande (de derde zaterdag van de
maand) is er ook een plek in de wijk
Galecop om een reparatie aan te bieden.
Vanaf die datum opent Repair Café Gale-
cop haar deuren. Inwoners kunnen dan
van 11.00 tot 14.00 uur terecht op het
Buurtplein aan het Thorbeckepark 183.

Over het Repair Cafe
Het Repair Café in Nieuwegein is opge-
richt door Peer van Halderen en een aan-
tal andere Nieuwegeiners. Zij vinden dat
we naar een meer circulaire-economie
moeten. Het repareren van kapotte spul-
len, zodat ze niet op de afvalberg be-
landen, helpt daarbij.
Repair Café Galecop
zoekt nog enkele vrijwilligers
Het Repair Café in Galecop is in opstart-
fase, daarom nodigt de organisatie men-
sen uit die handig zijn en op vrijwillige ba-
sis willen helpen om ook dit cafe tot een
succes te maken. Kunt u kleding repare-
ren, of een klok of fototoestel? Meld u
dan aan. Voor meer informatie kunt u een
e-mailtje sturen naar repaircafegale-
cop@gmail.com. Doet u mee?

Meerdere personen in beeld
die mogelijk meer weten
over de dood
van Sjaak Gerwig

De politie heeft meer dan 60 tips ge-
kregen over de dood van Utrechter
Sjaak Gerwig. De cold case uit 1995 is
eerder dit jaar opnieuw onder de aan-
dacht gebracht door de politie, nadat
nieuwe informatie was binnengeko-
men. Ook onze redactie besteedde
aandacht aan de heropening van de
zaak.

Sjaak Gerwig, ook wel bekend als Sjakie,
raakte op 29 maart 1995 vermist. Hij
vierde die avond thuis in de Utrechtse
Rivierenwijk de verjaardag van zijn zus
en keek een voetbalwedstrijd van het
Nederlands elftal. Er werd gespeeld
tegen Malta en Oranje won de wedstrijd
met 4-0. Gerwig ging na de wedstrijd
lopend naar zijn vriendin in de Baars-
straat in Utrecht, maar kwam niet meer
terug.

Een paar dagen later, op 2 april, werd het
lichaam van Gerwig gevonden in het wa-
ter langs de Laagravenseweg in Nieuwe-
gein. In 1995 was daar een homo-ont-
moetingsplaats. Een dader is nooit ge-
vonden. Volgens de politie was Gerwig
meerdere malen op het hoofd geslagen
met een zwaar voorwerp. Hij overleed
aan de klappen en werd in het water ge-
gooid. Daar lag hij een paar dagen voor-
dat hij gevonden werd. De zaak is tot op
heden niet opgelost.

(verder lezen)

http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/artikel/monopoly-in-de-noordstedetunnel
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
mailto:repaircafegalecop@gmail.com
mailto:repaircafegalecop@gmail.com
https://www.pen.nl/artikel/hoop-op-doorbraak-in-cold-case-vermoorde-sjaak-gerwig-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/hoop-op-doorbraak-in-cold-case-vermoorde-sjaak-gerwig-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-2-p355675221
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Winkelcentrum Galecop 8, Nieuwegein, telefoon 030 603 1691
info@slagerijwimkastelein.nl, www.slagerijwimkastelein.nl

Slagerij Wim Kastelein

Wat eten we vanavond?

Wij hebben Tips voor Lekker!

Lekker eten is onze passie. Wij maken daarom veel zelf met lekkere 

verse ingrediënten. Wij hebben volop lekkers voor de maaltijd. Om 

uitgebreid te koken, vlugklaar of makkelijk kant en klaar. Proef onze 

passie voor lekker. Nu met een smakelijk voordeeltje!

Bij aankoop van
4 gegrilde 
kippenpoten

Bij aankoop van
500 gram
hacheevlees

Vleeswarentrio
Achterham, boterham-
worst en cervelaat

Stamppotten
Diverse soorten

Lekker gekruid Vlees uit de streek Vers van het mes Lekker makkelijk

krijgt u de 

5e gratis
kruiden en 

uien gratis 4.25 2e stamppot 

halve prijs

3 x 100 gram

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/bouwen-aan-eeuwenoude-stadskraan-gaat-door-op-museumwerf-vreeswijk
http://www.dansschoolderijk.nl
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Column Heleen van den Hoven

‘De PEN’

Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in Nieu-
wegein. Onlangs kwam haar derde
boek 'Het Tango algoritme' uit.
Toen haar kinderen nog klein
waren, schreef Heleen 'De Troon-
ladder' en 'Losse tanden', enkele
kinderboeken die spelen in de wijk
Zuilenstein. Deze boeken zijn via
onze webshop te koop.
Voor de lezers van De Digitale Stad
Nieuwegein (en daarmee ook voor
De Digitale Nieuwegeiner) tekent ze
wekelijks haar spinsels op met
haar schrijverspen.

Heleen: ‘Heb je dat ook wel eens,
zo’n pen die ineens stukken
overslaat? En dan doe je het over,
maar het wordt nooit meer zo netjes.
Daar heb ik een beetje last van. Mijn
pen hapert. Misschien omdat ik niet
mag toegeven aan de flow, en
gewoon maar lekker doorschrijven.
Nee, met flow alleen schrijf je geen
thriller. Er moet spanning ingebouwd,
de feiten moeten kloppen en de
zieleroerselen van de hoofdpersoon
kunnen wel even wachten. Daarnaast
schrijf ik een kort verhaal dat maar
niet kort wil blijven. Mijn fantasie gaat
ermee op de loop, en dat is niet
handig wanneer je maar 7500
woorden mag gebruiken. De deadline,
ik schrijf het voor een wedstrijd, komt
akelig snel dichterbij.’

