
• Booster campagne • Huizenbouw op hockeyvelden stap dichterbij •
Wijkkrant Batau Noord • Snelheidsbeperkingen Batau Noord • Mee-
praten verkiezingsdebat • Langere straf Nieuwegeiner • Kandidaten
Lokale Vernieuwing • Tramschutter opnieuw vervolgd • Kijk Geina, de
Buurtsoap • Expositie keramisten • VTV-dames landskampioen •
Nicolaaskerk: licht uit Bethlehem • Geslaagde fiets/wandelexcursie •
Autobrand • Celstraf Nieuwegeiners • Nieuwegeinse kersthit: 'Wie
zorgt voor de zorg' • Loopauto's voor ziekenhuizen • Einde hoogbe-
gaafdengroep • Inzameling voor Nederlandse kinderen in armoede •
'Sorry' voor doodsteken ex • GroenLinks bericht • Megaverzameling
kinderporno • Kerstboodschap burgemeester Frans Backhuijs • Gluren
bij de Buren verplaatst • Italiaanse Elena zoekt gastgezin • Projectplan
Doorslagsluis • Speelplezier • Enik Recovery College • Sportpodcast

DEZE WEEKTE BELEVEN

Check, voordat je ergens heen gaat, bij de betreffende organisatie
of het evenement vanwege Corona doorgang vindt • 25 dec: fees-
telijke lunch met verrassing • 25 dec: kerstbingo met diner • 26 dec:
kerstbrunch met verrassing • 26 dec: kerstlunch met bingo • 28 dec:
Beleef de winter • 28 dec: Ski Experience • 29 dec: snoephuisjes
maken • 30 dec: 3D printen • 30 dec: oud & nieuw bingo • 2 jan:
Scuba Challenge • 4 jan: buitenbalie • 6 en 7 jan: FC Utrecht Voet-
balkamp • 7 jan: skiën • 7 jan: nieuwjaarsdisco • 15 jan: Vogel-
wacht midwintertelling • 21 jan: winterwandeling Wijkersloot • 25 jan:
verkiezingsdebat • 30 jan: Vogelwacht excursie Biesbosch • 14 mrt:
verkiezingsdebat slot • 16 mrt: ge-meenteraadsverkiezing • 21 en 22
mei: SamenLoop voor Hoop • 28 mei: Night of the Proms • 3 jul: Glu-
ren bij de Buren •
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De redactie wenst alle lezers fijne kerstdagen
en een verfrissend 2022 toe!

De eerstvolgende Digitale Nieuwegeiner verschijnt op 7 januari (of eerder, wanneer er urgent nieuws is)

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.example.com
http://www.example.com
https://www.pen.nl/artikel/wintergames-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/wintergames-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/fc-utrecht-voetbalkamp-bij-vsv-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/fc-utrecht-voetbalkamp-bij-vsv-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/wintergames-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
https://www.facebook.com/events/638022584227208/?ref=newsfeed
https://www.pen.nl/artikel/meepraten-tijdens-verkiezingsdebat-op-het-buurtplein
https://www.pen.nl/artikel/meepraten-tijdens-verkiezingsdebat-op-het-buurtplein
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/meepraten-tijdens-verkiezingsdebat-op-het-buurtplein
https://www.pen.nl/artikel/meepraten-tijdens-verkiezingsdebat-op-het-buurtplein
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
https://www.pen.nl/artikel/gluren-bij-de-buren-nieuwegein-is-op-zoek-acts-en-huiskamers
https://www.pen.nl/artikel/gluren-bij-de-buren-nieuwegein-is-op-zoek-acts-en-huiskamers


Saté Prentoel

Eens wat anders uit de Indonesische
keuken met de bekende kruiden en
smaken. Deze week maak onze chef
Saté Prentoel (van gehakt) met
gesmoorde aubergine, pindasaus en
rijst noodles.

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 Melissegaarde in de
wijk Batau Zuid.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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‘Geina, de buurtsoap’ staat online

Sinds zaterdag is het zo ver! ‘Geina, de buurtsoap’ staat online en is gratis te
bekijken op geinadebuurtsoap.nl. Humor, drama en avontuur; de buurtsoap
heeft het allemaal. ‘Graag willen we jullie als KOM-bezoekers laten zien waar
we de afgelopen maanden hard aan hebben gewerkt. Dus ga er lekker voor
zitten, pak de popcorn erbij en bingewatchen maar!’
Met 100 acteurs en figuranten uit Nieuwegein is ‘Geina, de buurtsoap’ een
geweldige productie die door DE KOM, in het kader van 50 jaar Nieuwegein, is
gemaakt. Herken jij alle locaties, figuranten en acteurs die in de serie te zien
zijn of heb je een favoriet moment dat je met de makers van de buurtsoap wilt
delen? Laat het dan weten op de socials met de hashtag #Geinadebuurtsoap.

Muntstad schenkt loopauto’s
aan alle Utrechtse ziekenhuizen

'Met alle Corona maatregelen en ontwikkelingen in de ziekenhuizen
vinden wij van Autodealer Muntstad dat we hen een warm hart mogen
toedragen. Zo hebben we bedacht dat we voor de allerkleinsten in de
ziekenhuizen een mooie schenking willen doen. Muntstad schenkt aan alle
Utrechtse ziekenhuizen kinderloopauto’s' aldus Robbert van den Heuvel
van Muntstad.
Met de kerstdagen in het vooruitzicht is het natuurlijk extra vervelend als je
zieke kind behandeld moet worden in het ziekenhuis. Bij Muntstad kwamen zij
op het idee om deze situatie iets te kunnen verlichten. Als dealer van de
Volkswagen, Audi, ŠKODA en SEAT schenken zij daarom ook aan alle
Utrechtse ziekenhuizen 4 loopauto’s van deze merken. De ziekenhuizen: St.
Antonius Ziekenhuis Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, (Vrienden
Van) Het UMC Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Prinses Maxima Centrum,
Diakonessenhuis Utrecht. Komende weken worden de auto’s afgeleverd. De
eerste auto’s worden al ingereden in het St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein.
'Ondanks alle Corona maatregelen zijn de reacties hartverwarmend van het
personeel in de ziekenhuizen' stelt initiatiefnemer Amanda Visser. 'Met deze
loopauto’s hopen wij de kinderen in het ziekenhuis toch een lach op hun
gezichtje te geven.'

https://www.pen.nl/artikel/koken-pen-sate-prentoel
https://www.pen.nl/artikel/de-melissegaarde
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/winkel/Nieuwegein-50-jaar-p409286880
http://geinadebuurtsoap.nl
https://www.cityplaza.nl
https://geinadebuurtsoap.nl/afleveringen/
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Beste inwoner van Nieuwegein,

Deze tijd van het jaar is het moment om terug te kijken en
vooruit te blikken. Het jaar 2021 was een bewogen jaar door
corona. Iedereen hoopte dat het voorbij zou gaan, maar het
virus bleef.

We hebben mooie herinneringen aan de 50ste verjaardag
van Nieuwegein. De viering van 50 jaar Nieuwegein stond in
het teken van trots op onze stad, verbinding tussen
Nieuwegeiners en saamhorigheid. Belangrijke waarden ook in
het jaar 2022.

Corona zal waarschijnlijk niet helemaal verdwijnen. Als we
daar rekening mee houden en waar nodig ons gedrag
aanpassen, wordt het wel beheersbaar. De druk op de zorg zal
verminderen waardoor er in 2022 meer kan.

Wij wensen u voor 2022 veel gezondheid en kracht om er een
mooi jaar van te maken.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders, met
hartelijke groet,

Frans Backhuijs
Burgemeester Nieuwegein

Nieuwegeinse zamelt geld in
voor Nederlandse kinderen
in armoede

De 36-jarige Nieuwegeinse Noesa den
Hartog zamelt met haar stichting
‘Doneer Je Kerstcadeau’ geld in voor
kinderen uit Nederland die leven in ar-
moede. Zij wil hiermee jaarlijks rond
de Kerst hoop, liefde en blijdschap
bieden aan een doelgroep die leeft in
armoede. Het doel is om geld in te za-
melen voor zoveel mogelijk cadeau-
bonnen. Het is voor het tweede jaar
dat de Nieuwegeinse zich inzet voor
de kinderen in Nederland die leven in
armoede.

Het inzamelen gebeurt via de website
van de stichting en social media. ‘Van het
ingezamelde geld worden cadeaubonnen
aangeschaft van onder meer Intertoys,
Bol.com en Kruidvat. In samenwerking
met voedselbanken in onder meer
Nieuwegein en de regio’s Eindhoven,
Utrecht, Haaglanden en Rotterdam ko-
men de cadeaubonnen vervolgens te-
recht bij gezinnen die leven onder de ar-
moedegrens’ aldus Noesa.

Nederland telt maar liefst 419.000 kinde-
ren die leven onder de armoedegrens. Er
zijn geen internationale fondsen die geld
inzamelen voor kinderen in het welvaren-
de Nederland. Zij zijn volledig afhankelijk
van steun vanuit Nederland. ‘Daarom

vindt de stichting ‘Doneer Je Kerst-
cadeau’ het belangrijk dat hier meer aan-
dacht voor komt. De stichting zet zich in
om het leed veroorzaakt door armoede
voor deze kinderen iets zachter te maken
en wil tegelijk nationaal aandacht gener-
eren voor dit grote probleem.’

Noesa den Hartog runt in het dagelijks
leven een beautycenter in Nieuwegein. In
2019 kreeg zij na het zien van een repor-
tage over de problematiek in Jemen be-
hoefte iets te doen voor deze mensen in
nood. Helaas was het onmogelijk daar
goederen of gelden bij de juiste mensen
te krijgen. Daarom kwam de inzameling
niet van de grond. De behoefte iets te
willen betekenen voor mensen die het
niet goed hebben is er echter niet minder
om geworden.

Zij bedacht een manier om overvloed van
de ene persoon te verschuiven naar een
persoon die niets of weinig heeft. ‘Tijdens
de kerstperiode is er altijd zo veel eten en
cadeaus. Vaak stuit mij dat tegen de
borst. Zeker als je kijkt naar hoeveel
mensen echt weinig hebben of onder
barre omstandigheden leven. Ik zou het
helemaal niet erg vinden als ik geen ca-
deaus krijg tijdens kerst en die overvloed
kan delen met iemand die niets of weinig
heeft’ laat Noesa onze redactie weten.

Noesa den Hartog

https://moenmakelaars.nl
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://doneerjekerstcadeau.nl/
https://voedselbanknieuwegein.nl/
https://doneerjekerstcadeau.nl/
https://doneerjekerstcadeau.nl/
https://www.pen.nl/artikel/kerstboodschap-burgemeester-frans-backhuijs-2
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OMKIJKEN

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

December 2016

Een frisse, licht nevelige decemberochtend
op het voetpad achter de appartementen
van het Thorbeckepark in Galecop. In de
achtergrond een van de appartments-
gebouwen aan de Rembrandthage. Achter
de beukenhaag rechts de voetbalkooi.

Tafeltennisters uit
Nieuwegein landskampioen

De tafeltennisfinale van de eredivisie
dames van het najaarseizoen 2021 is
gewonnen door de VTV dames uit
Nieuwegein. In een spannende wed-
strijd tegen Scylla Leiden werd in de
laatste wedstrijd beslist wie de beker
mee naar huis mocht nemen. Scylla
versloeg vorige week nog de toren-
hoge favoriet voor het landkampioen-
schap Doze Den Helder, dus de dames
uit Nieuwegeiun stonden op scherp.

In de eerste wedstrijd versloeg de Nieu-
wegeinse Dong Li Marie van de Depuydt.
Hierdoor nam Nieuwegein een voor-
sprong van 1-0. Esmee van Marwijk van
Scylla trok daarna de stand gelijk tegen
Vera van Boheemen: 3-1. Hiermee kwam
de tussenstand VTV-Scylla op 1-1. VTV
kwam in de derde wedstijd op achter-
stand. Sanne de Hoop verloor nipt met
2-3 van Maaike van de Pavoordt. Hier-
door leidde Scylla met 1-2. Dong Li won
ook haar 2e wedstrijd met 3-0 tegen
Esmee van Marwijk. De staan werd hier-
door weer gelijk: 2-2.
Sanne de Hoop won met 3-1 van Marie
Depuydt en zette VTV weer op een 3-2
voorsprong.
Maaike van de Pavoordt van Scylla won
met 12-10 in de 5e game van Vera van
Boheemen, en bracht de stand op 3-3.
Het dubbel moest de beslissing brengen.
In deze dubbel was het de beurt aan
Sanne de Hoop en Dong Li uit Nieuwe-
gein, zij speelden tegen Esmee/Marie. Dit
werd gewonnen door Nieuwegein met
3-2. Daarmee komt de eindstand op 4-3.
VTV wint de damesfinale van de eredi-
visie 2021.

