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Eén grote familie Repareren kun je leren

DE DOORSLAGZONE

HOLTERSCHANS

TE BELEVEN

Vanmiddag Heropening Fort Jutphaas • Ukelelies, 31 okt •
Dames VTV tegen DHC, 31 okt • Tips om zuiniger te rijden, 1 nov
• Wandelen met Ton de Gruijter, 1 nov • Workshop Beursvloer-
match, 2 nov • Begrotingsraad, 4 nov • Workshop Repareren
kun je leren, 6 nov • Bells & Voices, 6 nov • Demonstratie
schildertechnieken, 6 nov • Uitvaren boogbrug, 7 nov • Start
KiKa winterloterij, 7 nov • Perspectief tekenen, 9 nov • Planes,
Trains and Automobiles, 11 nov • Intocht Sinterklaas, 13 nov •
Sinterklaasactie Speelgoedbank, 19 en 20 nov • Leesclub de
Wandelaar, 23 nov • Beursvloer, 25 nov • COC Songfestival, 27
nov • Adriaan van Dis in de bibliotheek, 30 nov • Love Actually,
9 dec • Gemeenteraadsverkiezing, 16 maart • SamenLoop voor
Hoop, 21 en 22 mei • Night of the Proms, 28 mei •

Het bouwen gaat bijna beginnen

• Logo voor De Componist • Nieuwegeiner besteelt ouderen •
Containertuintjes in Rijtuigenbuurt • Huizenprijzen • Hoffotograaf
van Geinoord: nostalgische middag • Winterwonderland met KiKa-
team • Onderzoek naar explosie • Bladcampagne van start •
Noordstedeweg afgesloten • Perspectief voor woningzoekenden •
Verwijdering boogbrug • Dames VTV zondag thuis tegen DHC •
Uitslag voorkeur Jonge Monumenten • Willem Wijntjes overleden
• Nul voor Sari • Licht op Noorderveld • Begrotingsraad • Laat-
ste gratis ophaalronde snoeihout • Miljoenenbesparing dankzij
Antonius Onderzoeksfonds • Sinterklaas komt naar Nieuwegein •
Win een fiets! • Circulaire strooiers •

DE KOM, VOORSTELLINGEN

DEZE WEEK
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Martin Reijmerink, hoofdredacteur pen.nl
door het ministerie Economische Zaken en Klimaat
benoemd tot

Klimaatburgemeester
van Nieuwegein

Martin Reijmerink, hoofdredacteur pen.nl
door het ministerie Economische Zaken en Klimaat
benoemd tot

Klimaatburgemeester
van Nieuwegein

http://https://www.pen.nl/artikel/bouw-aan-de-doorslagzone-kan-bijna-beginnen
https://www.pen.nl/artikel/cultuur-in-dorpshuis-fort-vreeswijk-optreden-ukelelies
https://www.pen.nl/artikel/dames-vtv-spelen-zondag-thuis-tegen-dhc-uit-delft
https://www.pen.nl/artikel/tips-om-zuiniger-te-rijden-en-gratis-bandenspanningscheck-bij-nbc-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/ontmoet-adriaan-van-dis-in-de-bieb-de-tweede-verdieping
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/begrotingsraad-donderdag-4-november
https://www.pen.nl/artikel/workshop-repareren-kun-je-leren-tijdens-maandelijks-repair-cafe
https://www.pen.nl/artikel/workshop-repareren-kun-je-leren-tijdens-maandelijks-repair-cafe
https://www.pen.nl/artikel/50-jaar-nieuwegein-bells-voices
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
https://www.pen.nl/artikel/winterwonderland-editie-met-het-nieuwegeins-kikateam
https://www.pen.nl/artikel/winterwonderland-editie-met-het-nieuwegeins-kikateam
https://www.pen.nl/artikel/xl-workshop-perspectief-tekenen
http://www.departnernieuwegein.nl
http://www.departnernieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/sinterklaas-komt-13-november-weer-naar-nieuwegein
http://www.speelgoedbank-nieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/ontmoet-adriaan-van-dis-in-de-bieb-de-tweede-verdieping
https://www.pen.nl/artikel/ontmoet-adriaan-van-dis-in-de-bieb-de-tweede-verdieping
https://www.pen.nl/artikel/huppeldepub-vreeswijk
https://www.facebook.com/events/1936732559809123/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_calendar_create%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1635058609191651&notif_t=event_calendar_create&ref=notif
https://www.facebook.com/events/1936732559809123/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_calendar_create%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1635058609191651&notif_t=event_calendar_create&ref=notif
https://www.pen.nl/artikel/ontmoet-adriaan-van-dis-in-de-bieb-de-tweede-verdieping
http://www.departnernieuwegein.nl
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


Groene curry
met kippendijen, rijst,
bloemkool en broccoli

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 Prinses Maximastraat in
de wijk Vreeswijk.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Dames VTV spelen zondag thuis tegen DHC uit Delft
Zondag 31 oktober aanstaande is het weer zover. Dan speelt eredivisionist
VTV uit Nieuwegein thuis tegen de tafeltennisters van DHC uit Delft. Tij-
dens deze wedstrijd zullen ook enkele VTV-speelsters in het zonnetje wor-
den gezet. Wil je deze wedstrijd als toeschouwer bezoeken? Hou dan reke-
ning met het Corona-beleid. De toeschouwers moeten een geldig Corona-
toegangsbewijs kunnen tonen. Dat wordt gecontroleerd bij de ingang van
de sporthal aan de Helmkruid 9 in Nieuwegein zuid.

DHC uit Delft debuteerde vorig jaar in de eredivisie. Olga Dmitrieva, Jisiwei Luo,
Samenda Schipper en Annika Mars verloren van Dozy Den Helder, maar ze won-
nen van Scylla, Vriendenschaar en Tanaka. De teams van DHC, SKF, Westa,
Scylla en VTV staan nog dicht bij elkaar in de poulefase van de eredivisie, op
enige afstand achter de koploper Dozy Den Helder. De vier beste teams gaan
vanuit de poulefase verder naar de play offs om het landskampioenschap.

Live meekijken via internet
De wedstrijd zal ook te volgen zijn op het Youtube kanaal Live Stream van VTV
Nieuwegein. De wedstrijd begint om 14.00 uur. Voorafgaand aan de wedstrijd zal
ook nog even stil worden gestaan bij de goede prestaties van enkele speelsters
van VTV uit Nieuwegein op de Nederlandse kampioenschappen: Sanne de Hoop
en Vera van Boheemen presteerden uitstekend op de Nederlandse kampioen-
schappen in Zwolle. Vera bereikte de halve finale en daarmee een derde paats in
het dames enkelspel. Sanne plaatste zich in de finale van het dames enkelspel en
werd tweede. Beiden moesten hun meerdere erkennen in Shuahan Men.

Ook zal Emma van der Zanden gepresenteerd worden. Zij is dit seizoen bij VTV
komen spelen.

In de pauze is er een gratis warme hap tussendoor, speciaal voor deze gelegen-
heid verzorgd door VTV’s Keurslager Richard Stekelenburg.

Nieuwegein 50 jaar
In 2021 bestaat Nieuwegein 50 jaar!
De Historische Kring Nieuwegein viert
dat met de uitgave van dit boek. Dit
boek gaat over Nieuwegein in al zijn
facetten, als geplande, gelaagde en
volgens velen geslaagde stad.
Het neemt je mee in de geplande
ontwikkeling van de stad, van de
wijken en het stadscentrum. Het
toont de gelaagdheid van Nieuwegein
als moderne stad én stad met een
zichtbare historie.
Het laat een geslaagde stad zien, een
stad met vele voorzieningen, waarin
goed en met plezier gewoond en
gewerkt kan worden.

Nieuwegein 50 jaar, € 29,95, hier te bestellen
Dit rijk geïllustreerde boek vertelt het voor u misschien herkenbare en tege-
lijkertijd verrassende verhaal van een veelzijdige stad, een stad om trots op te
zijn!

https://www.pen.nl/artikel/de-prinses-maximastraat
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
http://www.vtv-nieuwegein.nl/
http://www.vtv-nieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/winkel/Nieuwegein-50-jaar-p409286880
https://www.pen.nl/winkel/Nieuwegein-50-jaar-p409286880
https://www.pen.nl/winkel/Nieuwegein-50-jaar-p409286880
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Sinterklaas
komt 13 november
weer naar Nieuwegein

Vanwege de Coronamaatregelen kon
Sinterklaas het afgelopen jaar niet
naar Nieuwegein komen. Dat was voor
iedereen een grote teleurstelling, ze-
ker voor de kleinsten onder ons. Maar,
als alles goed verloopt en de maatre-
gelen vanwege het Coronavirus niet
aangescherpt worden, dan komt de
Goed Heiligman zaterdag 13 november
met zijn Pieten naar Vreeswijk en Jut-
phaas.
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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


Bouw aan de Doorslagzone
kan bijna beginnen

Binnenkort zal de bouw beginnen aan
De Doorslagzone. In het gebied, naast
het gebouw van de Nederlandse Ver-
eniging van Makelaars (NVM), aan de
Doorslag, voor het Stadshuis en
Stadstheater en Kunstencentrum DE
KOM, komen vier duurzame woonge-
bouwen van verschillende hoogtes
(70, 33, 55 en 36 meter hoog) met ver-
schillende woningen en twee plekken
voor horeca. Binnenkort vinden de
voorbereidende werkzaamheden
plaats. Het fietspad langs De Doorslag
zal ruim drie jaar worden afgesloten
en omgeleid.

De animatie Voorlopig Ontwerp (VO) wo-
ningbouw Doorslagzone City Nieuwegein
geeft een impressie van het Voorlopig
Ontwerp voor de bouw van de woningen
in de Doorslagzone in City Nieuwegein,
de binnenstad van Nieuwegein. Archi-
tectenbureau Rijnboutt uit Amsterdam
heeft in opdracht van ontwikkelaars
Koopmans / NEOO het ontwerp uitgew-
erkt.

In totaal komen er 452 woningen, waar-
van 94 sociale huurwoningen, 145 mid-
denhuur woningen en 213 overige wonin-
gen (vrije sector huur en koop). Langs de
trap die tussen de woongebouwen door
naar de Doorslag loopt komt ruimte voor
horeca. Ook is er ruimte voor groen: rond
het verblijfsplein, rond de trappen, in de

binnentuin, op de daktuinen en op de
groene daken van de gebouwen. Door
verschillende soorten planten en bomen
te plaatsen verbetert de biodiversiteit in
City.

Parkeren kan in de bestaande parkeer-
garage en in een nog te bouwen parkeer-
garage aan de Doorslag bij het Sint Anto-
nius ziekenhuis (P15). Er is ruimte voor
elektrische deelauto’s in parkeergarage
Theater. Alle gebouwen krijgen een in-
pandige fietsenstalling.

Er is in Nieuwegein grote vraag naar
geschikte woningen. Door hier 452 wo-
ningen te realiseren voor starters, se-
nioren en andere woningzoekers, wordt
de druk op de woningmarkt verlicht.

Daarnaast zal de binnenstad van
Nieuwegein duurzamer, aantrekkelijker
en levendiger worden gemaakt. Ook
wordt de biodiversiteit verbeterd door
meer verschillende soorten planten en
bomen terug te plaatsen in De Doorslag-
zone.
Om de aannemer ruimte te geven om
veilig te kunnen bouwen, wordt de markt
iets verplaatst richting de Raadstede en
het politiebureau. ‘De vorm van de markt
zal dus veranderen, maar de markt blijft
gezellig als altijd!’

Planning
De verwachting is dat de bouw eind 2021
kan starten. De totale bouw duurt
ongeveer vier jaar. Lees in ons archief
alles over De Doorslagzone.
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https://www.pen.nl/artikel/snelfietsroute-35-jaar-lang-afgesloten
https://www.pen.nl/artikel/snelfietsroute-35-jaar-lang-afgesloten
https://www.pen.nl/artikel/bouw-aan-de-doorslagzone-kan-bijna-beginnen
https://www.pen.nl/artikel/markt-in-de-binnenstad-van-nieuwegein-volgend-jaar-ietsie-verplaatst
https://www.pen.nl/?s=doorslagzone
https://www.pen.nl/artikel/bouw-aan-de-doorslagzone-kan-bijna-beginnen
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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OMKIJKEN

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

Oktober 2010

Aan de Herenstraat in Jutphaas, waar ooit
sprake was van de realisatie van een
prachtige boulevard, staan nu een aantal
panden al enige tijd achter hekken te
wachten op de definitieve sloop.
Eenentwintig jaar geleden was een van die
panden gekraakt, hetgeen de nodige
commotie met zich meebracht. Feit is, dat
de Herenstraat tóen, ondanks de
aanwezigheid van de 'gevreesde' krakers,
een fraaiere aanblik gaf dan nú.
Een-en-twintig jaar...