‘De agenda raakt vol. En als dat
gebeurt, raakt mijn pen leeg, ook al
zijn het veelal leuke dingen die erin
staan. Eindelijk kan ik weer vrijuit
andere auteurs ontmoeten, in de bieb,
op een auteursmeeting bij de uitgever
en op een bijeenkomst van de Online
Schrijversschool waar ik dit jaar als
docent ben begonnen. Het is altijd
gezellig – schrijvers zijn ook maar
gewone mensen – om te praten over
plannen, problemen, schrijven, het
leven. Maar agenda’s en schrijven
gaan bij mij niet goed samen. De
gedachten ‘hoe laat moet ik weg?’ of
‘vergeet ik niets’ storen me meer

naarmate de agenda volstroomt. En
dan hapert de pen.’

‘Tijd dus om een paar deadlines te
versoepelen en tegelijkertijd mijn
lezers bij Pen.nl de mogelijkheid te
geven ook wat meer schrijvers te
ontmoeten. Ik stuur vandaag
uitnodigingen aan diverse
Nieuwegeinse schrijvers om eens van
zich te laten horen. Ik weet toevallig
dat Anke Verbraak en Judith de Laat
allebei een nieuw boekcontract
hebben getekend. Dus vraag ik me af
waarover ze gaan schrijven en of ze
het makkelijker of moeilijker vinden,
zo’n tweede boek. Ook ben ik
benieuwd naar Liz Ditters, die
gedichten schrijft waarvan je vanzelf
gaat lachen, en bovendien prachtige
kunst maakt. Misschien volgen er
komende weken nog wat meer, want
er is talent genoeg in Nieuwegein.’

‘Vraag je je af waarom ik nog aan
wedstrijden meedoe? Het antwoord is

een simpele. Een reden om te
schrijven voor wedstrijden is dat mijn
uitgever alleen thrillers uitgeeft, in
allerlei soorten en maten, dat wel,
maar voor fantasy, jeugdboeken of
avonturenromans moet ik op zoek
naar andere uitgevers. Door een
wedstrijd vond ik mijn eerste uitgever,
nu ben ik op zoek naar een tweede.
En: wedstrijden zijn leuk! Vaak geniet
ik van de deadline en de restrictie van
het aantal woorden. De deadline is
een enorme stok achter de deur, het
aantal woorden zorgt voor een betere
focus op de tekst. Dat genieten duurt
meestal totdat de limiet van tijd en
woorden in zicht komt. Daarna kan
het twee kanten uitgaan: een
geweldig verhaal, of een onafgemaakt
onding dat in de digitale prullenmand
terechtkomt.’
‘Enfin, de deadline voor dit stukje heb
ik inmiddels aardig opgerekt. Vergeef
me maar, Martin Reijmerink, dat ik het
werk aan pen.nl daarmee een stukje
lastiger maak.’

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-Losse-Tanden-p352802776
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://euro-lach.nl/
https://www.pen.nl/winkel/
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Tips voor een veilig huis

Wanneer het over inbraak en diefstal
gaat, gaan veel mensen ervan uit dat
inbraken vooral in het donker plaats-
vinden. Maar dat is een grote vergis-
sing, want de meeste inbraken vinden
op klaarlichte dag plaats. Inbrekers
maken gewoon gebruik van de tijd dat
mensen aan het werk zijn. Naast be-
veiligde deuren en ramen zijn er nog
andere veiligheidsmaatregelen om je
huis doeltreffend te beschermen.

Brandkasten, bijvoorbeeld, zijn een idea-
le oplossing voor het veilig opbergen van
kostbare bezittingen. Om inbrekers zo
goed mogelijk af te schrikken, zijn er ver-
schillende veiligheidsmaatregelen.

Alarmsystemen als afschrikmiddel
Inbrekers zijn meestal op zoek naar hui-
zen die gemakkelijk toegankelijk zijn. Een
duidelijk zichtbaar alarmsysteem kan vol-
doende zijn om de inbreker af te schrik-
ken.

Slimme beveiligingssystemen bieden
speciale bescherming. Hier zijn de afzon-
derlijke elementen in een netwerk met
elkaar verbonden. Het belangrijkste on-
derdeel van een intelligent beveiligings-
systeem is het controlecentrum. De on-
derdelen van een dergelijk beveiligings-
systeem omvatten hoofdzakelijk deur- en
raamsensoren, bewegingsdetectoren,
camera’s en soms ook een rookdetector.

Camera’s
verminderen het risico op inbraak
Geen inbreker wil op een video te zien
zijn, en daarom worden camera’s in het
bijzonder beschouwd als zeer doeltref-
fend om indringers af te schrikken. Ca-
mera’s verminderen dus van meet af aan
het risico op inbraak. Als je een slim be-
veiligingssysteem kocht, heb het voor-
deel dat je de camera via je smartphone
kunt bedienen, zodat je je huis kunt be-
waken terwijl je onderweg bent. Niet al-

leen kan onderweg een livebeeld worden
getoond op de smartphone, de opgeno-
men gegevens worden ook opgeslagen
in een cloud. Op die manier kunnen de
beelden later nog eens rustig bekeken
worden.