Het team van Movactor
wenst je fijne feestdagen

Nieuwegein vierde haar 50e verjaar-
dag, we hebben nieuwe inwoners en
nieuwe collega’s leren kennen en we
zijn gestart met de ontwikkeling van
ons vijfde Buurtplein: De Componist!
Daarnaast werden we experts in het
organiseren van buurtverbindende ac-
tiviteiten bínnen de geldende corona-
maatregelen. Soms digitaal, maar
gelukkig ook veelal live.

Bedankt voor het afgelopen jaar
Hoe je er was voor ons, voor de buurt en
voor je buurtgenoten. Hoe je aandacht
bleef geven aan de mensen om je heen.

Laten we dat in het nieuwe jaar volop
blijven doen. In de wijk, op de scholen en
op de Buurtpleinen. We heten je van
harte welkom.

De landskampioenen

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.youtube.com/watch?v=Z2RUc_N9Ogw
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Nicolaaskerk
ontvangt licht uit Bethlehem

De Nicolaaskerk heeft het Vredeslicht
uit Bethlehem ontvangen. Het Vredes-
licht is een traditie die in 1986 is ont-
staan. In dat jaar werd in Oostenrijk tij-
dens de kerstperiode de actie ‘Licht
ins Dunkel’ georganiseerd voor ge-
handicapte kinderen. De directeur van
de Oostenrijkse omroep ORF vertrok
samen met deze kinderen naar Israël
om het vredeslicht te ontsteken aan de
vredesvlam in Bethlehem. Scouts zor-
gen vanaf het begin van de actie voor
de verspreiding tot in de kleinste dor-
pen over de hele wereld en zo bereikt
het licht tegenwoordig in enkele dagen
ook landen als de Verenigde Staten en
Japan.

Willem van der Steeg, bestuurslid Nico-
laaskerk: 'Sinds 1986 wordt vlak voor
Kerst door een kind het Vredeslicht ont-
stoken in de Geboortegrot in Bethlehem.
De Geboortegrot bevindt zich in de Ge-
boortekerk en is de plek waar Jezus is

geboren. Vanuit Bethlehem gaat het licht
vervolgens de wereld over. Normaal ge-
sproken komen ongeveer 5.000 scouts
vanuit 25 Europese landen jaarlijks naar
Wenen om het licht persoonlijk in ont-
vangst te nemen. Zij geven het vervol-
gens aan andere groepen door. Zo
ontstaat al meer dan 25 jaar vlak voor
Kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje
een oceaan van licht. Door de corona-
beperkingen is het nu anders gegaan.'

Van der Steeg vervolgt: 'Oostenrijk heeft
dit jaar het licht opgehaald in Bethlehem
en het aan de grens aan Duitsland over
gegeven. Duitsland heeft vervolgens het
licht weer aan Nederland doorgegeven.
Via provinciale ambassadeurs wordt het
dan verder verspreid. Wij hebben het licht
gekregen van de Zeeverkenners in Breu-
kelen.'

Het Vredeslicht gaat over muren heen
Het scheen op de heropende Berlijnse
Muur in 1989, stak vervolgens de grens
van het voormalige IJzeren Gordijn over
en werd in de jaren negentig in Oost-

Europa verdeeld. Op de plaats waar een
muur mensen jarenlang gescheiden
hield, bracht het licht de bevolking weer
bij elkaar. Ook aan de poorten van het
voormalige concentratiekamp Auschwitz
en bij Ground Zero in New York is het
zichtbaar geweest. Het Vredeslicht
doorkruist de moeilijke grens tussen
Palestina en Israël en het komt ook vaak
de gevangenismuren voorbij. Daarnaast
vindt het zijn weg in rusthuizen en
ziekenhuizen.

Van der Steeg: 'Je kunt het min of meer
vergelijken met de Olympische vlam en
iedereen die het wil kan onderdeel wor-
den van de schakel. De bedoeling is om
mensen met elkaar te verbinden. Als je
wilt, kun je bij ons het licht ontvangen via
een brandende kaars in de Mariakapel.
Op deze manier geven we het licht aan
elkaar door en kunnen mensen het licht
uit Bethlehem in hun huiskamer laten
schijnen. Het Vredeslicht is een teken
van hoop. Zo vormen we samen een
keten van licht in een in meerdere op-
zichten donkere tijd.'

Van der Steeg geheel rechts met Koert-Jan de Weert van de Zeeverkenners
(Zeeverkenners Johannes de Doper) uit Breukelen waar het licht werd door gegeven

Celstraf voor Nieuwegeiners
die woning van Utrechts slachtoffer
van moordpoging observeerden

De rechtbank heeft twee mannen uit Nieuwegein veroor-
deeld tot een celstraf van twee maanden omdat ze stiekem
opnamen hadden gemaakt van een persoon in een woning
aan de Rietstraat in de Utrechtse wijk Ondiep. Het Open-
baar Ministerie zei eerder sterke aanwijzingen te hebben
dat Van D. en E. bezig waren met de voorbereidingshande-

lingen van een liquidatie. Maar vanwege gebrek aan bewijs
werden ze daar niet voor vervolgd.

Volgens het OM kon wel worden bewezen dat de twee mannen
een Utrechter stiekem hebben gefilmd en gefotografeerd in en
rond zijn huis in Ondiep, bij een familielid in Nieuwegein en bij
een kennis in Vleuten. Opmerkelijk genoeg ontsnapte de
Utrechter acht maanden later aan de dood tijdens een moord-
poging in de Rietstraat. (verder lezen)

https://www.pen.nl/artikel/creatieve-kunstenaars-gezocht-voor-bijzondere-verhalen-op-wand-noordstedetunnel
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/om-eist-celstraf-voor-nieuwegeiners-die-utrechts-slachtoffer-van-moordpoging-stiekem-observeerden
https://www.pen.nl/artikel/om-eist-celstraf-voor-nieuwegeiners-die-utrechts-slachtoffer-van-moordpoging-stiekem-observeerden


Nieuwegeinse dankt zorg
met
Nederlandstalige
cover kersthit

Met een Nederlandstalige cover van
kersthit ‘Do they know it’s Christmas’
van Band Aid uit 1984 wil de Nieuwe-
geinse Rachelle van Beusekom (54)
haar dankbaarheid laten blijken voor
de zorg die ze de afgelopen jaren in
het St. Antonius Ziekenhuis ontving.
'Ik draag dit lied op aan het personeel
van het St. Antonius,' aldus de initia-
tiefneemster.

‘Wie zorgt voor de zorg?’ is de titel van
het nummer waarvoor ze Nederlandstali-
ge artiesten bij elkaar bracht en dat te
beluisteren is via streamingdiensten zo-
als Spotify en Youtube. De opbrengst is
bestemd voor het Buddyhuis.

Volgende week woensdagavond volgt
nog een bijna twee uur durend onlinepro-
gramma waarin een keur aan Neder-
landstalige artiesten een dankwoord uit-
spreekt in de richting van de zorg in Ne-
derland en ons ziekenhuis in het bijzon-
der. Onder meer André van Duin, Willeke
Alberti, Denny Christian en Wolter Kroes
werkten belangeloos mee.

Ingreep
Van Beusekom spreekt met enthousias-
me over haar project, maar even zeer
over de zorg die ze bij ons in huis ont-
ving. De Nieuwegeinse onderging er in
2019 een ingreep aan haar hart en is
sinds vorig jaar ook onder behandeling
voor borstkanker. Ze ervoer de zorg in
ons ziekenhuis, juist midden in de coron-
apandemie', aldus het St. Antonius.

'Ik weet als geen ander hoe het voelt tij-
dens de pandemie ziek te zijn en hoe de
gewenste zorg niet altijd door kan gaan
omdat de ziekenhuizen vol liggen. Dank-
zij alle verpleegkundigen, specialisten en
mijn buddy van het Buddyhuis, heb ik me
er doorheen geslagen. Deze zorgmede-
werkers helpen mij nog steeds in deze
zware en nare periode. Daar ben ik ze
heel dankbaar voor'.

Netwerk
Van Beusekom kreeg het idee voor een
muziek- en video-opname tijdens een op-
name in het ziekenhuis. 'Ik lag op bed en
kreeg zelf een videoboodschap van een
artiest. Verpleegkundigen zagen dat en
zochten zijn liedje op en opeens was er
zo veel plezier. Dat heeft me aan het
denken gezet. Muziek is het beste medi-
cijn. Zeker nu met de feestdagen voor de
deur wil ik hiermee iedereen mijn dank
laten zien.'
Van Beusekom beschikt over een uitge-
breid netwerk van contacten, vooral in de
wereld van vertolkers van het Neder-

landstalig levenslied. Ze heeft dat over-
gehouden aan werk in de evenementen-
branche. Ze koestert het notitieboekje
met namen en telefoonnummers. 'Ik ben
er een paar gaan bellen en zo is het bal-
letje gaan rollen. Ik kreeg weer nummers
van anderen. Iedereen wilde meedoen.'

Buddyhuis
De Nieuwegeinse hoopt dat het nummer
aanslaat en daarmee nog iets oplevert.
Als dat het geval is, gaat de opbrengst
naar het Buddyhuis, waar ze zelf het af-
gelopen jaar ook veel steun ondervond.
Hoewel haar gezondheid nog altijd te
wensen over laat, houdt Van Beusekom
de moed erin. 'Ik ga uit van het positieve.
Als ik dan weer in het ziekenhuis ge-
weest ben, kan ik er weer een poosje
tegen, denk ik dan maar.'
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Rachelle van Beusekom

https://www.pen.nl/artikel/nieuwegeinse-dankt-zorg-met-nederlandstalige-cover-kersthit
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.slagerijwimkastelein.nl
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegeinse-dankt-zorg-met-nederlandstalige-cover-kersthit
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FOTO VAN DE WEEK

Van Tanja Hudepohl ontving ik deze week
meerdere foto's van een Ransuil. Ze gaf
aan dat ze er deze week meerdere spotte
en fotografeerde in Nieuwegein. Om te
voorkomen dat de Ransuilen in hun
dagelijkse doen en laten gestoord worden,
houden we de exacte lokatie geheim. Zo
doen vogelaars dat.
Overigens houdt deze Ransuil Tanja zo te
zien goed in de gaten!

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

Net voor de lockdown

Geslaagde
fiets/wandel excursie

Op zaterdag 18 december organi-
seerde de Vogelwacht Utrecht,
afdeling Nieuwegein/IJsselstein een
zeer geslaagde excursie die deels per
fiets en deels wandelend werd
afgelegd.

Maar liefst 15 deelnemers (op gepaste af-
stand van elkaar) trokken per fiets vanaf
't Veerhuis over de Lekdijk naar Schalk-
wijk en door de polders weer terug.
Onderweg waren er diverse stops om de
(water)vogels in de uiterwaarden, wei-
degebieden en polders te bekijken en,
ondanks de slechte weersomstandighe-
den, te fotograferen. Er werd onderweg
afgestapt voor een korte wandeling door
het Verdronken Bos en een heerlijke
wandeling bij het fort Werk aan de
Waalse Wetering, waar men bovenop het
fort een prachtig uitzicht had over het
landschap.

Hoewel het koud en mistig was, was
iedereen erg enthousiast en leergierig. Er
vielen toch aardig wat dieren te spotten,
zoals bijvoorbeeld geelpootmeeuwen,
dodaars, smienten, berg- en krakeenden,
zilver en blauwe reigers, grote zaagbek-
ken, grote groepen kieviten, scholeksters
en meerkoeten, torenvalkjes, buizerds,
sperwers, diverse soorten ganzen, futen,
putters, roodborstjes, merels en de ijsvo-
gel.

Kortom, een leuke en geslaagde excursie
(zo net voor de lockdown).