CDA-statenlid
Willem Wijntjes overleden
op 71-jarige leeftijd

Het Nieuwegeinse Provinciale Staten-
lid Willem Wijntjes is dit weekend op
71-jarige leeftijd overleden. Dat meldt
zijn partij, het CDA.

Wijntjes zat sinds maart vorig jaar voor
de christendemocraten in de Provinciale
Staten. Hij nam die taak over van Ardin
Mourik die vanwege persoonlijke om-
standigheden stopte. Wijntjes was ver-
antwoordelijk voor thema’s als financiën,
mobiliteit en het Veenweidegebied.
De afgestudeerde registeraccountant
was daarvoor 24 jaar lid van de gemeen-
teraad van Nieuwegein en werkte jaren-
lang voor de gemeentes Amsterdam en
Den Haag en de provincie Zuid-Holland.
In 2013 werd Willem Wijntjes nog ‘Politi-
cus van het Jaar‘ in Nieuwegein.

Oud burgemeester Cor de Vos van
Nieuwegein in een reactie op Twitter:
‘Daar schrik ik van. Ik ken Willem Wijntjes
als een betrokken lid van de gemeente-
raad van Nieuwegein. Soms wat hoekig,
maar altijd bereid om te komen tot een
compromis. Met wat wij medisch onder
de leden hadden, waren we brothers in
arms. Veel sterkte voor de nabestaan-
den.’

Martin Monrooij van de ChristenUnie in
Nieuwegein laat weten: ‘Ik heb jarenlang
als wethouder en als gemeenteraadslid
met Willem samengewerkt. Hij heeft veel
gedaan voor de gemeente Nieuwegein
en daar mogen we dankbaar voor zijn. Ik
wens alle nabestaanden heel veel sterkte
toe.’

Geen editie van
Licht op Noorderveld 2021

De jaarlijkse herdenkingsavond Licht
op Noorderveld op de begraafplaats
aan de Structuurbaan 1 in Nieuwegein
gaat helaas ook dit jaar niet door.
Licht op Noorderveld vindt normaliter
altijd begin november plaats. Gezien
de grote groepen mensen en het open
karakter van deze avond ziet de orga-
nisatie geen mogelijkheden om de
avond op een veilige en waardige ma-
nier te organiseren binnen de huidige
coronamaatregelen.

Elk jaar worden er in december bij de en-
tree van Noorderveld in de buurt van het

crematorium een aantal kerstbomen ge-
plaatst waar bezoekers een kerstbal in
kunnen hangen. Nu Licht op Noorderveld
niet door kan gaan plaatst de organisatie
extra kerstbomen zodat meer mensen de
mogelijkheid hebben om stil te staan bij
hun dierbaren.

In de week na 6 december worden de
kerstbomen geplaatst en deze blijven tot
en met 6 januari staan. De extra kerst-
bomen komen te staan bij het Tripoli
monument, vlakbij veld I/J, een boom bij
veld B en er wordt een boom op het
strooiveld geplaatst. De kerstballen kun-
nen beschreven worden en vind je naast
de kerstbomen.

https://youtu.be/sDH0zvexPVQ
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/willem-wijntjes-voor-het-cda-politicus-van-het-jaar
https://www.pen.nl/artikel/willem-wijntjes-voor-het-cda-politicus-van-het-jaar
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Nationale Klimaatweek
van start
hoofdredacteur pen.nl
eerste Klimaatburgemeester
van Nieuwegein

Gisteren heeft het ministerie van Eco-
nomische Zaken bekend gemaakt dat
de hoofdredacteur van De Digitale
Stad Nieuwegein (www.pen.nl) de eer-
ste Klimaatburgemeester van Nieuwe-
gein is geworden. Dat maakte het mi-
nisterie bekend tijdens de start van de
Nationale Klimaatweek 2021, die duurt
tot en met 5 november aanstaande.
Het afgelopen jaar mocht Martin
Reijmerink (hoofdredacteur van
pen.nl) al de felicitaties in ontvangst
nemen van wethouder Marieke
Schouten omdat zijn bedrijf geheel
energie neutraal is geworden door het
plaatsen van zonnepanelen op het dak
van zijn kantoor.

'Speciaal voor het 25-jarig bestaan heb-
ben wij een samenwerking gezocht met
Duurzaamheids Centrum Nederland uit
Terheijden. Zij hebben er voor gezorgd
dat de redactie van De Digitale Stad
Nieuwegein geheel energieneutraal is
geworden. De zonnepanelen op het dak
van de redactie zorgen voor genoeg
stroom. Niet alleen voor de computers
waarop wij werken, maar ook voor de
verlichting en natuurlijk de koffie.'

Reijmerink: ‘Ik denk nog wel eens terug
aan de tijd dat we in 1996 startte met on-
ze onderneming en bijna de milieuprijs
hadden gewonnen van de Stadspartij
PGN. (Redactie: de Stadspartij PGN was
een lokale politieke partij in Nieuwegein:
Progressief Groen Nieuwegein) Milieu
speelt bij ons een grote rol. Met veel ver-

bazing kijken wij nog naar de hoeveel-
heid papier en folders die door de brie-
venbus vallen. Dat mag best minder.
Neem nu een papieren krant. Moet ge-
drukt, verspreid en bezorgd worden.
Hebben we het nog niet eens over het
vervaardigen van al het papier en daarna
recyclen. Internet is een prachtig me-
dium. Dat doen we bijna 27 jaar! Ik vind
dat de gemeente Nieuwegein een voor-
beeld mag geven en stopt met het plaat-
sen van die gemeentepagina’s in die pa-
pieren kranten. Kost overigens ook veel
geld, geld van de inwoners. Op ons plat-
form verspreiden wij die pagina’s overi-
gens geheel gratis.’

Tijdens de Nationale Klimaatweek 2021
laten de 142 Klimaatburgemeesters sa-
men zien wat de inwoners van iedere ge-
meente met elkaar kunnen bereiken en
hoe Nederland duurzamer gemaakt kan
worden. Samen met bedrijven en orga-
nisaties kunnen grote stappen gezet wor-
den en dat gaat verder dan het gebruiken
van duurzame energie.

Bewust worden van de natuur
Naast zonnepanelen ligt op het dak bij
het kantoor van De Digitale Stad Nieuwe-
gein ook sedum. Reijmerink: ‘Een beter
milieu begint bij jezelf. Het is tegenwoor-
dig dan ook de normaalste zaak dat je af-
val netjes scheidt en rekening houdt met
je energieverbruik. Maar je kunt heel
makkelijk nog een stapje verder gaan.
Met een groendak van sedum op je car-
port, aanbouw of garage bijvoorbeeld.
Daarmee draag je nog meer een steentje
bij aan een beter milieu. Een sedumdak
zorgt namelijk voor schonere lucht en
meer flora en fauna: een gezonder leef-

klimaat dus! Vraag eens na bij de ge-
meente Nieuwegein want je kunt subsidie
verkrijgen voor het aanleggen van zo een
sedumdak! Dat hebben wij ook gedaan.’

Activiteiten tijdens de Klimaatweek
Tijdens de Nationale Klimaatweek wor-
den ontzettend veel bijzondere en inte-
ressante activiteiten en zaken georgan-
iseerd. Ook in Nieuwegein. Zo wordt er
een informatieve klimaatfietstocht gehou-
den op zaterdag 30 oktober van 10.00 tot
12.00 uur.
Tijdens deze interessante tocht kom je
langs diverse plekken waar al wordt ge-
werkt aan het opvangen van de klimaat-
veranderingen. Plekken waarvan je mis-
schien nog niet eens wist hoe duurzaam
deze zijn. Denk daarbij aan warmte/kou-
de opslag, groene gevels, gescheiden
rioleringssystemen, wadi’s, vilt in de be-
strating, sedumdaken. Aanmelden voor
deze fietstocht kan nog. Lees hier meer
over deze fietstocht.

Dag van het Klimaatakkoord
In het NBC Congescentrum Nieuwegein
vindt op maandag 1 november de Dag
van het Klimaatakkoord plaats. Over een
ding is iedere betrokkene bij het Klimaat-
akkoord het eens: het tempo moet om-
hoog om de doelen van Parijs te halen.
‘Versnellen naar Parijs’ is daarom het
motto van de Dag van het Klimaatak-
koord in Nieuwegein.

De Dag van het Klimaatakkoord is be-
doeld voor alle partijen die bij het Kli-
maatakkoord en de klimaat-thema’s zijn
betrokken. De Dag van het Klimaatak-
koord wordt georganiseerd door Voort-
gangsoverleg Klimaatakkoord.

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
http://www.pen.nl
https://www.iedereendoetwat.nl/nkw/klimaatburgemeester
https://www.pen.nl/
https://www.pen.nl/artikel/felicitaties-van-wethouder-marieke-schouten-aan-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/felicitaties-van-wethouder-marieke-schouten-aan-de-digitale-stad-nieuwegein
https://dzcn.nl/
https://www.samenduurzaamnieuwegein.nl/klimaatfietstocht-30-oktober-2021/
https://www.pen.nl/artikel/fietstocht-moet-maatregelen-tegen-klimaatverandering-inzichtelijk-maken
https://www.pen.nl/artikel/fietstocht-moet-maatregelen-tegen-klimaatverandering-inzichtelijk-maken
https://dagvanhetklimaatakkoord.nl/index.php
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Uitslag
voorkeur Jonge Monumenten

Dit jaar viert de gemeente Nieuwegein
haar 50e verjaardag. De gemeente
werd ‘geboren’ in 1971, toen de
gemeenten Jutphaas en Vreeswijk
samengingen. Vanaf dat moment werd
Nieuwegein steeds stedelijker. Maar
de historische kernen, handelsroutes,
boerderijen en kastelen van toen zijn
er nog steeds. Veel daarvan zijn aan-
gewezen als gemeentelijk monument.
Bekende voorbeelden zijn kasteel
Rijnhuizen, de Prinses Beatrixsluis en
Fort Jutphaas. Het jongste monument
komt nu uit 1922.

Inwoners van Nieuwegein mochten de
afgelopen maanden, vanwege het 50-
jarig bestaan van Nieuwegein, hun voor-
keur uitspreken voor monumenten uit de
periode 1965-1990 om de monumenten-
lijst aante vullen met gebouwen uit de pe-
riode. Dit project kwam voort uit de Erf-
goedvisie van Nieuwegein waarin de am-
bities staan voor de komende 5 jaar. Een
daarvan is om meer aandacht te geven
aan oude én jonge architectuur.

Nieuwegein heeft al 41 gemeentelijke
monumenten en 101 rijksmonumenten.
De meest monumentwaardige bouw-
werken zijn inmiddels voorgelegd aan het
college van burgemeester en wethouders
om een monumentenstatus te krijgen.

Aan het project hebben meer dan 800 in-
woners meegedaan! Zij hebben hun stem
uitgebracht op de 7 categorieën. De win-
naars zijn nog geen monument. Er zal
een traject opgestart worden, waarin on-
der meer gesprekken worden gevoerd
met de eigenaren. Uiteindelijk worden de
gebouwen officieel benoemd door het
college van B&W. Het traject loopt tot
april 2022.

Dit zijn de winnaars:
• Structuralisme: de Verhoevenwijk
• Houtskeletbouw: de wijk Doorslag
• Kantoorgebouwen: Brugwal 1
• Bruggen: Blauwe Brug
• Suggesties van inwoners: Cityplaza
• Religie en hoogbouw: geen overtui-
gende winnaar

Structuralisme
De Verhoevenwijk (286 stemmen)
De Verhoevenwijk is ontworpen door Jan
Verhoeven en gebouwd in 1977-1980.
De structuur van de wijk is een honing-
raat, die in alle kanten uitgebreid kan
worden. De architectuur grijpt terug op de
Amsterdamse School, een bouwstijl uit
de jaren ’20. Typerend voor deze stijl zijn
de rode bakstenen, oranje dakpannen,

siermetselwerk, erkertjes, poortdoorgan-
gen en daken met ‘gebroken’ hoeken.