Geheime wachters:
bewegingsdetectoren en sensoren
Sensoren spelen een bijzonder belang-
rijke rol bij de bescherming tegen inbre-
kers. Ze worden gemonteerd op toe-
gangsdeuren, balkon- of terrasdeuren en
op ramen. Zodra onbevoegden proberen
een raam of een deur te openen, reage-
ren de sensoren onmiddellijk en gaat het
alarm af.
Bewegingsdetectoren die aan lampen
zijn gekoppeld, zijn ook zeer doeltreffend.

Alarm: smartphone of sirene
Als gebruiker van een slim beveiligings-
systeem heb je altijd de keuze of je het
alarm op uw smartphone wilt ontvangen
of dat het een alarmsirene moet activ-
eren.

In de regel is het aan te bevelen een
alarmsirene in het digitale alarmsysteem
te integreren. Hoewel de digitalisering in-
tussen ver gevorderd is, is er nog steeds
geen garantie dat er overal een stabiele
verbinding beschikbaar is. Dus als er een
alarm zou afgaan terwijl je op dat mo-
ment in een gebied zonder bereik bent,
zou je het alarm missen. Bijgevolg zou je
niet in staat zijn om de politie te waar-
schuwen. Indien het systeem wordt
gekoppeld aan een alarmsirene, kan men
tenminste hopen dat de buren het horen
en de politie waarschuwen.

Afschrikking door kluizen
Veel mensen denken dat inbrekers pro-
fessionals zijn die goed georganiseerd en
met het juiste gereedschap inbreken.
Natuurlijk zijn er dergelijke inbrekers,
maar hun aandeel is verwaarloosbaar
klein vergeleken met dat van de gelegen-
heidsinbrekers.

Inbrekers maken meestal gebruik van
kleine onoplettendheden, zoals ramen
die niet gesloten zijn of deuren die niet
beveiligd zijn. Inbreken moet snel gebeu-
ren. Maar als een inbreker op een kluis of
brandkast stuit, kost hem (of haar) het
openen daarvan heel wat tijd, áls het al
lukt de kluis te openen. Juist daarom
heeft een brandkast een afschrikkende
werking.
Dit maakt een brandkast tot een echte
bewaker van belangrijke en waardevolle
voorwerpen.

Belangrijke dingen
die altijd in acht
moeten worden genomen
Naast de bovengenoemde veiligheids-
maatregelen zijn er nog meer maatrege-
len die in acht moeten worden genomen.
Deze maatregelen brengen geen kosten
met zich mee en bieden toch veiligheid.
Vaak zijn het de kleine dingen die huis-
eigenaren vergeten en die dan een echte
uitnodiging zijn voor inbrekers.

• Sluit ramen en (balkon)deuren goed af
Telkens weer worden ramen niet stevig
vergrendeld, maar in de kiepstand gela-
ten. Deze kantelramen zijn een echte
uitnodiging voor inbrekers. Zelfs als je het
huis slechts voor korte tijd verlaat, moe-
ten deze ramen worden gesloten. In
principe is een gekanteld raam als een
open raam, want er zijn maar een paar
handbewegingen nodig om het raam dan
absoluut geruisloos te openen.

• Het is niet ongewoon dat balkondeuren
gewoon open blijven staan. Mensen gaan
er vaak vanuit dat niemand op klaarlichte
dag op een balkon klimt om in te breken.
Maar dat is precies het geval. Ook terras-
deuren worden vaak achteloos open ge-
laten. Zodra u het huis verlaat, moeten
alle deuren en ramen altijd gesloten zijn.

Privacyschermen
zorgen ook voor veiligheid
Het is belangrijk om je huis te bescher-
men tegen nieuwsgierige blikken. Zodra
het donker wordt en de lichten aangaan,
is het mogelijk van buitenaf in huis te
kijken. Dit betekent dat een would-be in-
breker een perfect overzicht kan krijgen
van de woonsituatie en ook van de aan-
wezige voorwerpen.
Timers kunnen ook nuttig zijn. Jaloe-
zieën en gordijnen kunnen automatisch
worden gesloten en zo de inkijk blokke-
ren. Bovendien is het niet mogelijk om te
zien of je thuis bent of niet.

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-Losse-Tanden-p352802776
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/pers-krijgt-uitleg-over-verwijdering-1e-deel-boogbrug-bij-nieuwegein
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Overzicht van evenementen
ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan
van Nieuwegein

Expositie over de waterlinie
in het Atrium van het Stadshuis
Vanaf 14 juni.
13 Kunstwerken zullen op 3d posters
worden geprint.

Publicatie boek Historische Kring
21 oktober.

Bijeenkomst voor ondernemers
over 50 jaar ondernemen
in Nieuwegein
25 oktober.
Samen voor Nieuwegein: Onderne-
mers vertellen over 50 jaar onderne-
men in Nieuwegein en over de
toekomst van ondernemen in
Nieuwegein: karin@samen-
voornieuwegein.nl of Karin Beenen,
0643368435.

Videoreeks: ‘Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein?’
Videoreeks waarbij we de verschil-
lende wijken ingaan en inwoners de

vraag stellen ‘Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein’? Bekijk de serie:
www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/
wat-vind-jij-fijn-aannieuwegein.