De foto's zijn van Tanja Hudepohl.

mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/middeleeuws-zwaard-te-bezichtigen-in-bibliotheek-de-tweede-verdieping
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
https://www.gall.nl
https://boeketten.nl
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Aanpassingen
tegen hoge snelheid verkeer

Op verscheidene plekken in de wijk
Batau Noord wordt structureel te hard
gereden. Met name op de Batauweg is
de situatie verontrustend. Maar ook
over de snelheden waarmee het ver-
keer op de Heemraadsweide rijdt
wordt door omwonenden al jaren
geklaagd.

Om de maximum snelheid in de wijk
meer onder controle te houden zijn er di-
verse ideeën. Eén daarvan is het aan-
brengen van een ‘knip’ op de Batauweg.
Deze belemmering zou ter hoogte van de
Nedereindseweg moeten komen. De be-
doeling is dat de Batauweg, die ook een
hoge verkeersdruk kent, op deze plek dan
niet meer geschikt is voor doorgaand ver-
keer. In 2022 wordt hiertoe een pilot
opgestart gevolgd door een participatie-
traject waarbij de wijknetwerken en de
winkeliers betrokken zullen zijn.

Tevens wordt gedacht over het halteren
van de bussen. Haltes worden dan zo ge-

plaatst dat de bus op de weg stopt. Dit
haalt de snelheid uit het overige verkeer.
Op de Heemraadsweide worden op zeer
korte termijn de eerste aanpassingen uit-
gevoerd om ook daar de snelheid van het
verkeer af te remmen. Allereerst wordt

de bebording aangepast. Dit moet voor
de Kerst gebeurd zijn. Vervolgens komen
er 30 km markeringen op de weg. Er zijn
ook plannen voor het aanbrengen van
een extra, flauwe verkeersdrempel.

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.

Clarion: ‘Het is nog even doorbijten tot de Kerst.
De dagen zijn zo kort en donker en ik kleef veel te
lang aan mijn beeldscherm. Dan helpt het om de
dag te beginnen met een tochtje over je favoriete
fietspad. Even de wind in je haar, de kou trotseren
en de molen bewonderen. Met de rijp en het
zonnetje erbij is het een prachtig wintertafereel.
Heel toepasselijk bij onze kerstwens: Linda en ik
wensen alle lezers fijne kerstdagen en elke dag
een fiets- of wandelommetje!’
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Meepraten
tijdens Verkiezingsdebat op het Buurtplein

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op
16 maart organiseert bibliotheek de Tweede Verdieping
een Verkiezingstour langs drie Buurtpleinen. Op ieder
Buurtplein worden Nieuwegeinse politici bevraagd over
lokale thema’s en over hun verkiezingsprogramma. Ook
jij kunt uw vragen komen stellen.

Op dinsdag 25 januari wordt de Verkiezingstour gestart op
Buurtplein Batau. Debatleider René Hansen ondervraagt dan
de lijsttrekkers van PVDA en VVD. De avond duurt van 20.00
uur tot 21.30 uur, waarna u bij een drankje met elkaar van

gedachten kunt wisselen. Aanmelden voor de debatten kan in
januari via de website van de bibliotheek De tweede verdieping.

Op 14 maart wordt de tour afgesloten met een slotdebat met
alle Nieuwegeinse politieke partijen in theater De Kom.

Wilt je vooraf al vragen indienen? Dat kan via wijkkrantbatauno-
ord@live.nl. Je vragen worden, indien mogelijk, in het program-
ma van de avond verwerkt.

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=jCjTW_hjNfA
https://www.detweedeverdieping.nu/
mailto:wijkkrantbataunoord@live.nl
mailto:wijkkrantbataunoord@live.nl
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Winter-doe-pakket voor kinderen Nieuwegein
Tijdens de lockdown kunnen helaas veel geplande vakantie activiteiten niet meer doorgaan. De
kinderwerkers van MOvactor zijn daarom op zoek gegaan naar een creatieve oplossing om de kinderen
toch actief te houden in de kerstvakantie. Al snel ontstond het idee om leuke pakketjes te maken voor de
kinderen om thuis mee aan de slag te gaan. Er zijn daarom in de kerstvakantie 500 Winter-doe-pakketjes
af te halen op de Buurtpleinen! In dit pakketje zit o.a. wat knutselmateriaal en het Winterdoeboek en is
helemaal gratis. Gezinnen in Nieuwegein zijn van harte welkom om voor hun kinderen tussen de 4-12
jaar een Winter-doe-pakket af te halen, op=op. Klik voor meer info.

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.pen.nl/artikel/vreeswijkers-zijn-weer-bij-de-tijd
https://www.movactor.nl/nieuws/winter-doe-pakket-voor-kinderen-nieuwegein?fbclid=IwAR34jjrmLK3DnrqwUXmmM1zn0lfwgfNARklrfW8VRCY2FwxaiR6FR5cr7A8
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Drie bedreven keramisten
exposeren
in Museum Warsenhoeck

Nog tot zondag 27 februari 2022 kun
je volop genieten van keramiek in
Museum Warsenhoeck. Maar liefst drie
bedreven kunstenaars zullen dan hun
werk laten zien en vol passie vertellen
over wat hen zo bedreven maakt. Pien
Mandersloot, Meriam Schinkel en
Mirjam Kemp zullen geregeld aan-
wezig zijn om te vertellen over hun
kunstwerken. Kijk voor de openingstij-
den van Museum Warsenhoeck op de
website van het museum aan de
Geinoord 11 in Nieuwegein.

Pien Mandersloot
'Al jaren in de ban van klei betekent voor
mij dat ik al in een vroeg stadium met klei
aan het werk ben gegaan. Eerst voor mij-
zelf “aan de keukentafel”, daarna middels
diverse cursussen en tot slot heb ik aan
de SBB in Gouda de 4 jaar de Ambach-
telijke Opleiding Keramische Technieken
gevolgd.'

'In de loop van de tijd heb ik een geheel
eigen stijl ontwikkeld die zich kenmerkt
door het combineren van handvormen en
draaien. Ik laat mij inspireren door de
natuur.'

Meriam Schinkel
'Mijn werk is een samenspel van kleur en
vorm. Je vindt dit terug in het draaiwerk
en in de met de hand opgebouwde wer-
ken. Het draaiwerk is meestal gebruikers-
goed zoals kommen borden en schalen.
Deze draai ik het liefst in porselein. Het
grotere draaiwerk gebruik ik steengoed
klei! Het draaien maakt mijn hoofd leeg
en ik word er lekker rustig van. Het ge-
draaide steengoed wordt geglazuurd en
voorzien van uitgeknipte vormen van
zowel gekochte als zelf gemaakte trans-
fers.'

'Mijn hand geboetseerde beelden worden
realistisch weergegeven en knipogen
vaak naar de fantasie! Werken met klei is
voor mij een dagelijkse bezigheid.'

Mirjam Kemp
'Ik ben al heel wat jaartjes met klei bezig,
en heb in vanaf 2009 een 3-jarige oplei-
ding in Gouda bij de Nederlandse Vere-
niging Keramiek gevolgd en succesvol
afgerond. Maar nog steeds verbreed ik
mijn kennis door het bezoeken van ten-
toonstellingen en het volgen van work-
shops. Afgelopen jaren volgde ik work-
shops in Frankrijk. Elke keer ontdek ik
weer hoe fijn het is om te voelen hoe mijn
handen vorm geven aan klei.'

'Ik geeft ook les, het doorgeven van er-
varingen en kennis is bijna net zo leuk als
het zelf maken van een werkstuk.'

Celstraf voor Nieuwegeiners
(vervolg van pagina 5)

Het bewijs dat het OM in de rechtbank had aangedragen be-
stond voor het grootste gedeelte uit de spullen die in de auto
van de Nieuwegeiners waren gevonden. De mannen werden in
hun auto aangehouden nadat een buurtbewoner de politie had
getipt omdat hij vond dat de Nieuwegeiners zich verdacht ge-
droegen.
In de auto hadden de mannen twaalf mobiele telefoons, waar-
onder vier zogenoemde PGP-telefoons waarmee versleutelde
berichten kunnen worden verstuurd. Verder vonden de agenten
een peilbaken en een Canon-camera in de wagen. Op de geheu-

genkaarten van de camera en een telefoon stonden tientallen
foto’s en filmpjes van de Utrechter en zijn gezelschap.
Volgens de rechter kon het OM niet overtuigend bewijzen dat
de verdachten de Utrechter op de korrel hadden. Ze werden dan
ook niet veroordeeld voor het maken van foto’s en filmpjes van
de man uit Ondiep. Wel staat voor de rechter vast dat de man-
nen zonder toestemming beelden hebben gemaakt van een 'on-
bekend gebleven persoon' in de woning aan de Rietstraat. Of dit
dus ook om beelden gaat van de Utrechter die later bijna werd
geliquideerd, is niet duidelijk.
Voor de poging tot liquidatie werden vorig jaar twee andere
verdachten veroordeeld tot 14 jaar cel. Zowel het OM als de
verdachten tekenden tegen dat vonnis hoger beroep aan.

https://euro-lach.nl/
https://www.museumwarsenhoeck.nl/
https://www.museumwarsenhoeck.nl/
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
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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 winkels aan de Kleine Sluis in
Vreeswijk met in het midden Café De
Hoop. De foto is gemaakt omstreeks 1920.
Uitgever was H. Baars. De drukker is on-
bekend, maar gedrukt in zwart/wit. Links
de winkel van J. Monster, een bedrijf in
scheepsbenodigdheden, daarnaast Café
De Hoop van de familie van Wiggen.

De Digitale Nieuwegeiner

Sluiting kleinere
dichtbij-vaccinatie-locaties
nodig om sneller
en meer
te kunnen vaccineren

Sinds afgelopen woensdag zijn de zo-
geheten 'dichtbij locaties' tijdelijk in
de regio Utrecht gesloten. Inwoners
kunnen alleen nog terecht bij de grote
vaccinatielocaties Utrecht Jaarbeurs,
Hoog Catharijne, Amersfoort Rijtui-
genloods, Meander Medisch Centrum,
Nieuwegein, Veenendaal en Woerden.
Per 27 december opent vaccinatielo-
catie Expo Houten en wordt de locatie
Jaarbeurs flink vergroot door te ver-
huizen van paviljoen B naar hal 1.

GGDrU sluit de kleine locaties tijdelijk
omdat ze alle medewerkers nodig hebben
op de grote locaties. Zodat méér mensen
sneller een booster kunnen krijgen.

GGD regio Utrecht moet zo'n één miljoen
inwoners in enkele weken tijd vaccine-
ren. Nicolette Rigter, directeur Publieke
Gezondheid: 'Om deze grote operatie mo-
gelijk te maken, moeten we zo efficiënt mo-
gelijk werken om zo snel mogelijk inwoners
te vaccineren. Een kleine locatie heeft in
verhouding meer medewerkers nodig dan
een grote. Denk hierbij niet alleen aan art-
sen die prikken, maar ook aan medewer-
kers die het hele vaccinatieproces begelei-
den zoals hosts, administratieve medewer-
kers en EHBO-ers. We hebben op dit mo-
ment álle mankracht nodig op de grote vac-
cinatielocaties om deze klus te klaren.'

Tijdelijke sluiting
Van de in totaal 29 vaccinatielocaties
blijven 8 locaties over. Dit zijn de loca-
ties in Utrecht (Jaarbeurs en Hoog

Catharijne), Amersfoort (Rijtuigenloods
en Meander Medisch Centrum), Nieuwe-
gein, Veenendaal en Woerden. Op 27 de-
cember opent ook de Expo Houten. De
overige kleinere locaties sluiten tijdelijk.
Iedereen die al een afspraak heeft op een
kleine locatie, krijgt bericht. Nicolette
Rigter: 'We plannen deze mensen zo snel
mogelijk opnieuw in, op een andere locatie.
We realiseren ons dat inwoners hierdoor
verder moeten reizen. Op dit moment vra-
gen wij de medewerking en begrip van onze
inwoners. Dit is de enige manier waarop
wij iedereen zo snel mogelijk kunnen vac-
cineren.'