Houtskeletbouw
De wijk Doorslag (253 stemmen)
De houtskeletbouwwijk in Doorslag is
gebouwd in 1979-1980. Bij het ontwerp is
goed nagedacht over het functioneren

van de wijk. Er zijn woonerven inge-
voegd, waardoor auto’s stapvoets moe-
ten rijden. Sociale contacten worden ge-
stimuleerd door gemeenschappelijke bin-
nenruimtes met veel groen. De wijk doet
denken aan een dorp of kleine stad. Dat
is helemaal in lijn met de nieuwe steden-
bouw in de jaren ’70, waarbij stedenbou-
wers terug wilden naar de menselijke
maat. In de wijk wisselen lage en hoge
woningen elkaar af. De kubusvorm, die
kenmerkend is voor het structuralisme,
zie je veel terug.

Kantoorgebouwen
Brugwal 1 (181 stremmen)
Het kantoorgebouw op Brugwal 1 is ge-
bouwd in 1980. Het is een goed voor-
beeld van een kantoorcomplex uit het
structuralisme. Het gebouw bestaat uit
kleine, gestapelde eenheden en kan ein-

deloos uitgebreid worden zonder dat het
hoofdontwerp aangetast wordt. Het grote
kantoorgebouw heeft ook privéruimtes
zodat medewerkers zich niet verloren
voelen in het grote gebouw. Het kan-
toorgebouw en het groen eromheen vor-
men een mooie eenheid.

Bruggen
Blauwe Brug (244 stemmen)
Het was een nek-aan-nekrace met de
Geinbrug & Doorslagbrug, die samen 221
stemmen kregen. De Blauwe Brug is ge-

bouwd in 1979 en past bij Nieuwegein als
groeikern: de stad moest goed bereik-
baar zijn. Er waren brede overgangen
nodig voor over het water. Hiervoor wer-
den markante en herkenbare bruggen
ontworpen. De Blauwe Brug is een bas-
culebrug, gebaseerd op een oud brug-
type (ophaalbrug).

Suggesties van inwoners
Cityplaza (247 stemmen)
De bouw van Cityplaza is afgerond in
1985. Jan Hoogstad ontwierp het stads-
centrum. Het is verbouwd naar een ont-
werp van Dok Architecten (afgerond in
2015). Cityplaza hoort echt bij de jonge
stad Nieuwegein, zo blijkt uit de stem-
ming.

https://www.pen.nl/artikel/creatieve-kunstenaars-gezocht-voor-bijzondere-verhalen-op-wand-noordstedetunnel
https://www.pen.nl/adverteren


Sari van Veenendaal
houdt weer doel schoon
tegen Wit-Rusland

Het Nederlands vrouwenelftal heeft
dinsdagavond in Minsk met 0-2
gewonnen van Wit-Rusland.
Afgelopen vrijdag wonnen de Oranje
Leeuwinnen al met 0-8 in en tegen
Cyprus. Beide duels werden gespeeld
in het kader van de WK-kwalificatie.

Daar waar het de Nederlandse dames
afgelopen vrijdag erg makkelijk ging
tegen Cyprus, bleek Wit-Rusland een
stugge tegenstander te zijn. Lieke
Martens wist de wedstrijd pas in de 71e
minuut open te breken, waarna Daniëlle
van de Donk 3 minuten later voor de 0-2

tekende. Daarmee behaalde Nederland
een zuinige, maar belangrijke zege.

Sari van Veenendaal uit Nieuwegein,
keepster bij PSV en captain van het
Nederlands vrouwenteam, zal met tevre-
denheid terugkijken op de twee WK-
kwalificatiewedstrijden, waarin ze geen
enkele tegentreffer incasseerde. Het
betekende bovendien alweer de derde
wedstrijd op rij waarin ze de nul hield.

De online gokkantoren, die sinds de wet
kansspelen op afstand in werking is ge-
treden vaak welkomstacties aanbieden
aan nieuwe spelers die zich inschrijven,
zullen voor een volgend duel van het
Nederlands elftal dus niet zo bereidwillig
zijn om hoge winkansen aan te bieden
voor het houden van de nul van Van
Veenendaal. De keepster uit Nieuwegein
blijkt samen met haar defensie immers
op dit moment een onneembare vesting.
Op de website van sportytrader wordt
voor de mensen die de kans willen wa-
gen op basis van beoordelingscriteria
weergegeven wat de beste bookmaker
bonus van het moment in Nederland is
voor wedden op voetbal.

Nederland staat nu bovenaan in kwalifi-
catiepoule E met 10 punten uit 4 duels.
De Oranje Leeuwinnen houden daarmee
IJsland, Tsjechië, Wit-Rusland en Cyprus
onder zich. Op 26 november speelt het
Nederlands dameselftal de volgende
WK-kwalificatiewedstrijd in Ostrava tegen
Tsjechië. Van Veenendaal zal dan nor-
maal gesproken weer onder de lat staan
met de aanvoerdersband om haar arm.
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https://www.sportytrader.nl/goksites/bonus/
https://www.sportytrader.nl/goksites/bonus/
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/geslaagde-feestelijke-open-monumentendag-in-nieuwegein
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
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FOTO VAN DE WEEK

Al een paar weken staat in de foyer van
DE KOM een gigantisch fototoestel.
Daarover berciht DE KOM: 'Als je onlangs
in DE KOM was heb je het vast al wel
gezien: de theatrale installatie 'Flash me
back'. Dit kunstproject van de beeldend
kunstenaar Judith Nab gaat over de
eerste 4 jaar van het leven. Veel meer
verklappen we niet, want het is leuker om
het zelf te gaan ervaren!
KOM een kijkje nemen binnenin de
gigantische camera.'

dekom.nl/Flashmeback

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

‘Hoffotograaf’ van Geinoord
heeft nostalgische middag
Het is zaterdag 23 oktober en de
sportfotograaf van Geinoord gaat een
nostalgische middag tegemoet. Behal-
ve het maken van een traditioneel
mooi spelmoment van zijn club heeft
Gerard van Vliet dit keer zijn broer
Bram meegenomen. De laatste is een
oude bekende van Geinoord, hij floot
regelmatig wedstrijden van het
G-team van de Nieuwegeinse club en
deed dat altijd op een vaderlijke, sym-
pathieke manier. Waarom ging Bram
mee naar het duel tussen Nita (de
dorpsclub van Nieuwer ter Aa) en
Geinoord?

Omdat hij als 16-jarige jongen reeds
goede herinneringen had aan deze club
die haar oorsprong vond in Breukelen,
nog de huidige woonplaats van Bram van
Vliet.

Op deze middag deed zich nog iets bij-
zonders voor. De wedstrijd werd gefloten
door Stefan van Egmond, zoon van een
van de belangrijkste KNVB-bonzen Dick
van Egmond, die wekelijks de arbiters
voor het betaald voetbal aanwijst. Maar
voor de broers Van Vliet was deze per-
soon toch beduidend minder belangrijk
dan de herinnering aan Piet van der

Bram en Gerard van Vliet, gebroeder-
lijk aanwezig bij het duel tussen Nita
en Geinoord

Linden, de medeoprichter van Nita en
destijds speler en grensrechter bij deze
dorpsclub. Gerard: 'Een man die mij per-
soonlijk ook veel meer aanspreekt dan Dick
van Egmond, bij het overlijden van Piet heb
ik destijds ook nog een aantal herinnerin-
gen tijdens de afscheidsdienst mogen uit-
spreken over deze bijzondere persoon.'

Gerard en Bram moesten tot hun verba-
zing zien dat een aandenken deze club-
icoon nergens in het clubhuis ‘Het Draai-
punt’ was terug te vinden.
Gerard: 'Bij Geinoord zijn deze rituelen
gelukkig wel uitgevoerd en zijn herinnerin-
gen vernoemd naar vroegere bestuurders of
oud-spelers. Zoals shirts van Sean Klaiber
(Ajax en FC Utrecht) en Rudi Jansen (Cam-
buur). Maar er is ook een Ep van der Pol-
tribune, een Rob de Vries-hoofdveld, Wout
van Beest-laan en Piet van Noordenne-
plein. Om maar te zwijgen van bordjes voor
Jos Roestenburg, Thijs Middelkoop en last
but not least van fotograaf en jeugdtrainer
Gerard van Vliet. De laatste is daar te-
recht een beetje trots op. Vandaar dat het
ons zaterdagmiddag zo opviel bij ons be-
zoek aan Nita, dat niets van clubnostalgie
terug te vinden was op hun sportpark.'
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Noordstedeweg afgesloten

Van maandag 8 november 07.00 uur tot en met vrijdag 12 november 17.00 uur is de Noordstedeweg in de binnen-
stad van Nieuwegein afgesloten. In deze periode worden de voegovergangen in de Noordstedetunnel hersteld.

De tunnel wordt hiervoor afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Bromfietsers mogen tijdelijk gebruik maken van het

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
http://dekom.nl/Flashmeback?fbclid=IwAR0YPj6DIEr-aX0rHQHZQt_EtgqmaJcSC7Ru1TeSAcF5eDZvy65VTLUMhbU
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/sportief-dagboek-9-4
https://www.pen.nl/artikel/sportief-dagboek-9-4
https://www.pen.nl/artikel/sportief-dagboek-9-4
https://www.pen.nl/artikel/middeleeuws-zwaard-te-bezichtigen-in-bibliotheek-de-tweede-verdieping
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
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Nederlanders
besparen massaal
op de energierekening:
zo pak je dat aan!

De energieprijzen zullen de komende
maanden enorm gaan stijgen. Naar
verwachting zal men vanaf januari
2022 stukken meer gaan betalen voor
hun energierekening. Hoewel het kabi-
net heeft beloofd dat het een deel van
de kosten zal compenseren, betekent
dit nog steeds dat we flink meer gaan
betalen. Mede hierdoor willen Neder-
landers massaal gaan besparen op de
energierekening en verwachten ex-
perts dat de energietransitie in
stroomversnelling terecht zal komen.
Maar hoe doe je dat, besparen op
energie?

Volgens experts van MilieuCentraal is dit
vaak gemakkelijker dan men denkt. Met
de kleinste dingen kun je al een enorm
resultaat behalen. Hier hoef je verder zelf
weinig van te merken. Benieuwd hoe je
dit aanpakt? Hier vind je enkele handige
en eenvoudige tips om je op weg te
helpen.

Overstappen op LED verlichting
De afgelopen jaren is de vraag naar LED
verlichting steeds verder toegenomen. En
dat is niet geheel zonder reden. LED ver-
lichting behoort tot één van de duurzaam-
ste vormen van verlichting van dit mo-
ment. Ledlampen verbruiken veel minder

energie dan andere conventionele ver-
lichting. Hierdoor bespaar je eenvoudig
tientallen euro’s op de energierekening.

Overstappen loont
Maak je momenteel al gebruik van LED
verlichting en wil je nóg meer besparen?
Dan kunnen led dimmers bijdragen. Door
het dimmen van de verlichting, verbruik je
eenvoudig minder energie dan normaal.
Let wel op dat niet alle ledlampen gedimd
kunnen worden. Controleer daarom altijd
eerst de verpakking voordat je de dimmer
aansluit. Alleen wanneer dit duidelijk op
de verpakking is aangegeven, is dit ook
daadwerkelijk mogelijk.

Minder stoken
gedurende de wintermaanden
Met name de prijzen voor gas zullen
enorm toenemen het komende jaar.
Daarom is het vooral goed om naar je
eigen stookgedrag te kijken. Vooral nu de
wintermaanden er weer aan komen.
Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je
in gaat leveren op het wooncomfort. Toch

is minder stoken in de meeste gevallen
wel degelijk mogelijk.

De ideale binnentemperatuur ligt tussen
de 19 en 21 graden, maar uit onderzoek
blijkt dat de meeste huishoudens de tem-
peratuur verder opstoken. Door de ther-
mostaat één of twee graden lager te zet-
ten, bespaar je al snel tientallen euro’s
per jaar. Bovendien merk je hier qua
wooncomfort verder weinig van.