Kunstwerk Eyecatcher
reist door de stad
Statig overdag en lichtgevende gezel-
ligheid in de avond. De eerste
locaties van dit kunstwerk zijn bekend.
De komende maanden zul je dit beeld
kunnen tegenkomen bij De Partner; het
Natuurkwartier; op City; op de Midden-
gaarde; bij AH Hoogzandveld en bij de
Passantenhaven Vreeswijk.

Geocache: serie multi caches thema
Nieuwegein 50

Geina Escape Route
De ‘Geina escape’ is een escape route
van ongeveer 14km op de fiets door
Nieuwegein. Je komt langs acht typi-
sche Nieuwegeinse locaties die je zek-
er zult herkennen. Op elke locatie dient
u een vraag, puzzel of raadsel op te
lossen om verder te kunnen. De be-
doeling is om alle locaties zo snel mo-
gelijk te vinden en de puzzel op te
lossen: www.nieuwegein50jaar.nl/ac-
tiviteiten/geina-escape-route.

Sprekende Beeldenroute
De Sprekende Beeldenroute is een
route van ongeveer 9 km, die je langs
tien kunstwerken leidt. Bij ieder beeld
krijg je een audio uitleg over de historie
daarvan wanneer je er langs loopt of
fietst. De routekaart is hier te
vinden: www.nieuwegein50jaar.nl/ac-
tiviteiten/sprekendebeeldenroute.

Korte verhalen van de rijke historie
van Nieuwegein, door Paul Rijntjes.
De serie ‘Nieuwegein: 50 jaar in on-
twikkeling’ beslaat een tijdsbeeld van
vijf decennia. Zo wordt de lezer aan de
hand meegenomen door de groei van
Nieuwegein. Als stad en als gemeen-
schap: www.nieuwegein50jaar.nl/toen-
en-nu/nieuwegein-50-jaar-inontwikkel-
ing.

Verhalen van inwoners
Inwoners delen hun herinneringen over
wonen, werken en/of leven in Nieuwe-
gein: www.nieuwegein50jaar.nl/toen-
ennu/verhalen/verhalen-inwoners.

Fotoreeks Toen en Nu
www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/
fotos-toen-en-nu.
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Nieuwegeinse
voorronde Open NK Poker

Het Open Nederlands Kampioenschap
Poker organiseert op 17 oktober een
online voorronde voor de inwoners
van Nieuwegein en omgeving. Ver-
spreid over het land worden er in to-
taal 200 online en 100 live voorrondes
gespeeld met als ultiem doel het berei-
ken van de landelijke finale.

Wat kun je winnen?
De winnaar van de online voorronde krijgt
de titel ‘Online Pokerkampioen van Nieu-
wegein 21/22’ die gepaard gaat met een
mooie trofee. Daarnaast kwalificeert die-
gene zich voor de finale van het ONK
Poker. Niet alleen de winnaar maakt kans
op een plek in de volgende ronde. Aan
de hand van het deelnemersaantal wordt
bepaald hoeveel deelnemers zich kwalifi-
ceren voor de halve finales en zal er ook
nog een bepaald percentage de kans krij-
gen door te breken via de kwartfinales.

Zowel de halve finales als de finale van
het ONK Poker zullen in de zomer van
2022 live gespeeld worden aan echte
pokertafels. De winnaar van de finale zal

worden gekroond tot ‘Pokerkampioen van
Nederland 21/22’ en laat daarmee naar
verwachting ruim 40.000 deelnemers
achter zich. Je weet nooit waar een goe-
de prestatie in de finale toe kan leiden. In
het verleden zijn meerdere amateur po-
kerspelers benaderd voor sponsordeal.

Zo werd Ruurd Nauta in 2017 gespon-
sord lid van Team ONK Poker waardoor
hij de kans kreeg mooie (inter)nationale
pokertoernooien te spelen. In zijn eerste
jaar als gesponsorde pokerspeler won
Ruurd al meer dan € 30.000.

Laagdrempelig (leren) pokeren
Iedereen die mee wil doen kan zich via
de website van ONK Poker inschrijven.
Het kost iedere deelnemer slechts € 7,50
aan inschrijfgeld om mee te doen. 'Door
mee te doen krijgen zij niet alleen de
kans om een gooi te doen naar de titel',
zegt Mathijs Jonkers, organisator van het
ONK Poker. 'Met name voor beginnende
spelers zijn de online voorrondes de
meest laagdrempelige manier om kennis
te maken met het spel en met andere
pokerspelers'. De online voorronde van
Nieuwegein begint om 19.30 uur.

Meerdere personen in beeld
die mogelijk meer weten
over de dood
van Sjaak Gerwig

(vervolg van pagina 17)

Inmiddels richt het onderzoek zich op
enkele personen die vermoedelijk meer
weten van de dood van Gerwig. Meer de-
tails over deze personen kan de politie
nog niet kwijt.

De politie is nog op zoek naar mensen
die in 1995 bij Gerwig in de buurt woon-
den. 'We zijn ervan overtuigd dat er on-
der de bewoners van destijds meer men-
sen zijn die weten wat er met Sjaak is
gebeurd en die toch nog niet met ons
hebben gesproken', aldus de coördinator
van het onderzoek Rob Boon. Die buurt-
bewoners wordt dringend gevraagd con-
tact op te nemen met de politie.