Wie er is nu aan de beurt?
De Rijksoverheid geeft gefaseerd nieuwe
geboortejaren vrij om mensen uit te no-
digen een afspraak te maken. Dit gebeurt
van oud naar jong. Nicolette Rigter: 'Op
dit moment zijn alle zestigplussers aan de
beurt voor een boosterprik. We zetten alles
op alles om hen voor eind december een
booster te laten halen. Degenen die nu een
afspraak hebben staan bij een dichtbij lo-
catie, krijgen op korte termijn een sms, of
worden gebeld om de afspraak om te ver-
zetten. We vragen met klem om hierover

niet zelf contact te zoeken met GGDrU. We
nemen contact op binnen enkele dagen.'

GGDrU roept iedereen op die aan de
beurt is, om zo snel mogelijk een boos-
terprik in te plannen. Online is dat het
makkelijkst. 'Wij begrijpen dat dit voor
sommige mensen lastig is. Roep hierbij,
waar mogelijk, de hulp in van een bekende.
Voor mensen die toch willen bellen wordt
zowel het regionale als het landelijke call-
center zo snel mogelijk opgeschaald. Kom
alleen naar de vaccinatielocatie als u een
afspraak heeft. Samen met partners in de
gemeenten bekijken we constant hoe we
kwetsbare mensen kunnen ondersteunen
om zo snel mogelijk de booster-vaccinatie
te halen.'

Meer informatie
'We zien dat een eerste en tweede vaccina-
tie na 3 maanden niet genoeg beschermt
tegen de omikron-variant. Door de snelle
verspreiding, kan het aantal ziekenhuisop-
names snel stijgen. Dit willen we voorko-
men door iedereen zo snel mogelijk een
booster te geven. Daarnaast is het belang-
rijk dat u zich aan de Coronamaatregelen
houdt.'

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
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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Sluiting hoogbegaafden
groep basisschool De
Schouw in Nieuwegein

Prinses Amalia hield haar 18e verjaar-
dagsfeest met teveel gasten. 100, vol-
gens de Telegraaf. 21 volgens Mark
Rutte. Lastig, wie moet je geloven? De
krant die altijd overdrijft of de demis-
sionaire minister president die nooit
wat kan onthouden.

'Ik snap heel goed dat koning Willem-
Alexander zijn dochter een feest liet ge-
ven. Ja, hij heeft een voorbeeldfunctie
waarvoor hij vorstelijk wordt betaald en
ja, hij maakte al eerder hele domme in-
schattingsfouten dus hij zou beter moe-
ten weten maar ja, hij is ook gewoon een
vader die het beste wil voor zijn kind.
Achteraf gezien was het misschien niet
ideaal, zei hij. Geloof of het of niet, maar
dat zei mijn vriendin vannacht ook. We
hadden het over de invoering van de
monarchie in 1815 en haar conclusie
was: Achteraf gezien was het misschien
niet ideaal.'

'Net als Willem-Alexander ben ik een va-
der die het beste wil voor zijn kind. Maar
ik ben geen koning, dus dat lukt niet al-
tijd. En dat maakt me boos en ongeloof
verdrietig. Het beste is voor mijn dochter
dat zij op de school kan blijven waar ze
nu zit, in de klas voor hoogbegaafden
waar ze nu in zit.'

'Ik hoor je denken: ok, verrassend, een
comedian met een hoogbegaafd kind.
Nou, die gedachte snap ik, maar ik

hoorde ook dat je verrassend dacht met
maar één s, dus 1-0 voor mij. Die klas
werkt voor haar en haar klasgenoten
geweldig. Ze krijgt er onderwijs en leert
er leren op een manier die bij haar past
zodat ze later normaal kan functioneren,
dit in tegenstelling tot haar vader, die
nooit een vervolgopleiding afmaakte.'

'Mijn werk is onbekende mensen laten
lachen terwijl mijn eigen hoofd op onweer
staat en op elke week een A4’tje vol
woorden over het nieuws in de juiste
volgorde zetten zodat het grappig wordt.
Daar heb ik al een paar weken moeite
mee en daarom gaat het vandaag ff over
mij.'

'Er is namelijk een probleem. De stichting
Tinamiek waar haar school in Nieuwe-
gein onder valt heeft een nieuwe direc-
trice. Een typische interimmer. Geen ge-
boren leider maar iemand die na een
LOI-cursus mismanagement van klus
naar klus hopt. Een sprinkhaan met gel-
dingsdrang. Ze houdt ook van teksten die
het beste tot hun recht komen op een
Hyves-profiel vol knipperende Krabbel-
plaatjes.'

'Als veel kleine mensen op veel kleine
plekken veel kleine stappen zetten, ver-
andert het aanzien van de wereld. Dat is
een belangrijke drijfveer voor me. Elke
dag weer de kans om verschil te ma-
ken! Het enige wat mist is een glitterende
teddybeer met een kerstmuts op en in
comic sans ms de tekst ‘fijne vrijdagmor-
gen’.

'In al haar gebrek aan wijsheid heeft deze
vrouw besloten om de klas van mijn
dochter aan het eind van het schooljaar
op te heffen. Waarom? Er zijn te weinig
leerlingen en het kost teveel. Valide rede-
nen maar met een beetje goede wil ook
allebei gemakkelijk op te lossen: echt een
kans om verschil te maken.'

'We hebben het over een stichting met
ruim 4000 leerlingen waarvan er statis-
tisch zo’n 100 voor deze klas in aanmer-
king komen. Een stichting ook die ruim
1,3 miljoen euro teveel in reserve heeft.
Dat hoorde je goed. Te veel in reserve,
dat kan. Zo’n 10.000 euro maakten ze al
op aan een keynote speaker, een ander
deel gaat op aan de verbouwing van hun
kantoor dat in 2017 nieuw gebouwd is.
Zei ik al dat deze mevrouw geldingsdrang
heeft?'

'Voor de goede orde, mijn dochter is
geen probleemleerling. Of nou ja, haar
probleem is dat ze makkelijk en graag
leert en gek is op school. Dus nu zoeken
wij voor haar een nieuwe school. Haar
derde. Ze moet nog negen worden. Twee
jaar terug wilden we net als WimLex het
beste voor onze dochter en kozen wij vol
vertrouwen voor deze klas en deze
school. Achteraf gezien was het mis-
schien niet ideaal.'

Wouter Monden

https://www.pen.nl/adverteren
https://trinamiek.nl/
https://trinamiek.nl/
https://bsdeschouw.nl/
https://bsdeschouw.nl/
https://www.woutermonden.nl/wie-is-wouter
https://www.pen.nl/artikel/sluiting-hoogbegaafden-groep-basisschool-de-schouw-in-nieuwegein
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Huizenbouw
op hockeyvelden
in Rijnhuizen stap dichterbij

Nog net voor het kerstreces heeft de
gemeenteraad van Nieuwegein beslo-
ten dat de twee voetbalverenigingen
(VSV Vreeswijk en SV Geinoord) een
vierde kunstgrasveld krijgen. Dit be-
sluit effent de weg naar een nieuw en
eigentijds Sportpark voor niet alleen
de huidige gebruikers (SV Geinoord
en VSV Vreeswijk), maar ook voor de
Hockeyclub Nieuwegein (MHCN) die in
het Sportpark zal worden ingepast. Nu
kunnen de voetbalclubs eindelijk weer
met elkaar in gesprek gaan over een
fusie en is er woningbouw mogelijk op
de hockevelden van MHCN in Rijnhui-
zen.

Beide voetbalverenigingen zullen binnen
korte tijden een Bijzondere Algemene
Leden Vergadering houden om de leden
volledig te informeren over alles wat hen
aangaat. Ook zal de leden dan worden
gevraagd een besluit te nemen over een
nader uit te werken fusie van de beide
voetbalclubs.

Lang traject
Er wordt al lang gesproken over de fusie
tussen Vreeswijk en Geinoord en een
toekomstbestendig en multifunctioneel
Sportpark in Nieuwegein-Zuid. Sedert
2014 zijn er plannen, maar trokken beide
clubs zich steeds terug vanwege de
houding van de gemeente Nieuwegein.
Lees hier meer over in ons archief.

Medio december 2018 liet het college
weten dat er geen geld zou worden ge-
stoken in de nieuwbouwbouwplannen
van de sportaccommodaties op Sport-
park Parkhout Zandveld. Wethouder
John van Engelen (Lokale Vernieuwing)
kreeg de benodigde financiën niet rond
en trok de stekker uit alle plannen. De
plannen zoals die er toen lagen werden
met meer dan 50% overschreden!

In oktober 2020 hebben de voetbalver-
enigingen SV Geinoord en VSV Vrees-
wijk zich gezamenlijk en uit volle over-
tuiging teruggetrokken als gesprekspart-
ner uit het overleg met gemeente Nieu-
wegein om te komen tot een nieuw toe-
komstbestendig Sportpark.
Aanleiding tot deze breuk is het voor de
verenigingen onacceptabele besluit van

28 mei 2020 van de gemeenteraad van
Nieuwegein om de beoogde fusievoet-
balvereniging een budget in het voor-
uitzicht te stellen, waarvan bij voorbaat
vaststaat dat het onvoldoende is voor de
realisering van een toereikend Sportpark
voor nu en voor de toekomst.

Bijna 14 miljoen euro
Met het plan om het Sportpark in park
Oudegein op te knappen is bijna 14
miljoen euro gemoeid. Deel van het
bedrag moet terugverdiend worden met
de verkoop van de woningen op het oude
terrein van MHCN in Rijnhuizen.

Naast het toegezegde vierde kunstgras-
veld is er ook budget voor een nieuwe
accomodatie voor de drie sportverenigin-
gen. De hockeyclub zal een accomodatie
krijgen van bijna 1000 vierkante meter
met de benodigde hockeyvelden.

Wethouder Hans Adriani (o.a. Sport) en
de beide voorzitters Hans van der
Heijden (SV Geinoord) en Paul
Emmelot (VSV Vreeswijk) tekenden al
in februari 2017 de intentieverklaring om
te komen tot een fusie tussen beide
verenigingen. Nu, bijna 5 jaar later,
schijnt de zon aan de horizon.

De wijkkrant voor Batau-Noord is weer uit

De december wijkkrant voor de bewoners in Batau-Noord
is weer uit. Mocht je hem gemist hebben, kwijtgeraakt zijn
of gewoon even op je computerscherm willen lezen, de
wijkkrant van jouw buurt staat nu ook altijd on-line. Je
vindt hier al het verdere nieuws over jouw wijk.

In de wijkkrant lees je allerlei berichten over jouw omgeving.

Soms kan niet alles in de krant en zal het Wijknetwerk deze
berichten plaatsen op de Facebookpagina voor Batau
Noord. Schrijf je als lezer ook een keertje mee aan jouw krant?
Berichten zijn welkom op wijkkrantbataunoord@live.nl.

Klik hier om de wijkkrant te downloaden. Handig toch? Veel lees
plezier. En... hij is er niet alleen voor de wijkbewoners ook an-
deren mogen hem lezen.

https://www.pen.nl/artikel/voortbestaan-verenigingsvoetbal-nieuwegein-zuid-onder-druk
https://www.pen.nl/artikel/voortbestaan-verenigingsvoetbal-nieuwegein-zuid-onder-druk
https://www.pen.nl/page/2?s=fusie+geinoord
https://www.pen.nl/artikel/college-van-nieuwegein-stopt-geen-geld-in-nieuwbouwplannen-sportpark-parkhout
https://www.pen.nl/artikel/provincie-utrecht-rukt-uit-met-circulaire-zoutstrooiers-van-aannemer-jos-scholman-bv-uit-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/batau-noord
mailto:wijkkrantbataunoord@live.nl
https://www.pen.nl/pdffiles/wijkkrantbataunoorddecember2021.pdf
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https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
https://www.fulcotheater.nl/?fbclid=IwAR1BPLeCvAiKKkk3xAT1fcdyQ5pf_0QaA-llYApPbE0yflg8dELC05JkAz4
http://dekom.nl/nieuwjaarsstream2022
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
mailto:info@departnernieuwegein.nl
mailto:info@departnernieuwegein.nl
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https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
http://WWW.DEKOM.NL
mailto:info@departnernieuwegein.nl
mailto:info@departnernieuwegein.nl
https://www.pen.nl/adverteren


De Digitale Nieuwegeiner
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: 'Het is kerstmis! Nou ja, nog niet helemaal. Bijna. Dit jaar valt kerstmis in het weekend. Wat ga jij dit jaar doen? Als
het weer zo vriest als voorgaande jaren, blijf ik lekker in bed liggen, waar het warm is. Schuif dat kerstdiner maar onder
de lakens door!'
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Nieuwegeiner
krijgt in hoger beroep
langere straf
vanwege zijn aandeel
in de grote diamantroof
op Schiphol

Het gerechtshof in Amsterdam
heeft vorige week vrijdag in hoger
beroep celstraffen van 43 maanden
tot 9,5 jaar opgelegd aan vier man-
nen die betrokken waren bij de gro-
te diamantroof op Schiphol. Twee
verdachten werden vrijgesproken
van betrokkenheid. Deze diamant-
roof gebeurde op 25 februari 2005.
15 dagen daarvoor deden zij al een
poging.