Het kabinet heeft voor het komende jaar
ook enkele miljoenen euro’s uitgetrokken
om gezinnen met een laag inkomen te
helpen bij het isoleren van hun woning.
Hiermee zullen ook de stookkosten een
stuk lager worden. Bekijk daarom goed of
jij eventueel in aanmerking komt voor een
subsidieregeling.

Kies voor apparaten
met een groen energielabel
Huishoudelijke apparaten kosten veel
energie. Veel huishoudelijke apparaten
mogen echter voor het wooncomfort niet
ontbreken. Denk aan een wasmachine,
wasdroger en koelkast. Om het verbruik
toch te verlagen, is het verstandig om het
energielabel onder de loep te nemen en
bij de aanschaf van een nieuw apparaat
voor eentje met een groen energielabel
te kiezen. Deze verbruiken energie en
leveren dezelfde kwaliteit.

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: 'Geen fietsfoto deze week maar een
fietsfilmpje. Omdat het verhaal erachter zo mooi is,
net als het filmpje en de muziek. Marcus
Valance is een wereldwijd werkende Engelse
fotograaf die vanwege de liefde in Nieuwegein
woont. Om zijn goede vriend Ron Verweij te
bedanken voor al zijn hulp (Ron kreeg hem onder
andere aan het fietsen) maakte hij dit filmpje.
Prachtige beelden van Nieuwegein, fietsen en
de mobiele fietsenmaker.'
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https://www.ledinbouwspotsleds.nl/led-dimmers
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
http://marcusvalance.com/
http://marcusvalance.com/
http://ronverweij.nl/
https://www.gall.nl
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
https://www.youtube.com/watch?v=jCjTW_hjNfA
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Datum
verwijdering
stalen Boogbrug
bij Nieuwegein bekend

Binnenkort verwijderd Rijkswaterstaat
de stalen boogbrug tussen Vianen en
Nieuwegein, dit is uiteraard geen alle-
daags karwei. De stalen boogcon-
structie, die bijna 5000 ton weegt en
alleen in z’n geheel te vervoeren is,
vraagt niet alleen om een gedegen
maar bovenal om een veilige manier
van verwijderen. Voor het publiek is
dit te volgen via deze livestream vanaf
7 november 06.30 uur. Onze video-
graaf Bart van Rooijen zal van deze
activiteit een reportage maken.

Zoals het er nu uitziet, komt op zaterdag-
avond 6 november tussen 23.00 en 01.00
uur het ponton aanvaren en wordt deze
aan de lierdraden vastgemaakt. Dit is met
speciale verlichting te zien.

De constructie wordt op zondagochtend
7 november om 06.30 uur vast gespan-
nen aan de lieren en tussen 07.30 en
08.30 uur omhoog gevijzeld en van 08.30
tot 09.30 uur op het ponton geladen. Ver-
volgens wordt het ponton gedraaid en
daarna rond 10.30 uur weggevaren rich-
ting de Beatrixsluis. In de Beatrixsluis
wordt gestart met het demonteren van de
brug.

De tijden zijn nog onder voorbehoud en
kunnen veranderen bij bepaalde weer-
somstandigheden.
Indien de gehele operatie niet kan
plaatsvinden, bijvoorbeeld door de water-
standen, zal er uitgeweken worden naar
14 november.
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ALLE FOTO'S OP DEZE PAGINA: INEKE UPHOF

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.youtube.com/embed/nzGKDHSG-zo?autoplay=1&mute=1
https://www.pen.nl/artikel/wie-filmt-daar-voor-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/vreeswijkers-zijn-weer-bij-de-tijd
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
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Miljoenenbesparing
en betere zorg
dankzij St. Antonius
Onderzoeksfonds

Zo’n twaalf miljoen euro aan besparin-
gen en betere zorg voor de patiënten.
Dat is de opbrengst van ten minste
negen onderzoeken uit het tienjarig
bestaan van het St. Antonius onder-
zoeksfonds. De cijfers werden afge-
lopen dinsdag gepresenteerd tijdens
het jubileumsymposium van het fonds
in Leusden.

Anestesioloog Peter Noordzij en
Ir. Saskia van der Erf becijferen de jaar-
lijkse besparing op ruim een miljoen euro
in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwe-
gein en Utrecht en meer dan het tien-
voudige in andere ziekenhuizen bij el-
kaar. Wanneer alle Nederlandse zieken-
huizen de bevindingen uit onderzoeken
zouden overnemen, kan dat bedrag nog
eens ruimschoots verdubbelen.

Dankzij de onderzoeken slikken hart-
patiënten minder bloedverdunners,

hoeven kankerpatiënten minder belas-
tende ingrepen te ondergaan en worden
oorzaken van zeldzame, maar levens-
bedreigende longziekten ontrafeld.

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht
en Nieuwegein hecht als grootste niet-
academische ziekenhuis van Nederland
aan onderzoek en wetenschap. De bij-
dragen daarvoor vanuit het Onderzoeks-
fonds zijn belangrijk, temeer daar het niet
kan rekenen op structureel onderzoeks-
geld vanuit het rijk of de zorgverzeker-
aars.

Het St. Antonius Onderzoeksfonds werd
elf jaar geleden opgericht bij gelegenheid
van het eeuwfeest van het gelijknamige
ziekenhuis. De jubileumviering is door
Corona een jaartje uitgesteld. Het fonds
telt intussen een kleine 7000 donateurs
en ontvangt af en toe bedragen uit
nalatenschappen.

Het keert de laatste jaren telkens bijna
een miljoen euro uit aan een vijftiental
onderzoeken. Alle specialismen krijgen

jaarlijks de gelegenheid onderzoeks-
voorstellen in te dienen. De wetenschap-
pelijke adviesraad van het fonds beslist
vervolgens welke ondersteuning krijgen.
Inmiddels zijn meer dan honderd onder-
zoeken voltooid.

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://euro-lach.nl/
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
mailto:jutenzonieuwegein@gmail.com
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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.

De kaart van deze week komt uit 1965. Op
de prentbriefkaart zie je vier afbeeldingen
v.l.n.r. en v.b.n.b. de stuw bij Hagestein,
het Maaspad, de Beatrixsluis en de
Wierselaan.
De uitgever van de kaart was H.C. van Dijk
& Zn. uit Vreeswijk. De drukker is Geitz uit
Hilversum en gedrukt in zwart/wit.
Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

De Digitale Nieuwegeiner

50 jaar Nieuwegein
Bells & Voices

De Gemeente Nieuwegein beschikt
sinds 1985 over een carillon. Het caril-
lon (ook wel beiaard of klokkenspel
geheten) heeft tot medio 2000 op het
dak van het gemeentehuis aan de
Raadstede gestaan. Sinds vrijdag 22
december 2000 klinken de klokken van
Nieuwegein vanaf de nieuwe plek aan
de Noordstedeweg (hoek Sluyters-
laan). Op deze plek is een 10 meter
hoge constructie gemaakt waarop het
carillon is geplaatst. Iedere vrijdag van
15.00 tot 16.00 uur wordt het carillon
bespeeld. De toren is dan ook open
voor bezoek.

Rondom het carillon is een brede balu-
strade gemaakt, dit maakt het samenspe-
len met bijv. koperblazers goed mogelijk.
Ook is er een stevige trap naar de
beiaardierscabine gemaakt. Met deze,
door de sloop van het oorspronkelijke
gemeentehuis noodzakelijke ingrepen, is
het carillon beter toegankelijk dan ooit
tevoren. Door de bebouwing tegenover
de beiaard is het instrument ook beter te

horen in de wijken rondom de beiaard.

Zaterdag 6 november zal beiaardier Dick
van Dijk (Utrecht, 1962) van 15.00 tot
16.00 uur het carillon bespelen. Samen
met Coro Cornielje worden bekende
opera-aria’s, chansons en evergreens ten
gehore gebracht. Een spannend avontuur
voor zangers, technicus Franc Massop
en beiaardier Dick van Dijk.

Over beiaardier Dick van Dijk
Dick van Dijk studeerde beiaard aan de
Nederlandse Beiaardschool in Amers-
foort waar hij in 1987 het Bachelor-diplo-
ma beiaardier behaalde. In 2015 stu-
deerde hij af aan de Koninklijke Beiaard-
school ‘Jef Denijn’ in Mechelen. Naast
beiaardier is hij organist van de Oude
WIllibrorduskerk in Vleuten en de
St. Janskerk van Wijk bij Duurstede. Hij
geeft orgel- en beiaardconcerten in en
buiten Nederland. Bestuurlijk is hij actief
in de Stichting Utrecht Orgelland en de
Stichting Klinkend Erfgoed Nederland.

Politie nog druk
met onderzoek naar explosie
bij Lukassen & Zn.
De politie tast nog altijd in het duister
wie in augustus een explosief tot ont-
ploffing bracht bij fruithandel
Lukassen & Zn. Bij het bedrijf aan de
Laagravenseweg in Nieuwegein waren
op dat moment mensen aan het werk,
maar zij raakten niet gewond. Wel
was er flink wat materiële schade. Er
kwamen tot nu toe vier tips binnen.

Er geen verdachten in beeld, is er niks
duidelijk over een mogelijk motief en is
er vooralsnog geen verband gebleken met
eerdere vergeldingen, laat de politie in
een reactie weten. 'Mogelijk levert foren-
sisch onderzoek nog iets op.'

In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28
augustus ging een brandbom af voor de
deur van het pand op bedrijventerrein
Laagraven. De dader is vastgelegd op be-
wakingscamera’s.

Na de explosie vluchtte de bommenleg-
ger te voet richting de Laagravenseweg.
Het is nog onduidelijk of hij alleen han-
delde, of dat hij mogelijk handlangers bij
zich had, zoals iemand die een vluchtau-
to bestuurde.

Tips
Heb je informatie die de recherche kan
helpen, hoe klein ook, geef het door via
de tiplijn: 08006070 of via Meld Misdaad
Anoniem: 08007000.

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
https://www.parkbeiaard.nl/
https://www.dickvandijk.com/
08006070
08007000
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Stem mee voor het logo
van De Componist

De Componist is de naam van het
gezondheidshuis, dat onlangs
gebouwd is in de wijk Zuilenstein. Hier
kun je naast zorg, zoals jouw huisarts,
apotheek, therapie, Geynwijs en meer
óók terecht kunt voor welzijn. In april
dit jaar konden de inwoners van
Nieuwegein al de naam bepalen van
het complex aan de Diepenbrocklaan.

De Componist is een gezondheidshuis
voor iedere inwoner van Nieuwegein en
is een samenwerkingsverband tussen
EMC Nieuwegein, MOvactor en de
Gemeente Nieuwegein. Het is een plek
voor ontspanning. Waar je energie op
kunt doen. Een plek waar jij je thuis voelt.
Nu de naam is gekozen is het tijd voor
een mooi nieuw logo.

Afgelopen periode hebben drie ontwer-
pers hun best gedaan om een logo te
ontwikkelen voor De Componist. De input
voor de logo’s is door inwoners en pro-

fessionals gegeven die straks regelmatig
in het gezondheidshuis te vinden zijn. Nu
is het aan heel Nieuwegein om te laten
weten welk logo het meest aanspreekt
voor het gezondheidshuis. Stemmen kan
tot 1 november.

Breng hier u stem uit voor het nieuwe lo-
go voor De Componist in Zuilenstein. Er
mag 1 stem uitgebracht worden per per-
soon. Stemmen kan tot 1 november
aanstaande. Op 4 november is de ont-
hulling van het logo!

Nieuwegeinse
‘monteur van waterbedrijf’
besteelt zeker
vijftien kwetsbare ouderen
Een 25-jarige man uit Nieuwegein is
vorige week aangehouden omdat hij
meerdere slachtoffers zou hebben
gemaakt met een babbeltruc. Samen
met een handlanger deed hij zich voor
als monteur van een waterbedrijf. Met
een smoes over lekkage drong het duo
woningen in Utrecht binnen om waar-
devolle spullen te stelen. De rechter-
commissaris verlengde onlangs zijn
hechtenis met 14 dagen.

De politie doet onderzoek naar een twee-
de verdachte en vermoedt dat de mannen
meer babbeltrucs hebben gepleegd met
dezelfde werkwijze. De politie roept
mensen op zich te melden, als ze onlangs
met eenzelfde smoes zijn benaderd.