De politie onderzoekt of Gerwig een
financieel conflict had met iemand in de
wijk waar hij woonde en of dit de aanlei-
ding zou kunnen zijn geweest om hem
om het leven te brengen. Het was al be-
kend dat hij de laatste maanden van zijn
leven regelmatig gokte.

Afgelopen zomer werd het onderzoek
naar Gerwig heropend, nadat er nieuwe
informatie over de moord was binnen-
gekomen. Er werd in diverse media aan-
dacht aan de zaak besteed. Eerder is de
beloning voor de gouden tip in deze cold
case verhoogd naar 30.000 euro.
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WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
Vraag je je wel eens af wat dat nu weer voor plant of onkruid is
in Nieuwegein? Of wat dat voor een paddenstoel is? Of wat daar
kruipt of vliegt? De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge
beschrijft iedere week een plantje, zwammetje of beestje dat je
ergens kunt tegenkomen. Udo heeft ook een eigen website.

Udo: 'Slakkendoders zijn een familie van vliegen die parasiteren
op slakken, zowel huisjesslakken als naaktslakken. Doorgaans
"storten" ze zich gewoon op een meestal in of bij het water
levende slak en beginnen te eten. Maar twee soorten eten
naaktslakken. In Nieuwegein vond ik tot nu toe vooral bruine tot
oranjebruine slakkendoders, maar ook enkele donkerblauwe met
vleugels waarover een netje lijkt gespreid.
Een algemene soort slakkendoder, die je vooral zult zien op de
bladeren van planten en riet, is de gewone rietslakvlieg.
Zij heeft meerdere familieleden die er veel op lijken en lijkt weinig
op de gewone vliegen zoals de huisvlieg.
Bij deze: de gewone rietslakvlieg.'

https://www.onkpoker.nl/
https://www.pen.nl/?s=sjaak+gerwig
https://www.pen.nl/?s=sjaak+gerwig
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
mailto:jutenzonieuwegein@gmail.com
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/artikel/bijzondere-ontmoetingen-tijdens-derde-editie-gluren-bij-de-buren-nieuwegein
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Grenzen worden opgerekt
tijdens
het RUMAG Theater-Event

Vrijwel iedereen kent de zwart-witte,
ongecompliceerde, grove maar altijd uiterst
grappige slogans die via internet de wereld in
worden geslingerd. Met bijna een miljoen
volgers is Rumag hét lifestylemerk van
Nederland. Tijdens het theater-event op
21 oktober in DE KOM is de bezoeker
onderdeel van een show waarin grenzen
worden opgezocht van wat kan en niet.
Bovendien wordt iedere avond de beste
Rumagger van de zaal verkozen en zijn er
gasten uit de wereld van de humor en
muziek.
Donderdag 21 oktober, 20.15, rang 1 € 24,50,
rang 2 € 22,50, loge € 28,50, Rabobankzaal

Kom deze vrijdag naar 'Vrijdag'

‘Vrijdag’ van Hugo Claus is een van de meest
ontroerende toneelteksten uit het
Nederlandse taalgebied. Een zinderend
gezinsdrama over schuld en vergeving, een
aangrijpende zoektocht naar liefde en
verzoening. In een regie van Michel
Sluysmans brengt Toneelgroep Maastricht dit
meesterwerk op vrijdag 22 oktober in DE
KOM.
Vrijdag 22 oktober, 20.15, rang 1 € 27,50,
rang 2 € 25,50, Rabobankzaal

Het KOMedycafé
gaat weer van start

Het nieuwe theaterseizoen is weer begonnen
en daarmee gaan we ook weer van start met
het KOMedycafé! Op vrijdagavond 22 oktober
bent u van harte welkom voor een hilarische
avond in de gemoedelijke sfeer van het
theatercafé van DE KOM. Tijdens het
KOMedycafé presenteren wij een
interessante mix van namen, stijlen,
doorgewinterde artiesten en nieuw talent.
Geniet met een hapje en een drankje van de
goede grappen van aanstormend talent
waarbij MC Hank de avond soepeltjes aan
elkaar praat.
Vrijdag 22 oktober, 20.30, € 10,00,
Rabobankzaal

Michael Jackson Tribute
in DE KOM

Of je nu fan bent van het eerste uur of voor
het eerst kennis maakt met de creativiteit van
Michael Jackson: tijdens Off the Wall op 23
oktober in DE KOM kan niemand stil blijven
zitten of staan. Onder aanvoering van
leadzanger Milton Wijngaarde, zijn band en
een paar geweldige performers word je
ondergedompeld in een kolkende zee van
muziek, licht, visuals en spetterende dans,
met natuurlijk heel veel wereldberoemde
songs van The King of Pop. En dat allemaal
in de stijl van ‘This Is It’, Michaels laatste
geplande show, die door zijn plotselinge dood
nooit plaatsvond. Dankzij de geweldige film
zijn er gelukkig wel unieke repetitiebeelden.
Zaterdag 23 oktober, 20.15, rang 1 € 29,50,
rang 2 € 27,50, loge € 33,50, Rabobankzaal

Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM

Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein

Bel om kaarten voor
voorstellingen te reserveren

naar de theaterkassa:
0306045554
of mail naar

kassa@dekom.nl.

www.dekom.nl
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Avond van de Raad
donderdag 21 oktober

Op donderdag 21 oktober is er vanaf
20.00 uur weer een Avond van de
Raad op het Stadshuis in de binnen-
stad van Nieuwegein. Ook vooraf aan-
gemeld publiek en meesprekers zijn
weer welkom bij de Avond van de
Raad.