Drie verdachten, een 47-jarige voor-
malige KLM-medewerker uit Amster-
dam, een man (57) uit Nieuwegein en

een 47-jarige man uit Almere kregen
een celstraf van 9,5 jaar cel. Een vierde
man van 57 kreeg 43 maanden gevan-
genisstraf. Het vermeende brein achter
de diamantroof, August ‘de Lange’
Wijnand B., is nooit berecht. Hij over-
leed in 2018.

De straffen zijn hoger dan de eisen van
het OM in de beroepszaak en ook ho-
ger dan de uitspraak van de rechtbank
in 2019. De rechtbank in Haarlem had
destijds celstraffen oplopend tot zeven
jaar opgelegd. De advocaat-generaal
noemde het tijdens de zaak in hoger
beroep 'onverteerbaar' dat de verdach-
ten de buit wellicht ergens hebben be-
graven, om er na het uitzitten van een
straf 'alsnog van te genieten op een tro-
pisch eiland.'

Het gerechtshof sprak twee andere
mannen, onder wie een tweede KLM-
medewerker, vrij van betrokkenheid bij
de roof en de poging daartoe. De recht-
bank deed dit eerder ook al.

Nog nooit eerder
zoveel geroofd in Nederland
Bij de roof in 2005 werd voor ruim 73
miljoen euro aan edelstenen buitge-
maakt. Een deel van de buit is nooit
teruggevonden. Het is de grootste
roofoverval uit de Nederlandse
geschiedenis.

Een aantal verdachten kwam na de
diefstal al in beeld, maar zij werden
wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten.
Afgeluisterde gesprekken en under-
coveroperaties leidden in 2017 tot een
doorbraak in de zaak en de verdachten
werden toen opnieuw aangehouden.

Je tuin als speelparadijs voor de kids

Nu we allemaal weer meer thuis zijn, zien we dingen die we
voorheen niet zagen. Dingen in huis, zoals oneffen muren
of keukenkastjes die toch echt aan vervanging toe zijn.
Maar denk ook aan dingen in je tuin. Misschien is het wel
tijd om van je tuin een echte hotspot te maken, niet alleen
voor jezelf maar ook voor je kinderen. En wat is er nou leu-
ker dan wanneer die kleintjes zich eindeloos buiten kunnen
vermaken?

Huisje, boompje, feestje
Je kent het wel, het speeltoestel waar ook een huisje bij zit.
Kinderen kunnen zich hier eindeloos vermaken, van glijden van
de glijbaan tot duikelen op het duikelrek en schommelen op de
schommel. ‘Mama, kijk dan wat ik kan!’, zul je regelmatig horen.
Dat is toch geweldig! Het is een feestje voor de kids en een leu-
ke bezigheidstherapie terwijl jij lekker je eigen ding kunt doen
(misschien wel in de buurt voor de zekerheid).

Een trampoline:
populair en ook nog eens goed voor de gezondheid
Waarom naar een hal gaan als je ook thuis kunt trampoline
springen? Surf het internet even een minuutje rond en je komt
oneindig veel trampolines tegen. Een trampoline voor buiten
kies je op basis van zó veel verschillende dingen.
Allereerst is de vraag, ga jij er zelf op springen of is het toch
beter als je dat overlaat aan je kinderen met hun vriendjes en
vriendinnetjes?
Ten tweede, waar zet je de trampoline neer en hoe veel ruimte
heb je? Vergeet niet dat je ook rekening moet houden met wat
extra vrije ruimte rondom de trampoline. En wordt ‘ie vierkant of
wordt ‘ie rond? Om je keuze wat makkelijker te maken helpen
we je een stukje op weg. EXIT trampolines zijn erg populair, dit
merk heeft een ruim assortiment dus ook voor jouw tuin zal er
vast iets tussen zitten.

Een leuke bijkomstigheid is dat trampoline springen ook nog
(verder lezen)

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
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-2-p355675221
https://www.toppy.nl/category/3387/tuin/Tuinspeelgoed/trampoline.html
https://www.toppy.nl/category/3468/tuin/Tuinspeelgoed/trampoline/exit-trampoline.html
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Elena uit Italië
zoekt een nieuw gastgezin
in Nieuwegein of omgeving

Afgelopen oktober is Elena haar avon-
tuur in Nederland gestart. Zij is naar
Nederland gekomen voor een uitwis-
seling via het High School Holland
programma van Travel Active. Elena is
bij een tijdelijk gastgezin geplaatst en
kan daarom niet een heel schooljaar
daar blijven. De Italiaanse scholiere
volgt momenteel lessen aan een mid-
delbare school in Houten, daarom
zoekt Travel Active naar een gastgezin
in deze regio. Vormen jullie het nieuwe
gastgezin waar Elena vanaf januari tot
de zomervakantie van 2022 mag ver-
blijven?

Uitwisseling naar Nederland
Elena doet mee aan het uitwisselingspro-
gramma High School Holland van Travel
Active. Het High School Holland pro-
gramma van Travel Active biedt buiten-
landse scholieren de kans écht onderdeel
uit te maken van de Nederlandse cultuur
door ze een thuis te bieden bij een Ne-
derlands gezin en ze hier naar een mid-
delbare school te laten gaan.

Een culturele uitwisseling is niet alleen
een avontuur voor de buitenlandse scho-
lier. Ook het gastgezin leert over de cul-
tuur en inzichten die een buitenlandse
scholier meebrengt! Zeker in tijden waar-
in wij minder kunnen reizen, biedt een
cultureel uitwisselingsprogramma een
unieke kans om toch andere culturen, tra-
dities en talen te ontdekken.

Wie is Elena?
De 16-jarige Elena uit Italië is een en-
thousiaste en sociale meid. Ze vertelt dat
haar Nederlandse leven heel erg verschilt
met haar Italiaanse leven. 'In Italië woon-
de ik in een heel klein dorpje en nu woon
ik in Houten. Ik ervaar nu veel meer ver-
schillende culturen en leer veel nieuwe
mensen kennen, dat vind ik super leuk'

Elena gaat naar een lokale middelbare
school in Houten: 'Ik vind school hier heel
leuk, de manier van lesgeven is veel fijn-
er in Nederland dan in Italië'. De Neder-
landse taal leren is een belangrijk deel
van de uitwisseling, Elena vertelt dat ze
daar soms nog wel moeite mee heeft: 'Ik
probeer elke week een paar keer mijn
Nederlands te oefenen, maar ik vind de
taal heel moeilijk'. De Italiaanse scholiere
is hier nu al een aantal maanden en heeft
Nederland al goed kunnen ontdekken: 'Ik
ben al naar verschillende groten steden
geweest zoals Rotterdam, Eindhoven en
Utrecht, daarnaast is mijn favoriete eten
in Nederland kroketten'.

De Italiaanse scholiere heeft het erg naar
haar zin in Nederland. Vormen jullie het
nieuwe gastgezin waar Elena vanaf ja-
nuari tot de zomervakantie van 2022 kan
verblijven?

Wie biedt Elena een gezellig thuis
in Nieuwegein of omgeving?
Jong of wat ouder, alleenstaand of een
gezin met kinderen? Iedereen met de
juiste intenties kan gastgezin zijn in de
ogen van Travel Active.
Gedurende de uitwisseling worden het
gastgezin en de student begeleid door
een zogeheten Local Coordinator. Deze
begeleider is de steun en toeverlaat van
scholier en gastgezin. Ook helpt de Local
Coordinator met de kennismaking van de
Nederlandse cultuur, onder meer door
lokale tripjes te organiseren. Travel Ac-
tive organiseert evenementen voor
scholieren en gastgezinnen, zodat zij
elkaar leren kennen en ervaringen kun-
nen uitwisselen.

Een buitenlandse scholier in huis nemen,
is op vrijwillige basis. Het gastgezin voor-
ziet in kost en inwoning. De overige kos-
ten zijn voor rekening van de scholier of
Travel Active.

Ben je nieuwsgierig geworden naar Elena
en het High School Holland programma?
Neem voor meer informatie contact op
met het High School Holland team via
highschoolholland@travelactive.org, bel
gerust naar 0852224810 of bezoek de
website: www.travelactive.nl/high-school-
holland.

Projectplan Doorslagsluis -
KWA+ vastgesteld

Het projectplan ‘Doorslagsluis: Maat-
regelen uitbreiden Klimaatbestendige
Wateraanvoer Midden-Nederland’ en
het bijbehorende inspraakrapport is
op 23 november definitief vastgesteld.
In het plan staat welke werkzaamhe-
den het waterschap gaat uitvoeren bij
de Doorslagsluis in Nieuwgein.

De werkzaamheden zijn nodig om in tij-
den van extreme droogte, extra water aan
te kunnen voeren via de Doorslag en de
Doorslagsluis naar het westen van Ne-
derland. De huidige sluis vormt een ver-
nauwing en belemmert de doorvoer van
extra water.

Om ervoor te zorgen dat er meer water
door de sluis kan, gaat het waterschap de
bestaande sluishoofden en het brughoofd
vervangen. Onder de nieuwe ‘zwevende’
sluishoofden ontstaat ruimte voor extra
wateraanvoer. Tegelijkertijd vindt de re-
novatie plaats van de kades in de sluis en
de kades tussen de sluis en het brug-
hoofd.

Inspraakrapport
Het ontwerp-projectplan heeft geduren-
de zes weken ter inzage gelegen van vrij-
dag 27 augustus tot en met vrijdag 8 ok-
tober. Tijdens deze periode zijn er twee
zienswijzen ingediend. In het ook vast-
gestelde inspraakrapport staan de ziens-
wijzen en of een zienswijze heeft geleid
tot aanpassingen van het projectplan.

Beroep
Iedereen die een zienswijze heeft inge-
diend op het ontwerp-projectplan, kan
binnen zes weken na bekendmaking van
de vaststelling van het projectplan, be-
roep instellen bij de Rechtbank Midden-
Nederland. Meer informatie hierover
vind je in de bekendmaking.

Planning werkzaamheden
De werkzaamheden zijn gepland van me-
dio juli-augustus tot en met september
2022. Deze planning is onder voorbe-
houd.

https://www.travelactive.nl/elena-uit-italie-2/
mailto:highschoolholland@travelactive.org
0852224810
https://manage.pressmailings.com/click/?id=43530958&url=118195&signature=IvVRZsb6YOcORIG0fBuRzo7uoMI
https://manage.pressmailings.com/click/?id=43530958&url=118195&signature=IvVRZsb6YOcORIG0fBuRzo7uoMI
https://www.pen.nl/artikel/start-inspraak-ontwerp-projectplan-doorslagsluis-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.pen.nl/adverteren
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Het is een lastige tijd. De bibliotheek
is aangemerkt als belangrijke voorzie-
ning. Dat betekent dat de bibliotheek
tijdens de lockdown open blijft. Zo kun
je nog studeren, een krant lezen, wer-
ken op een van de publiekspc's of een
fijn boek lenen. Activiteiten die door-
gaan, vind je in de agenda. Het voor-
leesmoment op 29 december is zonder
lunch en van 11.00 tot 12.00 uur.

De bieb is open van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur en op za-
terdag van 09.00 tot 17.00 uur. De ope-
ningstijden tijdens de feestdagen en de
openingstijden van de Buurtpleinen vind
je op de website.

Hulp in de bieb
Wil je een afspraak maken bij de GGD
en heb je hier een vraag over, of lukt het
niet? Men helpt je graag in de bieb.
Spreek een van de medewerkers aan!