Uit het onderzoek is vastgesteld dat in de
periode rond 11 oktober een aantal bab-
beltrucs plaatsvonden. Het gaat om
slachtoffers woonachtig in de directe
omgeving van de Ceramstraat in Utrecht.
Het onderzoek richt zich op betrokken-
heid van de aangehouden verdachte bij

enkele babbeltrucs bij deze gedupeerden.
In alle gevallen is er sprake geweest van
een onderzoek naar waterlekkage door
een fictief waterbedrijf. Door aanhou-
dendheid van de ‘monteurs’ wisten zij de
bewoners te overtuigen en konden zij de
woning betreden, waarna er diverse
waardevolle goederen werden weggeno-
men. Slachtoffers verkeren vaak in een
kwetsbare positie van hun leven, zijn
over het algemeen hoogbejaard en
hebben soms daarbij te maken met vor-
men van dementie. Hetgeen de opspo-
ring van verdachten vaak bemoeilijkt
omdat herkenningen en goede signale-
menten vaak ontbreken.

Opvallende reeks babbeltrucs
De politie constateert de afgelopen
weken een aantal babbeltrucs waarbij
sprake is van deze wijze van opereren.
Steeds maakt men meldingen van een
situatie waarbij sprake is van een ver-
meend defect in de watertoevoer. Vanaf
1 september tot en met heden is dat in
vijftien gevallen het geval geweest. Het
totaal aangiften van babbeltrucs in de
stad Utrecht is vanaf 1 september van dit
jaar negentien. Dat is lager dan dezelfde
periode in 2020. Toen waren het er 27.

De politie sluit niet uit dat het werkelijke
aantal hoger kan zijn, omdat ervaring
leert dat slachtoffers uit schaamte geen
aangifte doen of omdat zij zich niet reali-
seren dat zij het slachtoffer zijn geweest
van oplichting omdat de vermissing van
waardevolle goederen pas later wordt
ontdekt en zij dan niet de koppeling ma-
ken met het eerdere bezoek van het ‘wa-
terbedrijf’.

Ook slachtoffer geworden?
De politie pakt dit soort signalen zeer se-
rieus op en vraagt mensen zich te melden
als ze onlangs met eenzelfde smoes zijn
benaderd. Wil je meer weten over dit on-
derwerp? Klik dan hier. Bent je slacht-
offer geworden van een babbeltruc of heb
je meer informatie? Neem dan contact op
met de politie via tel. 09008844. Ano-
niem melden kan ook via Meld Misdaad
Anoniem: 08007000 of www.meldmis-
daadanoniem.nl.

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/kies-jouw-favoriete-naam-voor-het-gezondheidshuis-in-zuilenstein
https://www.pen.nl/artikel/kies-jouw-favoriete-naam-voor-het-gezondheidshuis-in-zuilenstein
https://www.jouwplekinzuilenstein.nl/nieuws/kies-het-logo-voor-de-componist
https://www.jouwplekinzuilenstein.nl/nieuws/kies-het-logo-voor-de-componist
https://www.politie.nl/onderwerpen/babbeltruc.html
09008844
08007000
http://www.meldmisdaadanoniem.nl/
http://www.meldmisdaadanoniem.nl/
https://boeketten.nl


15

De Digitale Nieuwegeiner

Vier containertuintjes

Initiatief van bewoners
Rijtuigenbuurt

Bewoners in de Rijtuigenbuurt hebben
er voor gezorgd dat bij de vier onder-
grondse containers aan de Koetsdrift
containertuintjes zijn aangelegd.
Daarmee heeft de geheel vernieuwde
Rijtuigenbuurt in het kader van Betere
Buurten nu ook de ondergrondse con-
tainerplek verfraaid. Wethouder Jan
Kuiper (Betere Buurten) opende vrij-
dag 22 oktober jl. de containertuintjes.
De wethouder feliciteerde de bewo-
ners met hun mooie resultaat. Onze
videograaf Jos van Vogelpoel was er
bij en maakt een videoreportage.

Nieuwegein stimuleert en ondersteunt in-
wonersinitiatieven en juicht het toe dat in-
woners actief worden in de buurt.
Daarmee nemen inwoners mede verant-
woordelijkheid voor bij voorbeeld het
beter schoonhouden van de omgeving
maar ook voor meer onderlinge sociale
betrokkenheid van de buurt.

Vernieuwing
De Rijtuigenbuurt, in de wijk Batau Zuid,
heeft door project Betere Buurten een
succesvolle vernieuwing doorgemaakt en
is weer toekomstbestendig met onder
meer bredere trottoirs waar dat mogelijk
is (zoals voor rollators en kinderwagens)
en nieuw aangelegde parkjes en speel-
plekken.

Inwonersinitiatief
Nadat twee inwoners het initiatief start-
ten, hebben nu acht inwoners, waarvan
een lid van het Wijknetwerk Batau Zuid,
zich verenigd voor containertuintjes bij de
ondergrondse containers op de Koets-
drift. Zij wilden graag om elke onder-
grondse container een containertuintje
aangelegd hebben en zorgen zelf voor
het onderhoud van dit groen. De contai-
nertuintjes zijn gefinancierd door project
Betere Buurten.

De wens om containertuintjes te plaatsen
leeft al langer. Inwoners hopen dat als de
opstelplaats van de containers er netjes
uitziet dit uitnodigt om de containerplaats
ook schoon en netjes te houden.

Stijging huizenprijzen
naar +15% in 2021
Het Economisch Bureau van ABN
AMRO heeft in de Woningmarktmoni-
tor van oktober 2021 de verwachtin-
gen voor de woningmarkt aangepast.
Doordat er weinig woningen te koop
staan blijven de huizenprijzen stijgen.
'Dit maakt het voor kopers erg lastig om
een geschikte en betaalbare woning te
vinden,' aldus Philip Bokeloh, senior
econoom bij het Economisch Bureau
van ABN AMRO.

Eerder dit jaar werd nog een huizenprijs-
stijging van 12,5% voorspeld. Dit is nu
bijgesteld naar 15%. ABN AMRO geeft
aan dat deze stijging door zal werken in

de prijsontwikkeling van 2022. Voor dit
jaar geven zij een bijgestelde stijging aan
van 10% in plaats van 5%. Volgens de
cijfers van het CBS en het Kadaster lagen
de huizenprijzen afgelopen augustus
17,8% hoger dan een jaar geleden. De
verwachting is dat de prijsstijging de ko-
mende maanden dan ook hoog blijft.

Einde daling hypotheekrente
Ondanks de toename zijn de netto
maandlasten als percentage van het net-
to inkomen relatief laag gebleven. Dit
was vooral een gevolg van de daling van
de hypotheekrente, maar volgens het
Economisch Bureau komt hier nu een
einde aan. De rente op de financiële
markten is door de toegenomen inflatie

opgelopen. Hierdoor zullen de kosten
van hypotheekverstrekkers oplopen. ABN
AMRO verwacht dat de hypotheekrente
de komende tijd heel licht kan gaan stij-
gen.

Terwijl de huizenprijzen stijgen is tege-
lijkertijd te zien dat het aantal woning-
aankopen aan het dalen is. In de eerste
maanden van 2021 lag het aantal aanko-
pen nog op recordhoogte. Dit kwam
vooral door de verlaging van de over-
drachtsbelasting. Inmiddels neemt het
aantal woningaankopen af; dit geld ook
voor nieuwbouwwoningen. Er zijn dan
ook nog steeds een groot aantal nieuw-
bouwwoningen nodig om in de groeiende
woningbehoefte te voorzien.

https://www.pen.nl/artikel/wie-maakt-daar-videos-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/vier-containertuintjes-initiatief-van-bewoners-rijtuigenbuurt
https://www.pen.nl/artikel/vier-containertuintjes-initiatief-van-bewoners-rijtuigenbuurt
https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/actueel/huizenmarkt/woningmarktmonitor-oktober-2021.html
https://www.pen.nl/artikel/nog-grotere-stijging-huizenprijzen-in-2021
https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/actuele-hypotheekrente/index.html
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https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
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https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
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mailto:info@departnernieuwegein.nl
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Meer perspectief
voor woningzoekenden

Eigenaren Rob Moen en Dennis
Wentink van makelaarskantoor
Moen Garantiemakelaars verzorgen
regelmatig een column voor De Digi-
tale Stad Nieuwegein en daarmee
ook voor De Digitale Nieuwegeiner.
Zij vertellen u alles over de huizen-
markt in Nieuwegein en/of wonen in
Nieuwegein, en wat zij dagelijks
meemaken en zien. Hun kantoor is
gevestigd aan de Boogstede 1 nabij
Cityplaza.

Het is en blijft een van de favoriete on-
derwerpen tijdens een verjaardags-
feest, een etentje met vrienden of tij-
dens het sporten… het kopen of ver-
kopen van je woning. De oververhitte
woningmarkt draagt nu ook aan deze
gesprekken een stevig steentje bij.
Iedereen heeft wel een mening over
het woningtekort en kennen de posi-
tieve en negatieve verhalen. Om de
druk van de markt te halen roepen wij
als NVM makelaar al langere tijd dat er
gebouwd moet worden. Tijdens Prins-
jesdag heeft de NVM aandacht ge-
vraagd voor het woningprobleem en
aangedrongen op nieuwbouw. Daarom
neem ik u dit keer mee in dit verhaal.

Prinsjesdag
Tijdens Prinsjesdag heeft de NVM aan-
dacht gevraagd voor de woningmarkt.
Zij deden dit met het volgende state-
ment: ‘Meer perspectief voor woning-
zoekenden’.
De vraag naar woningen is al jaren
veel groter dan het aanbod. Honderd-
duizenden Nederlanders, van jong tot
oud, kunnen geen geschikte woning
vinden en de prijzen stijgen tot record-
hoogtes, wat veel frustraties oplevert in
deze oververhitte markt.

Maar welk perspectief bieden we al die
woningzoekenden? Wat bieden we on-
ze grootouders of ouders die graag
een aangepaste woning willen; onze
kinderen of kleinkinderen die toe zijn
aan een betaalbare eigen plek; en ook
uzelf die wellicht een woning zoekt die
past bij uw huidige situatie?

Dat zijn de signalen die wij als NVM en
makelaar, met ruim 4.400 aangesloten
makelaars/taxateurs de grootste orga-
nisatie van makelaars en taxateurs,
dagelijks horen. En waarbij wij helaas
meer mensen moeten teleurstellen dan
we aan een woning kunnen helpen.
‘Bouwen, bouwen, bouwen’ roepen we

Dennis Wentink en Rob Moen

al lange tijd in koor. Maar gaat het er
nu echt van komen? De beste match
tussen consument, prijs en locatie is
van groot belang voor een bestendige
woningmarkt. Meer regie vanuit het
Rijk en prestatieafspraken tussen alle
overheden én marktpartijen zijn cru-
ciaal om te zorgen dat het tekort niet
nog verder oploopt.

Als de overheid vandaag de hand-
schoen oppakt, kan er een einde aan
de schaarste komen en bieden we echt
perspectief aan alle woningzoekenden.
We kunnen niet langer wachten. Kom
op, doen!

Nieuwbouwwoningen
in het derde kwartaal van 2021
Twee weken geleden kwam de NVM
weer met de kwartaalcijfers. Hieruit
kwam naar voren dat de gemiddelde
verkoopprijs van een nieuwbouwwo-
ning in het derde kwartaal van 2021
gestegen is naar € 455.000. Dit is een
stijging van 14% ten opzichte van het
derde kwartaal 2020.

Verder hebben alle NVM-makelaars
tezamen bijna 8.000 nieuwbouwwonin-
gen en bouwkavels verkocht, dit is een
daling van 15% vergeleken met een
jaar eerder. Het aantal nieuwbouw-
woningen dat nieuw op de markt
kwam, is met 7.400 woningen maar
liefst 28% lager dan een jaar eerder.
De helft van het te koop staande
nieuwbouw bestaat uit appartementen.
De grootste vraag is echter naar
grondgebonden woningen.

Nieuwbouw in Nieuwegein
Als u mijn mening vraagt, hebben wij
het binnen de gemeente Nieuwegein
nog niet zo slecht. Nieuwegein was
jaren geleden al vooruitstrevend en

was een van de eersten gemeenten bij
de zogenaamde ‘transformatieprojec-
ten’. Zo werden leegstaande kantoren
in Nieuwegein voorzien van een nieu-
we bestemming en werden vooral
nieuwe woonappartementen gecre-
ëerd. Dit bood veel kansen voor de
starters in onze regio. Ook nu zet de
bouwtrend in Nieuwegein door; Blok-
hoeve, Rijnhuizen en natuurlijk alle
plannen rondom/in het centrum. Ook
bij verschillende inbreidingslocaties, lo-
caties binnen bestaand stedelijk ge-
bied die gebruikt worden voor woning-
bouw, zien wij ontwikkelingen en staat
de gemeente Nieuwegein hier open
voor.