Wil je op de publieke tribune plaatsne-
men tijdens de Avond van de Raad van
21 oktober? Meld dit dan uiterlijk op 21
oktober om 12.00 uur bij de griffie via
griffie@nieuwegein.nl of telefoonnummer
14030. Afhankelijk van de ontvangen ver-
zoeken wordt dan gekeken of er ruimte
is. Uiteraard blijft het daarnaast voor
iedereen mogelijk de Avond van de Raad
digitaal live mee te kijken en terug te
kijken via nieuwegeinseraad.live/stream1
en nieuwegeinseraad.live/stream2.

De volgende onderwerpen
staan onder andere op de agenda

Dialoog college met de raad
• Startnotitie bestemmingsplan
Rijnhuizen – maatschappelijk
voorzieningencluster
Deze startnotitie gaat over de wens van
het college (de burgemeester en wethou-
ders) om op korte termijn een maat-
schappelijk voorzieningencluster met een
school, kindcentrum en buurtplein, al dan
niet in combinatie met woningbouw, me-
di-sche en zorg-gerelateerde dienstver

lening op de locatie Plettenburg 5 en 7 en
Edisonbaan 12 mogelijk te maken. Het
college is van mening dat dit nodig is om-
dat er sprake is van een snelle toename
van het aantal woningen en bewoners in
Rijnhuizen en gaat hierover in gesprek
met de gemeenteraad.

Dialoog college met de raad
• Startnotitie Deventerschans
In 2009 is een voormalige basisschool
aan de Deventerschans gesloopt en is de
locatie tijdelijk ingericht als trapveldje. In
het in 2017 vastgesteld woningbouwpro-
gramma 2030 is deze locatie aangemerkt
als woningbouwlocatie. Het college gaat
in gesprek met de gemeenteraad over de
wens om de ontwikkeling van woning-
bouw op deze plek mogelijk te gaan ma-
ken.

Informatief
• Maatschappelijke financiering
klimcentrum
Organisatie Mountain Netwerk wil een
nieuw klimcentrum realiseren in Blok-
hoeve West. Zij hebben de gemeente
gevraagd om het project te ondersteu-
nen. De gemeenteraad wordt geïnfor-
meerd over deze plannen rondom de on-
twikkeling van het nieuwe klimcentrum in
Blok-West.
Te bekijken via nieuwegeinseraad.live/
stream1

Informatief
• Veiligheid en UVP
Vorig jaar heeft de gemeenteraad een
veiligheidsplan voor de periode
2020-2024 vastgesteld. Op 21 oktober
ontvangt de gemeenteraad een update
over thema’s als de aanpak van jonge
aanwas, ondermijning en digitale vei-
ligheid. Ook kan de gemeenteraad input
geven voor het uitvoeringsplan op het ge-
bied van veiligheid voor het jaar 2022.

Dialoog college met de raad
• Corona-update
Tijdens dit onderdeel kunnen raads- en
steunfractieleden vragen stellen aan het
college over de corona-updates die zij
hebben ontvangen, de maatregelen of
andere zaken met betrekking tot corona.
Te bekijken via nieuwegeinseraad.live/
stream2

Tot slot
Je kunt de volledige agenda en de bijbe-
horende vergaderstukken van deze
avond vinden via https://ris2.ibabs.eu/
nieuwegein. Blijf op de hoogte van het
laatste nieuws van onze gemeenteraad
via de Facebook-pagina (@Nieuwegein-
seRaad), Twitter (@raadngein) en web-
site www.nieuwegein.nl. Voor meer infor-
matie kun je contact opnemen met de
griffie via telefoonnummer 14030 of via
het e-mailadres: griffie@nieuwegein.nl.
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Sportief Dagboek (6)

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

Hans van Echtelt: ‘Het was een zonover-
goten zaterdag maar geen zonnige Nieu-
wegeinse voetbaldag omdat zowel Gein-
oord (bij De Meern) en JSV (bij NITA)
kansloos verloren. Het ziet er naar uit dat
beide clubs geen zorgeloos seizoen tege-
moet gaan. Voor de formatie van Gerrit
Plomp staat dinsdagavond al weer een
nieuwe kans op sportieve revanche te
wachten met de ingehaalde thuiswed-
strijd tegen Nieuwland op het program-
ma. Het is de vraag of eerste doelman
Mitchel Temming dan inzetbaar is, hij
moest in De Meern bij de warming-up al
met een rugblessure afhaken. Zijn plaats-
vervanger Kevin Memel werd als invaller
vijf keer gepasseerd.’

‘Aanvankelijk zag het er nog niet zo som-
ber uit voor Geinoord want de ploeg hield
voor rust lange tijd gelijke tred. Twee tref-
fers van Eser Ozkilit brachten een tus-
senstand van 2-2 op het scorebord maar
de uitblinkende Stan de Groot loodste
met een haarzuivere hattrick de thuisclub
naar een overtuigende 5-2 zege. Het spel
van Geinoord deed denken in de eerste
fase van het (achteraf toch gewonnen)
duel van vorige week tegen Benschop,
namelijk defensief kwetsbaar bij vijande-
lijke counters. Er was overigens nog een
opvallend figuur binnen de lijnen: de 65-
jarige arbiter Roelof Luinge. De voorma-
lige scheidsrechter uit het betaald voetbal
had geen enkele moeite om het duel in
goede banen te leiden.