In de bibliotheek wil iedereen zich graag
veilig kunnen voelen. Dit doen we samen.
Dat betekent het volgende:
• Voor iedereen vanaf 13 jaar: bij een be-
zoek aan de bibliotheek draag je een
mondkapje.
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
• Was vaak (en goed) je handen en hoest
of nies in je elleboog.
• Blijf thuis wanneer je klachten hebt.
• Is het druk? Kom op een ander moment
terug.

Online lezen, leren en luisteren
Ben je (nog) niet in staat om bij de biblio-
theek langs te komen of lees je liever di-
gitaal? Dan zijn er ook verschillende op-
ties om even te verdwijnen in een boek of
je kennis bij te spijkeren:
• Online leen je als bibliotheeklid tot ruim
20.000 (luister)boeken.
• Bibliotheekleden kunnen inloggen op
onze databanken voor lesstof.
• Via het YouTube-kanaal van de biblio-
theekkun je verschillende webinars
terugkijken.

Heb je nog vragen aan bibliotheek De
tweede verdieping?
Mail dan naar klantenservice@detweede-
verdieping.nu

‘Gluren bij de Buren’
verplaatst naar 3 juli 2022

Wegens de aanhoudende maatregelen omtrent corona
kan ‘Gluren bij de Buren’ op 13 februari in Nieuwegein
niet doorgaan. Het is voor de organisatie op dit mo-
ment te onzeker of er tegen die tijd een veilige en leuke
versie van het festival neergezet kan worden. Daarom
ziet de organisatie zich genoodzaakt nu de knoop door
te hakken en ‘Gluren bij de Buren’ te verplaatsen naar
3 juli.

Projectleider Dirkjan van Oord: 'We willen graag dat alle
deelnemers genoeg tijd hebben om zich voor te kunnen berei-
den en hosts, acts en bezoekers veilig kunnen laten meedoen.'

De datum van 3 juli is niet zomaar gekozen. Van Oord: 'Dan
staat Struinen in de Tuinen gepland, het zomerse zusje van
Gluren bij de Buren.' De organisatie zal de twee festivals
samenvoegen zodat er één grote Gluurdag komt in alle

deelnemende Gluur- en Struinsteden. Deelnemers die zich
al voor Gluren bij de Buren hadden aangemeld, kunnen op
3 juli meedoen en mogen zelf kiezen of ze meedoen met
hun huiskamer of (indien aanwezig) tuin. Acts en hosts
kunnen zich blijven aanmelden tot en met 22 mei 2022.

Je tuin als speelparadijs voor de kids
(vervolg van pagina 16)

eens hartstikke gezond is, je hebt namelijk helemaal niet door
dat je super sportief bezig bent. Ideaal toch?

Voor de creatieve en handige vaders en moeders
onder ons
Heb je de ruimte en wil je echt iets héél gaafs voor je kids ma-
ken, wat dacht je dan van een boomhut? Wel handig als je een
boom in de tuin hebt maar je kinderen gaan dit echt geweldig
vinden. Hier kunnen ze zichzelf dagenlang vermaken en jij kunt
ondertussen bijvoorbeeld lekker rustig een boek lezen.

Geen boom in de tuin? Misschien is een hindernisbaan dan wel
leuk, zijn de kids ook meteen lekker actief bezig. Dit kan heel
simpel gemaakt worden, bijvoorbeeld van hout. Denk eens aan
een balansbalk, een hinkelbaantje of een kleine schuine klim-
wand.

Nog één laatste idee: in de zomer een waterparadijs in de
achtertuin is natuurlijk de droom van elk kind. Een waterslide,
sproeiers en waterpistolen zijn nog maar een paar voorbeelden
waarmee je al iets geweldigs kunt maken. Aan de slag paps en
mams!

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://bibliothekenutrecht.crmplatform.nl/engine?service=urlresolver&mail=520F7C33873C6467&hurl=EC9AB0B864B4A5614F9368DC6960144431D59D023E653D93B72E67E9E25A3C9F10641A4D4A9D043EF130AAC9DD42509326D794024133DF3C7075FCF5F438C2D559EC4279457665A515B78C48159EBEFEE514130AD7B402601898F1E75C77097D2A06C40F1597136F9A42B4F9BB9366CB67105807B817B0869F3DDA85F25EB116A151B99386E72767560B0EDAC40F4A21FB44D57BA774F08C2265B0C4FD2041652F6669EA6630772154732B0B7670E8831EFEE99564D1D028238DE8D98CCA044BF192B131C6ECE7D0D4ABBC269251B8AAFD26676B380B1B6C4B12A90939A72F4DDBAE0A361E71C97AD39E524F1E1F1CBAD6FFDB884A8FBB42E10B4BCA582C8E0C
https://bibliothekenutrecht.crmplatform.nl/engine?service=urlresolver&mail=520F7C33873C6467&hurl=EC9AB0B864B4A5614F9368DC6960144431D59D023E653D93B72E67E9E25A3C9FD90637E4AFA46EFF6B47D676F407D597D24910844BA9AEE9958969964F0E11C7CD91B698B9C592D5081296CBAE16F8C7BE2683D3E4653FE9D919C4D99E1540E65F3D3D2F7F62C8E1B7342B52731436C8A596B17FBFD024DA5EC0867BC6A8311AB5BBB5B832CF781D9F0719266FFDC168BC643D2E217DB9B42D5B342C718954E25D0D77147384E2849FC2F4F37C5CCD29B0F77B4380202489C5078F42D9206FF1FAAE5494149DF8F456FAD97CABB33E0F1558795863FE5042EA3D739633BBC20A675DC66C42BD719C731C9359A4B1CEFA8D13A2EDD5A6355964967F9EBB213286DC653DB49FCB73F77A215DD686D94BC58460F55DD948D72F
https://bibliothekenutrecht.crmplatform.nl/engine?service=urlresolver&mail=520F7C33873C6467&hurl=EC9AB0B864B4A5615124A9F92A521104BA235240C279A0CD13A47485DFA2432AFC3AE93E86A5C1A131A3E3CAB93B087A32C9C3D50ED6E6FED1EB9ABDD173926BDA3C9E526272F190D323B58CDE10FC90FBB361090C4A7D9AB6F9150A8480BA365BD2C96B690163FB5CE49E205FDFAB66BF54B1D5DEB61A9156FAD97CABB33E0FA10CD0E6ED18E13B872CA228BE5B057290BC46CBD2D97A6672863039921F4D82DE28A38FB046DBF0A26136032E292482E305FE04B1AB47677AC0F7653E412998B6AC6D93B211FC24DB33E2E7B58BE9E4958969964F0E11C743E34E179D90C4A3C8E77D4033E577FC508AA031E5FD3F0A13E7AD71374F6B48C440715C78226EAF
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Nieuwegeiner
Jeffrey van den D.
wil sorry zeggen voor
doodsteken ex Clarinda

De 32-jarige Jeffrey van den D. uit
Nieuwegein geeft indirect toe dat hij
zijn twee jaar oudere ex-vriendin
Clarinda uit Utrecht heeft doodge-
stoken voor de ogen van zijn eigen
kind. Tijdens de eerste zitting
woensdag in de rechtbank zei hij dat
hij de nabestaanden graag excuses
had willen aanbieden.

Van den D. zou in september op straat
in Den Bosch meerdere keren hebben
ingestoken op zijn 34-jarige ex. Dat ge-
beurde op straat, terwijl de moeder met
hun 1-jarige kind aan het wandelen
was. Het kind bleef ongedeerd.

De verdachte was niet fysiek maar via
een videoverbinding aanwezig in de
rechtbank. 'Ik had de mensen graag in
de ogen willen kijken om sorry te
zeggen', zei hij. 'Het is allemaal heel
verdrietig en dit is zo onpersoonlijk.'

Vanwege de coronaregels staan de
verdachten bij de rechtbank in Den
Bosch tijdens tussentijdse zittingen via
video vanuit de gevangenis in contact
met de rechters. In de rechtszaal wa-
ren behalve die rechters wel advoca-
ten, nabestaanden van het slachtoffer,
een zus van de verdachte en pers aan-
wezig.

'Ik wil ook graag bij alle zittingen aan-
wezig zijn', zei verdachte Jeffrey van
den D. De rechters deden woensdag
nog geen toezegging dat dat de vol-
gende keer wel mogelijk is. Bij inhou-
delijke behandelingen van rechtszaken
zijn verdachten wel aanwezig.

Het onderzoek naar het misdrijf is in-
middels afgerond. Het onderzoek naar
de geestesgesteldheid van de man
loopt nog wel. Dat moet eind januari
afgerond zijn. De rechtbank wil de
zaak op 12 mei inhoudelijk behande-
len.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
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GroenLinks Nieuwegein
bericht

‘Een onvervalst links geluid’

Op de dag dat de eerste 145 gratis
zelftesten werden uitgedeeld dankzij
de actie van GroenLinks aan mensen
met een stadspas, hield de gemeente-
raad haar laatste vergadering van
2021. Een vergadering waarin Groen-
Links bij de huisvestingsverordering
opnieuw aandacht vroeg voor de
noodzaak voor meer sociale huurwo-
ningen. Wat GroenLinks betreft mini-
maal 30% van de woningen in Nieu-
wegein.

En in deze vergadering heeft de raad
dankzij een gezamenlijke inspanning en
input van verschillende betrokken bewo-
ners, het afwegingskader aardwarmte
kunnen vaststellen. Daarmee worden ini-
tiatiefnemers die aardwarmte willen gaan
opwekken in Nieuwegein beoordeeld of
ze het veilig en verantwoord gaan doen.

GroenLinks wethouder Schouten, in het
college verantwoordelijk voor duurzaam-
heid en energietransitie, heeft daar hard
voor gewerkt en is blij dat er een geza-
menlijk en gedragen kader ligt.

Geen businesscase op goed doen
Verder is de raad gevraagd om in te

stemmen met het verstrekken van een
gemeentegarantie aan het klimcentrum.
Een garantie die deze ondernemer naar
eigen zeggen niet nodig heeft voor de
bouw want het klimcentrum zou er zon-
der ook komen. Als tegenprestatie voor
de gemeentegarantie zou de organisatie
zich vast willen leggen op maatschappe-
lijke projecten: stage- en werkervarings-
plekken, korting voor mensen met een
stadspas.

GroenLinks schrok daarvan. Want welk
maatschappijbeeld ligt daaronder?
GroenLinks: 'Wij zien op tal van plekken
ondernemers hun maatschappelijk verant-
woordelijkheid nemen. Zonder dwang, zon-
der tegenprestatie en zonder PR daarvoor.
Gewoon omdat we samenleven en we om-
zien naar elkaar. GroenLinks stemde dan
ook tegen deze marktwerking van goed
doen. Helder is hiermee dat GroenLinks
staat voor een andere maatschappij. Een
maatschappij waarin mensen en dus ook
bedrijven uit hun hart het goede doen. La-
ten we dat waarderen en faciliteren, was de
oproep van GroenLinks. Het voorstel is ge-
lukkig weggestemd door de raad met 17
stemmen tegen en 14 stemmen voor.

Scouting Vreeswijk
Verder heeft de raad besloten dat de
huisvesting van Scouting Vreeswijk gere-
noveerd gaat worden. Dit raadsvoorstel
was voor GroenLinks aanleiding om aan

te sturen op meer gezamenlijk gebruik
van loods F en het Kruithuis. Want op die
manier kan er gezamenlijk tot een effi-
ciënt, gedeeld, flexibel en financieel
haalbaar gebruik van de verschillende
gebouwen en de buitenruimte te komen.
Vooral omdat door gezamenlijk gebruik
van de verschillende gebouwen de
maatschappelijke kosten dalen. De motie
is met grote steun door de Nieuwegeinse
raad aangenomen.

'Een paar jaar niet gebruikt, ik wilde
het verkopen maar kon er toch geen
afscheid van nemen. Dus dit jaar is
kindje J met alles er om heen weer uit
pure nostalgie terug in onze kerst-
sfeer. Ik kocht de beeldjes in de jaren
'90 op een veiling. Vooral omdat de
beeldjes de zelfde waren als in mijn
ouderlijk huis.'