De voor- en nadelen van nieuwbouw
Een bestaande woning is vaak al ge-
zellig ingericht en heeft zo z’n char-
me, maar een nieuwbouwwoning kun
je natuurlijk meer naar je eigen hand
zetten. Om u te helpen bepalen of een
nieuwbouwwoning bij u past, noem ik
enkele voor- en nadelen.

Als voordeel van een nieuwbouwwo-
ning is dat de woning natuurlijk heerlijk
fris en nieuw opgeleverd wordt en dat
de woning voldoet aan alle bouweisen
en comfort van nu. De woning kunt u
helemaal naar eigen smaak inrichten
en de eerst komende tijd heeft u aan
het onderhoud van de woning weinig
tot geen kosten. Verder heeft u bedui-
dend lagere energiekosten aangezien
de woningen tegenwoordig natuurlijk
beter geïsoleerd zijn, voorzien zijn van
dubbelglas en andere energiezuinige
maatregelen.

Het nadeel van een nieuwbouwwoning
is dat u de koopbeslissing vanaf een
tekening en/of 3D impressie moet ne-
men. Verder moet u lang, gemiddeld
een jaar, wachten voordat de nieuw-
bouwwoning klaar is en in deze tijd
kunt u te maken hebben met dubbele
woonlasten (uw nieuwbouwwoning en
uw huidige woning). Voor de complete
inrichting van de woning en tuin moet u
wel extra kosten maken. De omgeving
en buurt van de nieuwbouwwoning is
vaak de eerste tijd nog kaal en een
bouwput.

De trends in nieuwbouw
In welke stijl een nieuwbouwwoning
ook gebouwd wordt, vaak voldoet deze
dan wel aan de eisen van 2021. We

(verder lezen)

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
http://www.moenmakelaars.nl/
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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: ‘Afgelopen weekend was Fantasy Fest, in Rijswijk. En geloof het of niet… ik ontmoette zeker 3 Nieuwegeiners!
En ook mensen die regelmatig in onze stad komen. Dus Nieuwegeiners kom je echt overal tegen! Aan het einde kwam
iemand me heel leuk nieuws vertellen. Of het allemaal ook lukt, is nog niet helemaal bevestigd… maar als het lukt, zal ik
dat zeker delen!’
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Bladcampagne
begin november
weer van start
Begin november wordt er weer gestart
met de bladcampagne in de gemeente
Nieuwegein. Eerst worden alle hot-
spots gedaan, dit zijn plekken op
doorgaande wegen met veel blad.
Daarna worden alle doorgaande we-
gen gedaan. Er rijden 2 grote veegwa-
gens en een kleine veegwagen die on-
der andere op de fietspaden en in de
tunnels kan vegen. Als al het blad ge-
vallen is, maken de beheerders wijk
voor wijk schoon. Er is ondersteuning
van bladblazers. Om zo efficiënt mo-
gelijk te werken, wordt steeds een
aaneengesloten gebied schoonge-
maakt. Het is niet mogelijk om even
een hoopje in een andere wijk mee te
nemen in verband met reistijd.

Bladkorven
Verdeeld over de wijken zijn ook vandaag
diverse bladkorven geplaatst. Hier mag je
het blad van de stoep en straat ingooien,
ook blad van de tuin mag erbij, het overi-
ge groenafval gooi je in de groene kliko.
Ieder jaar worden de aantallen en loca-
ties opnieuw vastgesteld in de herfst. De
gemeente kijkt dan wel of het veilig is en
of de bladkorf goed bereikbaar is. Je kunt

wel alvast voor volgend jaar een aanvraag
doen voor een bladkorf in je straat. Dit is
echter geen garantie dat deze geplaatst
gaat worden. Op dit moment is het maxi-
mum bereikt. De gemeente zorgt voor
het legen van de korven.

Medewerkers van de gemeente voeren de
bladcampagne uit. Om zo efficiënt mo-
gelijk te werken, worden op centrale lo-
caties tijdelijke bladinzameldepots opge-
zet. De gemeente komt die geregeld le-
gen met een vrachtwagen met autolaad-
kraan.

Foto’s
Heb je leuke foto’s mb.t. de herfst? Stuur
deze dan naar onze redactie, dan maken
wij zoals ieder jaar weer een leuke col-
lage in deze wekelijkse nieuwsbrief. Fo-
to’s met een regel tekst mogen naar:
redactie@pen.nl. Doe je mee?

Laatste
gratis ophaalronde
snoeihout

In de maand november organiseert
Reinigingsbedrijf Midden Nederland
(RMN) in de gemeente Nieuwegein de
vierde en tevens laatste gratis ophaal-
ronde voor snoeihout van dit jaar. Als
je deze ophaalronde snoeihout wilt
aanbieden, maak hiervoor dan online
een afspraak. Bij het maken van de af-
spraak krijg je de exacte ophaaldatum
door. Een afspraak maken kan tot
dinsdag 16 november, zolang er nog
ruimte beschikbaar is op de ophaal-
route. Vol is vol.

Een afspraak maken
Heb je snoeihout en wil je dit laten opha-
len? Maak dan direct online een afspraak
op deze website of bel naar de afdeling
Publiekscontacten van RMN op telefoon-
nummer 09006039222 (bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30
uur). Een afspraak maken voor deze op-
haalronde kan tot dinsdag 16 november
2021.

Aanbiedregels snoeihout
• Deelname alleen mogelijk na het maken
van een afspraak
• Snoeihout samenbinden in handzame
bundels die gemakkelijk op te tillen zijn
(max. 25 kg)

• Maximale lengte van de takken: 1,5 me-
ter
• Maximale dikte van de takken: polsdik-
te (géén stronken)
• Géén dozen of zakken met snoeihout of
ander tuinafval
• Totaal maximaal 2m3 per huishouden.
• Bundels snoeihout vóór 07.30 uur aan-
bieden op de gebruikelijke aanbiedplek
van de container.
Snoeihout kun je buiten deze ophaalron-
des laten ophalen tegen betaling van
€ 30,-, of gratis inleveren bij het recy-
clingstation aan de Utrechthaven 3. De
aanbiedregels en overige aanvullende in-
formatie is te vinden op www.rmn.nl of in
de RMN app.

http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-3-p355791081
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-2-p355675221
https://inzamelschema.rmn.nl/grofafvalafspraak
09006039222
https://www.rmn.nl/
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Column Heleen van den Hoven

‘Eén grote familie’

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.

'Afgelopen zondag was het
Thrillerfestival in Zoetermeer. Ik was
er nooit geweest, de afgelopen jaren
waren online, maar volgens
ingewijden mocht ik het niet missen.
Mijn uitgever zou er staan met een
stand en misschien kon ik er zelfs wel
een boek signeren. Bovendien waren
twee van mijn collega’s genomineerd
voor prijzen. En al ben ik zelf niet het
meest sociale voorbeeld, de meeste
schrijvers zijn leuke mensen.'

'De pret begon al voordat ik goed en
wel de deur van het theater en
coronacontrole door was. Vlakbij de
ingang kon ik kletsen met Terrence
Lauerhohn, een schrijver van horror,
fantasy en thrillers. Ik ken hem
gewoon als Peter, de jongen bij wie ik
op de lagere school in de klas zat.
Een paar passen later liep ik langs de
tafel waarachter Anke Verbraak en
haar collega’s van uitgeverij Godijn
genoten van de belangstelling.
‘Hé Heleen!’ riep Antoinette Kalkman,
die ik ooit bij de Querido Academie
ben tegengekomen. Nieuwsgierig liet
ik mijn ogen over de boeken gaan.
Het debuut van Fedor de Groot lag er,
ook een Querido Academie-student.
Hoewel we als schrijvers graag
allemaal verschillend zijn, koesteren
we toch de dingen die ons binden.'

'De overvolle tafel van De Crime
Compagnie had nog net plek voor

Angelique Haak en ik

mijn hele oeuvre. Marion van de
Coolwijk (veel meer boeken)
begroette me als een oude vriendin,
Loes den Hollander, die toch nerveus
moest zijn vanwege de nominatie
voor de Gouden Vleermuis (nog meer
boeken), stond te stralen bij haar
nieuwste thriller. Ik vroeg me af of het
stom was als ik haar vroeg die voor
me te signeren. Doe je dat onder
schrijvers wel?'

'Aan de andere kant, voor de trap
naar het theatercafé, huisden de
Moordwijven, een collectief van vijf
schrijfsters die elkaar in lief en leed
bijstaan. Ook collega Ingrid Oonincx
was er bij, genomineerd voor de
Zilveren Vleermuis met haar thriller
Verdwenen. Mijn collega’s doen het
goed. Haar echtgenoot zette met een
polaroidcamera fans op de foto met
de Moordwijven, dus liet ik me
overhalen om met collega Angelique
Haak op de trap te gaan zitten voor
een fysieke herinnering.'

'Waar ik bij mijn debuut nog volkomen
onbekend was, bleken er nu ineens
mensen rond te lopen die me
herkenden. Best lastig want ik moest
vele Facebookfoto’s in mijn hoofd
nagaan om namen bij de gezichten te
plakken. Gelukkig hoefde ik weinig te
zeggen, anderen deden het voor me:
‘Ken je Heleen? Het CARPA Complot,
die moet je ook zeker lezen.’ En dan
schudde ik de hand van iemand die
Het Tango algoritme vijf sterren had
gegeven en vermaakte me prima.'

'Ik zag nog vele andere schrijvers,
maar was te verlegen om iedereen
aan te spreken. Johnny Bollé durfde
ik wel te begroeten, als halve Belg. Ik
genoot van het Vlaams van hem en
zijn partner. Inge Spaan, mijn collega
bij de Online Schrijfschool had het
druk achter haar stand en Annette
Hulst liep ook overal en nergens.'

'Bij de prijsuitreiking in de theaterzaal
klapten we voor Bas Haan, die de
bronzen Vleermuis kreeg voor zijn en
applaudisseerden dan toch hard

(verder lezen)

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://euro-lach.nl/
https://www.pen.nl/winkel/
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-Losse-Tanden-p352802776
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Column Heleen van den Hoven

‘Eén grote familie’

(vervolg van pagina 18)

debuut, zuchtten even (omdat het begin
van het juryrapport op Verdwenen van
Ingrid leek te slaan) en applaudisseerden
dan toch hard toen Ilse Ruijters de
zilveren Vleermuis kreeg. We hielden
onze adem in bij de aankondiging van de
gouden Vleermuis. Zou Loes hem
krijgen, voor haar hele oeuvre van 27
thrillers? De concurrentie was groot, Nicci
French keek - keken, het is een echtpaar
- via een beeldscherm toe. Het gejuich
toen Jan Slagter van omroep Max haar
naam noemde was groot. Er glansden
ook wat heimelijke tranen toen ze de prijs
aan haar Harry opdroeg, de man die al
die schrijversjaren aan haar zijde was en
nu zo overduidelijk ontbrak.'

'Schrijvers en lezers, het is soms één
grote familie.'

De foto's, met de klok mee:
Terrence Lauerhoh met fan,
Anke Verbraak,
mijn oeuvre,
Loes den Hollander signeert

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
https://filmscanning.nl
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Begrotingsraad
donderdag 4 november

De raadsvergadering van donderdag
4 november staat in het teken van de
programmabegroting 2022-2025. Dit is
een financieel stuk dat is opgedeeld in
verschillende onderwerpen zoals
Wonen en Economie en Leefomgeving
en Veiligheid. Per onderwerp staat be-
schreven wat de gemeente wil berei-
ken, wat zij daarvoor gaat doen en wat
dat dan mag kosten.

Financiën van de gemeente
nu en in de toekomst
Daarnaast laat de begroting zien dat de
gemeente er in financiële zin op dit mo-
ment goed voor staat. Ondanks dit posi-
tieve beeld stelt het college (de burge-
meester en de wethouders) dat het voor
de verdere toekomst lastiger wordt om
reële inschattingen te maken over de fi-
nanciën van de gemeente. Dit heeft te
maken met onzekerheden over de kosten
voor Jeugdzorg, onzekerheden over de
inkomsten van de gemeente vanuit de
Rijksoverheid en mogelijke plannen van
een nieuw kabinet die grote impact zou-
den kunnen hebben op de gemeente-
financiën van Nieuwegein.