De bekende scheidsrechter Roelof
Luinge komt hier met de teams van De
Meern en Geeinoord het veld op vlak
voor de aftrap

Via het benutten van een penalty
brengt Eser Ozkilit de gelijkmaker(2-2)
op het scorebord
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Sportief Dagboek (7)

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

Hans van Echtelt: ‘‘De druiven waren
zuur voor Geinoord in de slotfase van de
inhaalwedstrijd tegen Nieuwland dat
eerder wegens coronaperikelen was uit-
gesteld. Scheidsrechter Martin Wateler
stond op het punt af te fluiten na 92
minuten maar op de valreep wisten de
gasten uit Leusden alsnog via Kevin van
den Hoof toch nog de 2-2 te forceren.
Gezien het spelbeeld een juiste uitslag
maar de aanhang van de thuisclub ging
dinsdagavond toch met een forse kater
huiswaarts.. En het was allemaal zo veel-
belovend begonnen voor de formatie van
Gerrit Plomp. Want met een weergaloze
actie wist Daniel Kops al na acht minuten
de score tem openen via een weergaloze
actie.’

‘Aan alles was te zien dat Nieuwland zich

daarna snel wilde revancheren. Zo moest
even later de coach van Nieuwland, wel-
ke nadrukkelijk aanwezig was in woord
en gebaar, door scheidsrechter Wateler
tot rust worden gemaand. Nieuwland had
in die fase het betere veldspel en dat
resulteerde in de gelijkmaker in de 22e
minuut van de eerste helft. Keeper
Mitchel Temming was kansloos op het
tegendraads geplaatste schot van Robin
van de Brom, een neef van voormalig
FC Utrecht-trainer John van den Brom.
Na kansen voor beide doelen bleef deze
stand op het bord staan tot aan de rust.’

‘De tweede helft leverde opnieuw een
boeiend schouwspel op met een op de

verdediging leunend Geinoord en een
sterk aan de bal spelend Nieuwland De
22e minuut was het Timo Meerding welke
een ogenschijnlijk houdbaar schot loste,
waarmee de keeper van Nieuwland on-
gelofelijk in de fout ging, en zo stond de
2-1 stand op het scorebord. Nieuwland
drong aan en Geinoord moest achteruit
maar bleef gevaarlijk in de counter. Alles
leek er goed te vallen voor de thuisploeg
maar ver in de blessuretijd wist Nieuw-
land via een doorgekopte bal naar de
tweede paal, dan toch nog een punt uit
het vuur te slepen. Komende zaterdag
wacht voor Geinoord het thuisduel tegen
CSW. Ook een middenmoter, Geinoord
heet nu vier punten uit drie duels.’
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Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’

‘Op radio 1 bij Sven Kockelmann zei
de baas van Corendon, - die geen
Cor of Don heet, maar gewoon
Steven -, dat hij voorstander is van
een vaccinatieplicht in de luchtvaart.
Dat zei hij pas, nadat Kockelmann
verbaal meerdere malen een pistool
op hem gericht had.

Kijk, Steven was heus ‘erg voor de
privacy’, maar dat hij zijn
cabinepersoneel niet mocht vragen of
ze gevaccineerd zijn en... kijk… hij
wilde er niet te veel over zeggen.
Voor je het weet strijk je iemand tegen
de haren in en heb je een
doodsbedreiging aan je broek
hangen, waarna je al dan niet
opzichtig beveiligd moet worden.
Maar daar blijft het niet bij: Steven
heeft als pakketreisverkoper een
zorgplicht voor zijn klanten. Als een
niet-gevaccineerde op vakantie een
corona infectie oploopt moet
Corendon een quarantainehotel
zoeken en de kosten daarvan betalen.
Ook draait Steven op voor de kosten
van de terugreis van de geïnfecteerde
antivaxxer.
Ik vind Nederland echt een gaaf land,
zo prettig geregeld voor antivaxxers
die anderen in de problemen brengen.
Steven hield zich kranig, maar virtueel
zag ik de stoom uit zijn oren komen.

Over vliegen gesproken. Het is net als
met de files, iedereen rept zich alweer
naar de luchthaven en ik ben er één
van. Op verzoek, zelf was ik niets van
plan, maar je doet wat voor je dochter
en twee kleinkinderen.

Wij hebben ook een pakketreis, zijn
gevaccineerd, één kind heeft corona
gehad, de ander krijgt een staafje in
de neus.
Het vliegtuig is er één van een
budgetcarrier. Je hebt een stoel. Tot
zover de service.
Ruimbagage moet je bijboeken en het
formaat handbagage is recent
aangepast tot één stuk van max
45x36x21 te plaatsen onder de stoel
voor je, in het belang van de
passagier, ik denk vanwege de
beenruimte.
De bagagebakken zijn enkel bestemd
voor de bijboekers van Extra legroom
of een stoel Up front. Zeg maar voor
het verdienmodel van Easyjet.

Vandaag (14 oktober, red) verscheen
van de hand van adviesbureau KPMG
een tussentijdse evaluatie van de
coronacrisis van maart 2020 tot juli
2021. Niet bepaald een werkje waar
het kabinet zijn vingers bij af zal
likken.