Jos van Vogelpoel

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/
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https://www.pen.nl/artikel/nieuwegeiner-vast-na-doodsteken-vrouw-in-den-bosch
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https://www.pen.nl/artikel/nieuwegeiner-vast-na-doodsteken-vrouw-in-den-bosch
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-Losse-Tanden-p352802776
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Kandidatenlijst
Lokale Vernieuwing bekend

Tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring hebben de leden van de lokale
politieke partij Lokale Vernieuwing de
kandidatenlijst voor de gemeente-
raadsverkiezingen op 16 maart 2022
vastgesteld. De lokale partij, welke nu
met 1 wethouder deelneemt aan het
college, komt met een mooie lijst van
8 kandidaten, waarvan 6 vertrouwde
gezichten en 2 enthousiaste nieuw-
komers.

De kandidatenlijst wordt aangevoerd door
de eerder unaniem gekozen lijsttrekker
Heleen Peters, de huidige fractievoorzit-
ter. Op nummer 2 staat John van Enge-
len, de huidige wethouder. De nummers
3, 4, 5 en 8 worden vervuld door Victor
Goulmy, Yannick Jean, Peter Bakker en
Hans Agterberg, 4 leden die afgelopen 4
jaar als fractie-ondersteuner of als actief
lid ook veel voor de partij hebben bete-
kend. De nummers 6 en 7 worden be-
kleed door een tweetal enthousiaste
nieuwkomers, zijnde Mehrnoosh Yazdan-
bakhsh en Karin van Sommeren.

John van Engelen: ‘Het is prachtig om te
zien wat wij als lokale partij de afgelopen
4 jaar hebben bereikt, met een leuke en
enthousiaste club mensen die zich ook
de komende 4 jaar weer hard wil inzetten
voor de Nieuwegeiners. Het is fijn om
daar deel van te mogen uitmaken.’

Heleen Peters onderschrijft het enthousi-
asme van John van Engelen en voegt
daaraan toe dat het wat haar betreft goed
gelukt is om de afgelopen 4 jaren op een
duidelijke, onderscheidende, positieve en
constructieve manier het lokale geluid in
de politiek door te laten dringen. ‘Dat
smaakt naar meer’ voegt ze daaraan toe.

Heleen maakt het nog concreter door aan
te geven dat haar partij bij de verkiezin-
gen in maart 4 zetels hoopt te halen.
‘Lekker duidelijk: daar houden wij van!’
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OM vervolgt tramschutter
voor poging moord
op bewaarder

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rot-
terdam gaat Gökmen Tanis vervolgen
voor poging moord, poging zware
mishandeling en vernieling. De 40-
jarige Utrechter stak op 17 februari
van dit jaar met een zelf gefabriceerd
wapen in op een bewaarder van Peni-
tentiaire Inrichting De Schie in Rot-
terdam. Het slachtoffer liep daarbij
verwondingen op.

Het OM vervolgt T. ook voor vernieling
en poging zware mishandeling. Dit inci-
dent vond plaats op 17 oktober jongstle-
den, op de dag af acht maanden na het
steekincident. T. was op dat moment in
de recreatieruimte van de gevangenis
toen hij een agressieve houding aannam.

Allerlei spullen die in de recreatieruimte
stonden werden daarbij vernield. Toen
een medewerker hem opdroeg te beda-
ren, gooide hij hete vloeistof in de rich-
ting van de medewerker. Die raakte daar-
bij gewond.

Levenslang
T. zit op dit moment een levenslange ge-
vangenisstraf uit voor een aanslag in en
rond een tram in Utrecht op 18 maart
2019. Hierbij kwamen uiteindelijk vier
mensen om het leven en raakten meer-
dere personen gewond, waarvan twee
ernstig. Eén van de slachtoffers was een
toen een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein.

De regio was door de aanslag, die rond
10.40 uur plaatsvond op het 24 Oktober-
plein in Utrecht, in rep en roer. Ook in
Nieuwegein was veel politiebeweging,
zowel in de straten als in de lucht. De
Moskee aan de Professor Doctor Hesse-
laan werd bewaakt en het ROC aan de
Harmonielaan werd uit voorzorg, van-
wege een verdacht pakketje, gesloten. Na
onderzoek door de Explosieven Opspo-
ringsdienst (EOD) bleek dat het niet om
een explosief ging. Ook veel winkels op
Cityplaza sloten rond 14.00 uur hun
deuren.

Het OM acht het van groot belang hem
ondanks de opgelegde levenslange cel-
straf te vervolgen voor deze nieuwe fei-
ten. Dat is in de eerste plaats belangrijk

voor de slachtoffers van beide incidenten
in Penitentiaire Inrichting De Schie,
maar ook als signaal richting de maat-
schappij dat dergelijk gedrag niet geac-
cepteerd wordt. Daarnaast komt iedere
levenslang gestrafte in Nederland na 25
jaar in aanmerking voor gratie.

Strafrechtelijke vervolging en eventuele
vonnissen die daaruit voortvloeien wor-
den bij een gratieverzoek meegenomen.
Wanneer T. voor de rechter zal verschij-
nen, is nog niet bekend. De verwachting
is dat dit in de eerste helft van 2022 zal
zijn.

Over de dader Gökmen Tanis
Gökmen Tanis is vaak in aanraking ge-
weest met justitie. Hij stond de afgelopen
jaren meermaals terecht, onder meer
voor het schieten met een vuurwapen en
een vermeende verkrachting, maar ook
voor relatief kleine delicten.
In december 2013 zou hij met een vuur-
wapen hebben geschoten in de richting
van een flatgebouw in Kanaleneiland.
Eerder stond de man van Turkse afkomst
nog voor de rechter omdat hij in 2017
een vrouw zou hebben verkracht.
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Vuurwerkbom
zet auto
vermoedelijk in de brand

In de nacht van zondag op maandag
20 december werden bewoners aan de
Gerard Walschaphove wakker gehou-
den door harde knallen. Deze knallen,
in de wijk Galecop, bleken afkomstig
te zijn van zwaar vuurwerk. Rond
01.30 uur bleek vervolgens een auto in
brand te staan. De brandweer werd
snel opgetrommeld. Of vuurwerk de
oorzaak van de brand is, is onbekend.

Eén van de bewoners laat onze redactie
weten: ‘Het vermoeden, aldus de aan-
wezige politie, is vuurwerk. Er waren wel
wat knallen, maar persoonlijk geloof ik

daar niet zoveel van. Het oogde niet als
vuurwerk. Aangestoken of een technisch
mankement zou ik aannemelijker vinden.
Er waren, vooral in het begin wel een
paar fikse knallen.’

De brand trok veel bekijks. De brandweer
had de brand snel onder controle maar
kon niet voorkomen dat de auto totaal is
uitgebrand. Ook enkele auto’s die bij de
uitgebrande auto stonden liepen schade

op. De auto’s zijn door een bergingsbe-
drijf weggehaald. De politie doet onder-
zoek en vraagt iedereen die iets heeft
gezien om contact op te nemen met de
politie.

Enkele bewoners: ‘En het was weer heel
gezellig bij ons in de straat. Door die
knallen ging ik kijken. Ben meestal laat
wakker. Was inderdaad best wel heftig.’
‘Pfff heftig! Ik werd wakker van een paar
enorme knallen. Woon om de hoek maar
wist niet dat het zo heftig was!’
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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: 'De insectenwereld is ongelooflijk gevarieerd, ook in Nieuwegein. Dat
ondanks de niet aflatende pogingen van de mens om alles uit te roeien
waar ze "geen nut" van hebben.
Die bijna eindeloze variatie leidt er toe, dat veel soorten uiterlijk nauwelijks
verschillen met andere soorten, plus dat er veel soorten zijn met
onderlinge verschillen in kleurtekening.
Een voorbeeld: de rode halsbandwants.
De rode halsbandwants wordt maximaal 8 mm lang maar is vaak hooguit 6
mm. Je ziet ze doorgaans zitten op planten,(ook op de bloemen) waar ze
opvallen door hun kleuren. Die wilde of sierplanten kunnen overal staan, in
de tuin of ergens in de "openbare ruimte". Ze "jagen" op nog veel kleinere
insecten zoals bladluizen, die ze uitzuigen met hun steeksnuit.

https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/artikel/bijzondere-ontmoetingen-tijdens-derde-editie-gluren-bij-de-buren-nieuwegein
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://filmscanning.nl
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Nieuwegeiner
met mega-verzameling
kinderporno:

‘Zonder porno ben ik bang
dat ik gekke dingen ga doen’

'Als ik geen porno kijk ben ik bang dat
ik gekke dingen ga doen', verklaarde
een 26-jarige man uit Nieuwegein gis-
teren in de Utrechtse rechtbank. Hij
staat daar terecht voor het downloa-
den en in bezit hebben van een duize-
lingwekkende hoeveelheid kinderpor-
no. Als het aan het Openbaar Minis-
terie ligt, gaat de man anderhalf jaar
de gevangenis in en moet hij zich la-
ten behandelen.

Op de computer en telefoons van de man
werden bijna 17.000 foto’s en ruim 1000
video’s met kinderporno aangetroffen. In
de helft van de gevallen gaat het om
meisjes die jonger dan 12 jaar oud zijn.
Er zitten zelfs enkele kleuters bij. Op zo’n
2000 afbeeldingen worden jonge kinde-
ren verregaand seksueel misbruikt.

Zwembadfilmpjes
De politie kwam de kinderporno op het
spoor, nadat de man in de zomer van
2019 was betrapt in het Nieuwegeinse
zwembad Merwestein, waar hij stiekem
twee jonge meisjes filmde in de kleed-
hokjes. Hij werd daarvoor destijds ver-
oordeeld tot een taakstraf en een voor-
waardelijke celstraf van twee weken.

Bij het onderzoek van zijn telefoon kwam
de politie nog meer verdachte beelden
tegen. En bij een doorzoeking van zijn
huis bleken zijn computer, harde schijf,
usb-stick en telefoons vol te staan met
kinderporno. Volgens het OM heeft hij dat
in een kleine drie jaar verzameld, maar in
de rechtbank bekende de Nieuwegeiner
dat hij al in 2017 was begonnen met
downloaden van kinderporno.

Verslaving
Volgens een forensisch psycholoog heeft
de man een pedofiele stoornis en is hij
verslaafd aan kinderporno. Hij raakt voor-
al opgewonden van meisjes rond de 10
jaar oud. Op de vraag waarom hij een
hele bibliotheek had aangelegd met soms
zelfs piepjonge kinderen, antwoordde hij
dat het een soort uitlaatklep is. Hij hoopte
dat hij op die manier zijn lusten onder
controle kon houden, is bang dat hij 'an-
ders gekke dingen gaat doen.'

Tijdens het onderzoek vond de politie ook
foto’s die de man van zijn achternichtje
en stiefzusje maakte in 2018. Hij zoomde
in op hun onderbroekje en bikinibroekje.
Het OM beschouwt ook dit als kinderpor-
no, de meisjes waren destijds pas 9 jaar
oud. Een nichtje van de Nieuwegeiner
beschuldigt hem er bovendien van dat hij
haar destijds heeft betast. Ook zij was
pas 9 jaar.

Walging
Op de telefoon van de verdachte vielen
zoektermen op over seksverhalen met
nichtjes, tienermeisjes en dochters. In de
rechtszaal gaf hij toe dat zijn voorkeur
'wel een beetje bij die familiedingen
ligt.' Hij houdt echter vol dat het losstaat
van de heimelijk gemaakte foto’s. 'Ik
walg van mijn fantasieën en ik hoop dat
ze nooit echt gebeuren in mijn familie',
zei hij geëmotioneerd.

De Nieuwegeiner hield ook na herhaal-
delijk doorvragen van de rechtbank vol
dat hij geen speciale reden had om de
stiekem gemaakte foto’s van de meisjes
te bewaren. Maar voor het OM staat het
tegen de achtergrond van de andere
verdenkingen vast dat dit een seksuele
la-ding had. Hij bewaarde de foto’s ook
in een mapje dat hij ‘Nice’ had getiteld.

Hulp nodig
'Zonder hulp en behandeling kan ik niet
bij kinderporno wegblijven', zei de Nieu-
wegeiner halverwege de zitting huilend.
Dat blijkt volgens het OM ook uit het feit
dat hij na zijn eerdere veroordeling toch
gewoon kinderporno is blijven downloa-
den. Zelfs toen hij na drie maanden voor-
arrest vorig jaar zijn proces in vrijheid
mocht afwachten, ging hij opnieuw in de
fout.