De gemeenteraad aan zet
De nu voorliggende begroting is de vierde
en laatste begroting van deze gemeente-
raad voor de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2022 en gaat over de periode
2022-2025. De begroting is een uitwer-
king van de gesprekken over de finan-
ciële uitgangspunten en prioriteiten die
afgelopen zomer gevoerd zijn door de
gemeenteraad. Tijdens de gemeente-
raadsvergadering van 4 november neemt
de gemeenteraad een besluit over de
programmabegroting 2022-2025.

Publiek is welkom
Ook vooraf aangemeld publiek is weer
welkom bij de raadsvergadering. Wil je op
de publieke tribune plaatsnemen tijdens
de raadsvergadering van 4 november?
Meld dit dan uiterlijk op 4 november om
12.00 uur bij de griffie via
griffie@nieuwegein.nl of telefoonnummer
14030. Uiteraard blijft het daarnaast voor
iedereen mogelijk de raadsvergadering
digitaal live mee te kijken en terug te
kijken via nieuwegeinseraad.live/stream1.

Tot slot
Je kunt de volledige agenda en de bijbe-
horende vergaderstukken van deze

avond vinden via deze website. Blijf op
de hoogte van het laatste nieuws van
onze gemeenteraad via de Facebook-
pagina (@NieuwegeinseRaad), Twitter
(@raadngein) en website
www.nieuwegein.nl. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met de griffie via
telefoonnummer 14030 of via het e-mail-
adres griffie@nieuwegein.nl.

Extra informatie
De financiële situatie van de gemeente
Nieuwegein blijft onzeker, ondanks extra
middelen die de gemeente van de Rijks-
overheid 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 investeren in
een fijne stad voor alle Nieuwegeiners.
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
nadere invulling aan de keuzes die de
gemeenteraad afgelopen voorjaar heeft
gemaakt bij het vaststellen van de Kader-
nota.

De Digitale Nieuwegeiner

Workshop
Repareren kun je leren
tijdens maandelijks
Repair Café
Jong geleerd, oud gedaan: Repareren
kun je leren. Vanuit die gedachte
geeft Repair Café Nieuwegein zater-
dag 6 november (de eerste zaterdag
van de maand) een workshop aan jon-
geren vanaf 8 jaar. Handige vrijwilli-
gers laten zien hoe je een kapotte
knuffel repareert, een knoop aan je
jas naait, een fietsband plakt, een
lamp repareert en rollerskates weer
op rolletjes laat lopen. Neem die ka-
potte knuffel, jas, fiets, lamp of skates
mee!

Tijdens het Repair Café vinden ook de
gewone reparaties plaats van kapotte ap-
paraten, kleding, klokken, fietslichten,
etc. Bijna alles wat het niet meer doet, is
welkom en maakt kans op een geslaagde
reparatie. De reparateurs in het Repair
Café weten bijna altijd raad. Zij stellen
het zeer op prijs als je je apparaten of
spullen schoon meebrengt en bijvoor-
beeld de gebruikte koffiepads of stof-
zuigerzakken van tevoren uit het appa-
raat verwijdert.

Repair Café Nieuwegein is van 11.00 tot
14.00 uur in Buurtplein Doorslag aan de
Parelduiker 13 en vindt hier iedere eerste
zaterdag van de maand plaats. Bij de in-
gang wordt de QR-code gevraagd.

Tweede Repair Café in Nieuwegein
Sinds deze maand heeft ook Repair Café
Galecop haar deuren geopend. Inwoners
kunnen dan iedere derde zaterdag van de
maand van 11.00 tot 14.00 uur terecht op
het Buurtplein aan het Thorbeckepark
183. De eerstvolgende Repair Café in

Galecop is op zaterdag 20 november
aanstaande.

Het Repair Café in Galecop is in opstart-
fase, daarom nodigt de organisatie men-
sen uit die handig zijn en op vrijwillige
basis willen helpen om ook dit cafe tot
een succes te maken. Kun je kleding re-
pareren, of een klok of fototoestel? Meld
je dan aan. Voor meer informatie kun je
een e-mailtje sturen naar repaircafegale-
cop@gmail.com. Doe je mee?

https://www.pen.nl/artikel/begroting-nieuwegein-financien-blijven-op-lange-termijn-onzeker
mailto:griffie@nieuwegein.nl
14030
https://nieuwegeinseraad.live/stream1
https://ris2.%20ibabs.eu/nieuwegein
http://www.nieuwegein.nl
14030
mailto:griffie@nieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/begroting-2021-2024-keuzes-voor-een-groene-duurzame-veilige-en-financieel-gezonde-stad
https://www.pen.nl/artikel/bouwen-aan-eeuwenoude-stadskraan-gaat-door-op-museumwerf-vreeswijk
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-krijgt-tweede-repair-cafe-2
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-krijgt-tweede-repair-cafe-2
mailto:repaircafegalecop@gmail.com
mailto:repaircafegalecop@gmail.com


Meer perspectief
voor woningzoekenden

(vervolg van pagina 16)

zien dus nu vooral open leefruimtes,
grote raampartijen en de industriële look
terugkomen. Verder blinken de nieuw-
bouwwoningen natuurlijk ook uit in duur-
zaamheid, energiezuinigheid of zelfs nul-
op-de-meter. Slim-wonen is een onder-
deel dat bij nieuwbouw meteen geïnte-
greerd wordt. Door middel van je telefoon
bedien je de verschillende toestellen en
de verlichting (eventueel op afstand) in je
woning.

Een paar projecten uitgelicht

Rijnhuizen
Een van de grotere nieuwbouwprojecten
vind plaats in ‘Rijnhuizen’. Totaal mogen
in deze wijk 2.500 woningen komen. De
ligging van de wijk aan het Merwedeka-
naal is natuurlijk prachtig. En Fort Jut-
phaas en kasteel Rijnhuizen geven de
wijk ook een mooie historie mee. Zo
wordt de van oorsprong kantorenwijk in
de toekomst een prachtige nieuwe woon-
wijk midden in Nieuwegein. Oude kan-
toorpanden worden omgebouwd tot ap-
partementen. En aan het Merwedekanaal
komen bijvoorbeeld luxe woningen. Op
de website van de gemeente Nieuwegein
vind je onder het onderdeel Rijnhuizen
alle informatie omtrent de ontwikkelingen
in dit gebied (www.nieuwegein.nl/rijn-
huizen).

De binnenstad,
centrum van Nieuwegein
In de binnenstad van Nieuwegein, City,

Dennis Wentink en Rob Moen

worden er naar verwachting 1.600 -
2.000 woningen gebouwd. Op verschil-
lende locaties in het centrum vindt deze
ontwikkeling plaats. De diversiteit in
nieuwbouw is groot, zo is er voor elke
inkomensklasse en leeftijdsgroep wat
wils. Sommige projecten staan al in de
steigers zoals Point of View. En op an-
dere plekken wordt nog hard aan de aan-
passingen van de bestemmingen ge-
werkt. Op de projectwebsite City
Nieuwegein – City Nieuwegein vindt u
een overzicht van alle projecten en hun
actuele status.

De transformatie van de Dukatenburg
Aan de Dukatenburg in Batau-Noord in
Nieuwegein hebben twee langdurig
leegstaande kantoorpanden nu plaats
gemaakt voor de bouw van twee nieuwe
wooncomplexen. In totaal zijn hier nu 66
vrije sector huurappartementen gerea-

liseerd, waarvan eind oktober de inschrij-
ving start en de oplevering van de ap-
partementen begin 2022 plaatsvindt. De
appartementen zijn voor alle leeftijden
geschikt en inschrijven voor deze huurap-
partementen kan via Mae Apartments –
Nieuwegein.

Nieuwbouw iets voor u?
Of een nieuwbouwwoning voor u interes-
sant is, is een keuze die u zelf moet ma-
ken. Uiteraard kan ik of een van mijn col-
lega’s u hierbij altijd helpen, bijvoorbeeld
bij de afweging van de voor- en nadelen
en/of een advies over de investering en
de mogelijke waarde van uw bestaande
woning. Wilt u hier meer informatie over,
bel mij dan gerust dan kijken wij even
met u mee.

Met vriendelijke groet,
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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: 'Midden in de afgelopen zomer vond ik een vierpunt-sier-
blindwants. Die wants maakt meestal goede sier met zijn norma-
liter lichtgroene uiterlijk, maar deze was wat te lang binnen geble-
ven en moest nog worden bijgekleurd. Dus ook de bruine lengte-
streepjes waren er niet en zijn doorgaans bruine kontje was goor
wit...
Je weet van te voren dat mensen op insecten heel verschillend
reageren, van "interessant!" tot "Ajakkes, weer zo'n engerd!"
Dus niet punt voor punt beschrijven, alleen een plaatje tonen. Dat
moet dan maar, daar maak ik deze keer geen punt van.
Bij deze:
De vierpuntsierblindwants. Ook in Nieuwegein.

http://www.nieuwegein.nl/rijnhuizen
http://www.nieuwegein.nl/rijnhuizen
https://city-nieuwegein.nl/
https://city-nieuwegein.nl/
https://mae-apartments.nl/
https://mae-apartments.nl/
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/artikel/bijzondere-ontmoetingen-tijdens-derde-editie-gluren-bij-de-buren-nieuwegein
mailto:info@departnernieuwegein.nl
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Taalkunstenaar
Pieter Jouke in DE KOM

Pieter Jouke ken je wellicht van ‘De Staat van
Verwarring’, het programma waarin hij samen
met absurdist Ronald Snijders smakelijke
grappen en klinkklare onzin de zaal in
slingert. Maar solo kan hij er ook wat van. In
‘Laars Lappen’ op 5 november in DE KOM
trakteert Jouke op interessante inzichten en
hilarische grappen, linkt hij het onlinkbare en
krijgen bestaande ideeën een nieuwe draai.
Een avond vol mooie verhalen en klassieke
thema’s in een besmet jasje, maar dan heel
leuk. Volgens het NRC Handelsblad is 'Jouke
uitgegroeid tot een alternatief voor Herman
Finkers en Kees Torn. Taalkunstenaars die
momenteel niet op de podia te vinden zijn'.
Vrijdag 5 november, 20.30, € 17,50, kleine
zaal

Spannend sprookje
met Diewertje Blok
en Jeroen Kramer

Dieuwertje Blok en Jeroen Kramer, je kent ze
vast wel van televisie, gaan op 6 november in
DE KOM op zoek naar prinsen en
sinaasappels in ‘De Prins van Oranje (7+)’,
een spannend sprookje over reizen en
thuiskomen, over list en bedrog, en over
verliezen en winnen. Maar bovenal over de
liefde!
Zaterdag 6 november, 15.00, € 13,50, kleine
zaal

Betoverende liedjes in 'Belle en
het Beest de Musical (4+)'

Prins Dinand wordt gekroond tot koning, hij
mist alleen nog een koningin aan zijn zijde.
Alle dorpsmeisjes zijn al druk bezig met
grootse trouwplannen, behalve Belle, zij
droomt van grote avonturen. Maar dan wordt
de prins vreselijk vervloekt. Zal hij ooit de
ware liefde vinden? ‘Belle en het Beest de
Musical (4+)’, op zondag 7 november in DE
KOM, is met betoverende liedjes, schit-
terende kostuums en hilarische scènes het
perfecte theateruitje voor het hele gezin. Sita
Vermeulen en Bettina Holwerda spelen afwis-
selend de rol van de slimme Belle en het
tovenaarsduo Titus & Fien zorgt wederom
voor beestachtig goede humor.
Zondag 7 november, 13.30 en 16.00, € 23,50,
Rabobankzaal

Leer 'Omdenken' in DE KOM
met Berthold Gunster

Had je net alles een beetje op de rails, je
vakantiegeld was binnen, de zon scheen,
werd opeens je gloednieuwe fiets gestolen.
Of erger, gingen ze fuseren op het werk, werd
je partner hopeloos verliefd op iemand anders
en zaten we ook nog eens met z’n allen in
een wereldwijde pandemie. Het is leuk, dit
leven, maar waarom gaan de dingen zo vaak
anders dan we zouden willen? Waarom is elk
verlangen onlosmakelijk verbonden met een
potentiële teleurstelling? In een wervelende
mix van pijnlijk herkenbare humor,
filosofische bespiegelingen en tragikomische
zelfonthullingen deelt Berthold Gunster op
donderdag 11 november in DE KOM zijn
nieuwste visie op het omdenken van
problemen.
Donderdag 11 november, 20.15,
rang 1 € 26,50, rang 2 € 24,50, loge € 30,50,
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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Sinterklaas
komt 13 november
weer naar Nieuwegein

(vervolg van pagina 3)

Rond 13.10 uur vaart zijn schip vanaf de
Wiersebrug in Vreeswijk richting de Han

delskade. Sinterklaas blijft op zijn boot en
zijn Pieten zullen de kinderen verwennen
met strooigoed. De kinderenj lopen langs
de hoek Handelskade - Henri Dunant-
laan, waar zij Sinterklaas kunnen toe-
zwaaien. De Sint zal tijdens de intocht de
boot niet verlaten.