Rode draad: Nederland deed het
slechter dan andere landen,
Nederland onttrok zich aan
internationale adviezen, stuurde niet
op het aantal besmettingen maar op
het aantal ziekenhuisopnamen, greep
vaak te laat in en versoepelde te snel.
In Nederland overleden zo’n 24.000
mensen meer dan verwacht, in
Scandinavische landen was er
nauwelijks oversterfte.

En terwijl heel Europa al mondgekapt
rondliep, kwam het Catshuisberaad
niet verder dan het nogmaals
agenderen van het mogelijke nut van
mondkapjes.
Vooralsnog mis ik de grootste
blunder: beschermmiddelen voor
oude kwetsbare mensen en het
personeel van zorginstellingen in het
voorjaar van 2020.

Een gotspe.

De Digitale Nieuwegeiner
Aflevering 51

Alle afleveringen vind je hier.
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Nieuwegeinse schrijft bundel
‘Voor een Glimlach’

Margot Bavinck-Rompa woont in Nieu-
wegein vlakbij Zorgcentrum Vreeswijk
dat uitkijkt over de Lek. De Nieuwe-
geinse heeft er jaren geleden twee jaar
vrijwilligerswerk gedaan: ze gaf ‘com-
puterles’ en verzorgde de kabelkrant.
Vorig jaar mochten de bewoners niet
van hun kamer. Familie kwam zwaai-
en, verjaardagsfeesten werden buiten
gevierd met jarige opa veilig op het
balkon, grappig en triest.

Margot maakte kaarten voor de bewo-
ners met een gedichtje en een tekenin-
getje, gebaseerd op haar ervaringen met
hen. Deze zijn nu gebundeld in een boek-
je ‘Voor een Glimlach’. De bundel met 24
gedichten met illustraties is eigenlijk voor
iedereen: (groot)ouders, kinderen, maar
ook voor zorginstellingen of andere
woonvormen met therapeuten, zorgme-
dewerkers enz. Je kunt de bundel lezen,
voorlezen of worden voorgelezen, ca-
deau krijgen zodat de grappige, lieve,
gekke gedichtjes een grote glimlach to-
veren op je gezicht, op ieders gezicht.

Haar teksten getuigen van take obser-
vaties, die zij met mededogen, blij of
geestig verwoordt.

Het goede doel
De bundel ‘Voor een Glimlach’ is opge-
dragen aan haar zwager Willem Bavinck,
die onlangs op 66-jarige leeftijd is over-
leden. Hij had 38 jaar lang twee harten,
een donorhart geplaatst naast zijn eigen
zieke hart, en was de langst levende
harttransplantant van de wereld, schreef
drie boeken, reisde de wereld rond om
voordrachten te geven over transplantatie

en richtte Harten Twee op, later PHLT,
de Patiëntenorganisatie Hart-Long Trans-
plantatie.
Daar gaat de geldelijke opbrengst van
haar bundel naar toe. Bundel bestellen?
Dat kan hier.

Alzheimer Café

Vrijheid en veiligheid,
nieuwe wetgeving
rond zorg en dwang

Op donderdag 28 oktober aanstaande
is er weer een Alzheimer Café in
Nieuwegein. Deze keer is het onder-
werp: ‘Vrijheid en veiligheid, nieuwe
wetgeving rond zorg en dwang.’ De
bijeenkomst vindt plaats in de Em-
mauskerk aan het Merelplein 2. Het
duurt van 19.00 tot 20.30 uur.

In de zorg voor mensen met dementie
komen we voor dilemma’s te staan.
Soms willen we iemand beschermen
tegen gevaren die hij of zij zelf niet ziet.
Wat als iemand bijvoorbeeld dreigt te
verdwalen of zich niet wil (laten) verzor-
gen? Wat kun je dan doen, en wat is het
juridisch kader? Hierover gaan we in ge-
sprek met een psycholoog, deskundige
op het gebied van Zorg en Dwang.
Je kunt (kostenloos) deelnemen aan de
bijeenkomst, aanmelding niet nodig.
Inloop vanaf 19.00 uur.
Wij houden ons aan de RIVM maatrege-
len. Blijf thuis bij klachten.

Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Het
programma begint om 19.30 uur met een
interview met de gastspreker. Na de pau-
ze kun je vragen stellen. Ook kunnen er
dan eigen ervaringen worden besproken.

Het Alzheimer Café eindigt om 20.30 uur.
Daarna is er nog gelegenheid om een
drankje te nemen en even na te praten.

Voor meer informatie kunt je contact op-
nemen met Annette Stock, 0610459638
(Vitras) of via de e-mail: a.stock@san-
tepartners.nl.

Jan Kuiper
lijsttrekker CDA
in Nieuwegein

Tijdens de ALV van het CDA is woens-
dagavond Jan Kuiper unaniem geko-
zen als lijsttrekker voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 2022.

'Als gewaardeerd wethouder in ons
stadsbestuur is Jan Kuiper de beste kan-
didaat en daarmee kiest het CDA voor
continuïteit', aldus voorzitter Harry
Eleveld. 'Jan werkt hard aan een gezon-

de samenleving, voor jongeren, ouderen,
voor iedereen en dat waarderen wij
zeer!' Jan Kuiper zegt blij te zijn met het
vertrouwen van zijn partijgenoten.

Het CDA-bestuur is trots op de gehele
lijst met veel diversiteit en de mooie mix
van mannen en vrouwen. De lijst zal later
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Herenstraat, beschermd Dorpsgezicht

https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-beschermd-dorpsgezicht-aan-de-herenstraat