Het Pietenorkest op de volgboten zal
weer voor een heerlijk sfeertje zorgen zo-
dat de kinderen aan de kant kunnen
meezingen. Rond 14.00 uur zal Sinter-
klaas vertrekken naar Jutphaas. De route
van deze vaartocht zal gaan via de
Wiersebrug tot aan de hoek Mer-
wedekanaal - Doorslag. De Jutphase-
straatweg zal van 13.30 tot 14.30 uur
afgesloten worden voor het verkeer. De
kinderen kunnen dan veilig langs het
Merwedekanaal Sinterklaas toejuichen.
De intocht zal eindigen bij de Rijnhuizer-
brug in Jutphaas. Dat zal rond 15.30 uur
zijn. Ook hier zullen de strooi-Pieten
gelijk oplopen tot aan de Rijnhuizerbrug.

Natuurlijk delen zij ook weer pepernoten
uit. Ook hier blijft de Sint op zijn boot!
De hele tocht zal burgemeester Frans
Backhuijs meevaren.

AAN in het donker!
Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer,
in het bijzonder kinderen en scholie-
ren. Zonder licht ben je slecht zicht-
baar voor andere weggebruikers en
loop je een grotere kans op een onge-
val. Sta jij AAN in het donker? Zet je
licht aan en help mee om fietsers vei-
lig door de donkere maanden heen te
laten fietsen.

Vergeten of kapot
Twaalf procent van de kinderen zet niet
altijd de fietsverlichting aan. Dat zijn
gemiddeld zo’n 250.000 kinderen in heel
Nederland! In de meeste gevallen hebben
ze geen licht aan omdat hun lamp kapot
is of omdat ze ‘m gewoonweg vergeten
aan te zetten. Elk kind veilig op de fiets.
Daar gaan we voor. En daar hoort ook
een goedwerkende fietslamp bij.

Zo ga je goed verlicht op weg
Fietslampjes kun je overal kopen, maar
de kwaliteit verschilt enorm. Zeker weten
dat je met goede verlichting de weg op
gaat? Kies dan voor verlichting met het
RAI Keurmerk Fietsverlichting (RKF, zie
keurmerkfietsverlichting.nl). Check voor
meer informatie deze website of vraag
advies aan je fietsenmaker.

Tag je ook mee?
Om kinderen en scholieren eraan te her-
inneren hun fietslicht aan te doen,
plaatst een speciaal tagteam op fiets-
paden tags met de tekst ‘Zet je licht aan’.

Daarnaast doen bijna 4.000 wijkagenten
van de Nationale Politie mee aan de ac-
tie. De ANWB roept iedereen op om ook
mee te helpen en een gratis tagpakket op
te halen bij de ANWB-winkel (Raadstede
70, Cityplaza). In dat pakket zitten een
sjabloon en een spuitbus met milieu-
vriendelijke spuitverf waarmee je tags
kunt zetten. Deze ANWB-actie duurt tot
15 november.

Win een fiets
Wil jij kans maken op een fiets ter waar-
de van € 750,- ? Maak een originele foto
van jezelf met je ‘Zet je licht aan’ tag en

deel deze voor 22 november via Insta-
gram. Gebruik wel #zetjelichtaan en
@anwb, zodat ze je terug kunnen vin-
den.
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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/historische-kring-nieuwegein-neemt-collectie-en-inventaris-van-het-vreeswijks-museum-over
https://www.fietsersbond.nl/fietsverlichting
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381


25

De Digitale Nieuwegeiner
Sportief Dagboek (9)

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 talrijke
toeschouwers die zaterdag met Geinoord
meegereisd waren naar het dorpje
Nieuwer ter Aa, kregen opnieuw de
schrik van hun leven toen thuisclub Nita
in de 96e minuut de gelijkmaker leek te
produceren. Gelukkig voor hen keurde
scheidsrechter Stefan van Egmond de
3-3 af wegens hinderen van de doelman
Rick van Stijn zodat die nieuwe kater
uitbleef. En het zag er aanvankelijk zo
zorgeloos uit voor de bezoekers want
‘goudhaantje’ Daniel Kops opende met
een glaszuivere hattrick de poort naar
een overtuigende zege.’

‘Aan zijn eerste treffer lag een fraaie lob
ten grondslag, daarna de snelle 0-2 en
een benutte penalty voor 0-3. Daarna
sloeg Nita terug met twee treffers van
Roy Langeraar maar de sensationele 3-3
bleef uit omdat arbiter Van Egmond
(zoon van KNVB-scheidsrechterbaas
Dick) zag wat zijn collega een week
eerder verzuimde: affluiten bij een
overtreding op de doelman. Intussen is
spits Kops aardig op weg om zijn rentree
bij Geinoord een extra dimensie te geven

Daniel Kops juicht na een van zijn drie
treffers in de wedstrijd Nita-Geinoord
van zaterdag, uitslag 2-3

met zijn doelpuntentotaal tot nu toe. Be-
nieuwd of hij komende zaterdag in de
streekderby tegen Delta Sports weer zijn
‘killersmentaliteit’ kan demonstreren.’
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Winterwonderland editie
met het Nieuwegeins
KiKaTeam
Het Nieuwegeins KiKaTeam (kinderen
kankervrij), 'Tonie, Tiny en Eric voor
KiKa', hebben weer een leuke actie:
Een KiKa BBQ Sunday 'Winterwonder-
land' editie met ondermeer een loterij
(prijzen beschikbaar gesteld door on-
dernemers uit Vreeswijk). Uiteraard in
samenwerking met restaurant 'The
GoodFood' uit Vreeswijk. Op deze
KiKa BBQ 'Winterwonderland' BBQ
gaat 10% van de omzet en 100% van
de loterij opbrengsten naar KiKa.

Het Vreeswijk/Galecop KiKa Team, met
Tonie, Tiny en Eric, zetten zich al sinds
2012 in voor KiKa. Met het lopen van
marathons over de hele wereld en het
organiseren van leuke activiteiten heb-
ben zij al vele tienduizenden euro’s voor
KiKa opgehaald. Geld dat ondermeer
nodig is om kinderen met kanker meer
kansen op genezing te bieden en uiter-
aard voor onderzoek.

Restaurant 'The Good Food' serveert
naast de wereldse gerechten (vers uit
eigen keuken) ook extra Streetfood ge-
rechten uit Duitsland en Oostenrijk met
een Aziatische twist. Als klap op de
vuurpijl zal Team KiKa Nieuwegein zor-
gen voor een winterse aankleding op het

terras van The Good Food! Uiteraard in
lederhose en dirndle!

Op zondag 7 november 2021 zal er ook
worden gestart met de winter KiKa lote-
rij. Deze loterij duurt tot 1 januari 2022.
Op 1 januari 2022, tijdens de nieuwjaars-
duik van Team KiKa, zal de trekking
plaats vinden.

Door een mooi initiatief van de onderne-
mers in Vreeswijk is er een divers prij-
zenpakket beschikbaar gesteld voor KiKa.
Zoals bijvoorbeeld: tegoedbonnen van
Bloemenwinkel de Stijl, Remco Optiek,
The Good Food, Kapsalon Michelle,
bioscoopbonnen van Kinepolis, massage
bonnen, kaartjes voor de Efteling, KiKa
pakket, kaartjes Heineken Experience,
1 weekend een sportauto van Renault,
een boottocht over de lek voor vier per-
sonen inclusief diner, van XMas
presents, vintage trolley, hardcase trolley
en twee rugzakken.

Alvast in de sfeer van winter(sport) ko-
men en gezelligheid ervaren? Kom ook
naar de KiKa BBQ Sunday 'winterwonder-
land editie.' Voor reserveren en meer in-
formatie over het menu kijk dan op de
website van 'The Good Food'.

https://www.pen.nl/artikel/category/sport/sportief-dagboek
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://www.thegoodfood-restaurant.nl/
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Provincie Utrecht
gaat met circulaire strooiers
de winter in

Onder het motto 'We zijn er klaar
voor!' presenteerde de provincie
Utrecht vandaag haar strooimaterieel
dat de komende winter de wegen in
onze regio veilig moet houden bij
sneeuw en gladheid. Met trots, want
onderdeel van het materieel vormen
namelijk veertien circulaire zout-
strooiers van Jos Scholmnan BV uit
Nieuwegein.

De provincie Utrecht beheert en onder-
houdt ca. 300 kilometer aan hoofdwegen,
80 kilometer aan parallelwegen en 250
kilometer aan fietspaden. Om die ’s win-
ters begaanbaar en veilig te houden,
moet er voldoende zout op voorraad zijn
en moet het strooimaterieel goed onder-
houden, bedrijfszeker en op tijd in de
startblokken staan.

Primeur
met veertien circulaire zoutstrooiers
Na een proef met een circulaire zout-
strooier in 2020, gaat de provincie dit
winterseizoen (2021-2022) met veertien
circulaire strooiers op pad. Zo’n circulaire
zoutstrooier is gemaakt van onderdelen
die langer meegaan en die hergebruikt
kunnen worden. Arne Schaddelee, gede-
puteerde mobiliteit: 'Dat betekent minder
verspilling terwijl het niets afdoet aan de
kwaliteit van de zoutstrooier. Gladheids-
bestrijding is voor de provincie een belan-
grijke taak. Met deze circulaire zout-
strooiers besparen we ruim 80 procent

CO2 ten opzichte van de aanschaf van
nieuwe, niet-circulaire zoutstrooiers.'

Op weg naar een circulaire economie
Het strooimaterieel van de provincie was
echt aan vervanging toe en toen bleek
dat dit ook circulair kon, is dit voortvarend
opgepakt en is er in de aanbesteding cir-
culair uitgevraagd. Voor het volgende
winterseizoen (2022-2023) zijn alle 25
strooiers vervangen door circulaire exem-
plaren.

Robert Strijk, gedeputeerde economie: 'In
2050 willen we een volledig circulaire
samenleving zijn en daar hebben wij als
provincie ook een rol in. Wij hebben
daarom afgesproken dat ook onze eigen
inkoop gericht moet zijn op innovatieve
producten die bijdragen aan een circu-
laire economie. De circulaire zout-
strooiers zijn daar een mooi voorbeeld
van.'

Op weg naar een beter milieu
Samen met de uitvoerend aannemer is
nog eens kritisch gekeken naar de effec-
tiviteit van de bestaande strooiroutes.
Deze zijn voor het komende wintersei-
zoen aangepast om de strooiklus nog
sneller te kunnen klaren, met minder om-
rijkilometers, dus minder uitstoot. Daarbij
zijn de circulaire strooiers voorzien van
een automatisch routesysteem waarbij de
chauffeur al zijn aandacht kan richten op
het strooien en de verkeerssituatie, om-
wille van een veilige rit. Daarnaast is de
strooitechniek verbeterd waardoor er
minder zout nodig is. Ook dat is beter
voor het milieu.

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-Losse-Tanden-p352802776
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-2-p355675221
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Intrigerende 'graphic' uit 1970 bij
afscheid Utrechste
gedeputeerde A.C. Verhoef

Collage 'Oog op Utrechts Toekomst' met
toekomstbeelden zoals het universiteits-
centrum De Uithof, een gebouw van de
P.U.E.M., een zendmast en een tram/metro
naar Nieuwegein.

Bron: @UtrechtsArchief