De officier van justitie eist twee jaar
gevangenisstraf voor de verdachte, waar-
van een half jaar voorwaardelijk met een
proeftijd van drie jaar. Het OM wil dat hij
zich voor zijn stoornissen laat behande-
len. Dat is in bepaalde gevangenissen al
tijdens de detentie mogelijk. Verder zou
de reclassering regelmatig een kinder-
pornocontrole moeten uitvoeren en mag
hij niet meer in de buurt komen van zijn
stiefzusje, nichtje en achternichtje.

Vrijspraak
De ouders van de meisjes eisen een
schadevergoeding van de verdachte.
Maar volgens zijn advocaat zijn de foto’s
van hen geen kinderporno. De verklaring
van het nichtje dat zegt te zijn betast,
vindt zij onbetrouwbaar. Het meisje zou
door anderen zijn beïnvloed voor zij aan-
gifte deed. De verdediging vindt dat de
Nieuwegeiner daarvoor moet worden
vrijgesproken. De strafeis voor de verza-
meling kinderporno vindt zij veel te hoog.
De rechtbank doet over twee weken uit-
spraak in de zaak, op donderdag 6 ja-
nuari.

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht / Riks
Ozinga
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Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in
Nieuwegein. Onlangs kwam haar
derde boek Het Tango algoritme
uit. Toen haar kinderen nog klein
waren, schreef Heleen De
Troonladder 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 tekent ze wekelijks
haar spinsels op met
haar schrijverspen.

'Het mini-boekwinkeltje
onder de kerstboom'

Heleen: ‘De donkere dagen voor
kerst, noemen ze het. En al schijnt de
zon wanneer ik dit schrijf, het voelt
erg donker. Ik hoop dat alle kleine
ondernemers en zeker boekwinkels
het overleven. Er is zoveel dat niet
meer kan. Wandelen in het bos met
mijn groep en de geplande kerstkoffie
gaan niet door. Maar van alle dingen
die niet mogen, mis ik het meest de
muziek. Januari zou een maand
worden met veel concerten. Met
Polyhymnia in Zeist wilden we de

opera De parelvissers uitvoeren. Alle
repetities waren gepland. Maar
repeteren ’s avonds mag niet meer.
Dus is uitvoeren onmogelijk.’

‘Met mijn orkest Het Ad Hoc Orkest
uit Utrecht plannen we een concert op
22 januari. Gelukkig hebben we al
maanden extra kunnen studeren,
aangezien het concert meermalen is
uitgesteld, en het voornemen is om
hoe dan ook te spelen, desnoods met
maar één voorrepetitie. Als het mag…
Dus voorlopig niet vioolspelen tot de
paardenharen van de strijkstok
vliegen, niet zingen uit volle borst.’

‘Tot zover het gezeur. Nu de
lichtpuntjes. We zijn gezond, geprikt,
en mijn ouders komen. Dat wordt het
grootste lichtpunt van deze week, dat
mijn ouders en broer komen, en ik bid
dat er niets zal misgaan. Mijn
manuscript is naar de uitgever en
naar diverse meelezers. Dat is
spannend, maar leuk. De radio speelt
Puccini, luisteren kan nog altijd.
Angelique Schenk van de Bruna
Muntplein nodigt iedereen van harte
uit om daar boeken te bestellen. Ik ga
mezelf trakteren op een boek en als
het nodig is vul ik persoonlijk haar

voorraad aan met boeken van eigen
hand.’

‘Het afgelopen jaar is goed voor me
geweest. Ondanks alle perikelen heb
ik mooie dingen meegemaakt.
Schrijven in het Rietveldhuis, en als
gevolg daarvan contact met een
milieurechercheur en de mogelijkheid
om te schrijven in het theehuis van
Rijnhuizen. Ik kreeg contact met
nieuwe Nieuwegeinse schrijvers,
wandelde met boekenliefhebbers door
Jutphaas, en kon veel gemakkelijker
dan voorheen diverse personen het
hemd van het lijf vragen voor mijn
nieuwe boek. In de bibliotheek
ontmoette ik een echte fan. En
onlangs ben ik docent geworden bij
de Online Schrijfschool en daarmee
lid van een team geweldige vrouwen.
Daarnaast mag ik elke week mijn
schrijverspen oppakken voor pen.nl,
een mooie manier om te reflecteren.’

‘Dus steek ik de lampjes aan in het
mini-boekwinkeltje onder mijn kerst-
boom en wens ik alle lezers een mooi
en gelukkig kerstfeest met veel licht
en dankbaarheid voor wat mooi is en
goed.’

https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/winkel/
https://www.pen.nl/?s=schrijverspen
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Programma Voorjaar 2022
van Enik Recovery College
van start

Herstelacademie Enik Recovery Col-
lege, met onder andere een vestiging
in Nieuwegein, biedt tussen maandag
3 januari en vrijdag 1 juli een inspire-
rend voorjaarsprogramma. Op diverse
locaties in Utrecht en omgeving is er
een breed aanbod aan werkgroepen,
trainingen en workshops. Dit aanbod
is ontwikkeld en gefaciliteerd door
mensen die zelf hebben ondervonden
wat helpt in herstel en dit graag verder
onderzoeken met ervaringsgenoten
(peers). Het programma verschijnt vrij-
dag 24 december online.

Het delen van ervaringen gebeurt veelal
in gespreksgroepen, maar kan daarnaast
via creatieve, aandachtige of actieve
werkvormen, zoals zingen, toneel, dan-
sen, mediteren, schrijven, wandelen en
yoga.

Nieuw dit voorjaar zijn onder anderen
Introductie Enik Recovery College voor
Jongeren, Omgaan met stress, Bevrijding
van trauma, Alles goed? Open over de-
pressie, Magical Movements Dance
Class, De weg naar zelfcompassie,
Herstellen is (g)een kunst en Budo naar
balans.

Enik Recovery College
Enik Recovery College is een herstel-
academie, een ontmoetingsplaats en
leeromgeving voor mensen die persoon-

lijk ervaring hebben met ontwrichting
door een psychische kwetsbaarheid,
trauma of verslaving, en die willen wer-
ken aan hun (verdere) herstel. Enik wordt
100% gerund door ervaringsdeskundi-
gen. Alle mensen met ervaring met psy-
chische ontwrichting, zowel medewerkers
als deelnemers, wisselen hun ervaringen
uit en vinden zo samen hun weg in her-
stel.

Enik heeft locaties in Hoograven, Houten,
IJsselstein, Leidsche Rijn, Nieuwegein,
Overvecht en Woerden. Daarnaast wor-
den programmaonderdelen in Zeist en
omgeving aangeboden. Iedereen die wil
werken aan zijn of haar herstel is van
harte welkom.

De locatie van Enik Recovery College in
Nieuwegein is in de plaats gekomen van
het Lister arbeidstrainingscentrum La
CaZa (voorheen Wijkhuis De Steeg) aan
de Hoornseschans. Het pand beschikt
naast een Trefpunt met horeca-voor-
zieningen over meerdere ruime zalen.
De activiteiten voor buurtbewoners van
het wijknetwerk Fokkesteeg en de Stich-
ting Balans Nieuwegein blijven doorgang
vinden. Het gebouw en de activiteiten
hebben een belangrijke buurthuis- en
ontmoetingsfunctie in de wijk.

Podcast
met Nieuwegeinse
sportmensen

Team Sportservice heeft een maande-
lijkse podcast waarin luisteraars bij-
gepraat worden over vernieuwing in
de sport. Men bespreekt de huidige
ontwikkelingen en uitdagingen en
hoopt hiermee een maandelijkse
dosis inspiratie en wijsheid mee te
geven.

Er zijn altijd inspirerende gasten. Zo wa-
ren onder anderen Michael van Praag
(voorzitter NL sportraad), Anneke van
Zanen-Nieberg (voorzitter NOC*NSF),
Rudmer Heerema (tweede kamerlid voor
de VVD) en Professor Erik Scherder
(hoogleraar neuropsychologie VU Am-
sterdam) al eens te gast.

In de vijftiende aflevering waren voorma-
lig voorzitter van voetbalvereniging JSV
Nieuwegein Ton van Kippersluis en Jimte
Poelman (ontwikkelaar en vertegenwo-
ordiger Coöperatie Sportpark Galecop) te
gast. Zij mochten vertellen over de wijze
waarop de sportverenigingen op Sport-
park Galecop sport proberen in te zetten
als middel om maatschappelijke vraag-
stukken op te lossen en hoe zij verbin-
ding maken met diverse partners.

Wellicht is er tijdens de komende feest-
dagen een momentje om de podcast te
beluisteren. Daarbij is Jimte Poelman be-
nieuwd naar je bevindingen, of je nog
tips hebt voor in de toekomst of kansen
ziet voor samenwerking met de Coöpera-
tie Sportpark Galecop.

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/winkel/
https://www.youtube.com/watch?v=bpTA3O95JoM
https://www.enikrecoverycollege.nl/programma/
https://www.teamsportservice.nl/actueel/podcasts/15-de-sportparkmanager-in-actie-op-sportpark-galecop-in-nieuwegein/
https://www.teamsportservice.nl/actueel/podcasts/15-de-sportparkmanager-in-actie-op-sportpark-galecop-in-nieuwegein/


Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’

'Het was voorlopig de laatste in een
tsunami van persconferenties, dit keer
met een gastoptreden van Jaap van
Dissel, die als hoofdwetenschapper van
het RIVM van stal was gehaald om de
harde lockdown te voorzien van strikt
wetenschappelijke argumentaties.
Zodat wij als burgers zouden snappen
dat het zo ongelukkig vlak voor de
feestdagen echt niet anders kon.'

'Jaap was kennelijk even vergeten dat
hij op 12 oktober nog glashard
beweerde dat een derde prik, een
zogenaamde booster, niet nodig was.
“Dan moet je elk half jaar zo’n operatie
herhalen.” En ook de Gezondheidsraad,
die vele geledingen kent en daarom veel
tijd nodig heeft om tot welke conclusie
dan ook te komen, vond al in september
dat boosteren niet aan de orde was.'

'Dus Jaap was de uitgelezen man om
de zaak aan de man te brengen. Er
moest geboosterd worden en snel ook en
omdat er nog niet geboosterd was,
moest het land op slot voor een mutant
die op hinderlijke wijze zich aan de
huidige vaccinatiebescherming onttrok.'

'En toen gebruikte Jaap per ongeluk
een verkeerde metafoor. Die van de
nieuwe jas, die de mutant had
aangetrokken. Alsof de vaccins die
mutant helemaal niet herkenden.
Terwijl hij eigenlijk bedoelde te zeggen
dat het immuunsysteem sowieso een
oppepper nodig heeft en zeker bij deze
mutant. Zoals alle andere landen om
ons heen en verderop al deden voordat
omikron als variant opdook.'

'Rutte (IV) stelde tijdens het
coronadebat “dat een harde lockdown
hoe dan ook onvermijdelijk was”. Hij
had zichzelf weliswaar tweemaal om de
oren geslagen vanwege onhandige
communicatieve uitingen, maar op zijn
beleid viel niets af te dingen.'

'“Andere landen zitten ook met
soortgelijke maatregelen.” Mag ik even?
Te snel versoepeld in september? Te
laat geboosterd? Zou Rutte (IV)
misschien niet weten dat wij het enige
land ter wereld zijn dat tot 14 januari
2022 als pluimvee opgehokt zitten? Zou
Rutte (IV) misschien een beetje de weg
kwijt zijn in het besef dat andere
mensen ook intelligente conclusies
kunnen trekken over zijn beleid? Dat
zijn knollen niet onze citroenen zijn?'

'Hoe dan ook. Van Dale woord van
het jaar is Prikspijt: spijt dat iemand
zich heeft laten vaccineren tegen een
bepaalde besmettelijke ziekte. Met dank
aan alle wappies die volgens Van Dale
massaal op dit woord hebben gestemd.
Hoe kan dat? Hier in Nederland?'

'Dat kan. Omdat niet kiezen voor een
vaccinatie een calculated guess is.
Omdat corona domweg niet dodelijk
genoeg is. Omdat het alle vrijheid biedt
om je eigen belang te dienen.'

'Macaber gezien nog los van de
kwestie dat ‘dor hout’ (zeg maar oudere
mensen) in de opinie van sommigen nu
eenmaal ook een doodsoorzaak
verdient. Maar wat als dit virus vooral
dodelijk was voor baby’s en jonge
kinderen? Om zich heen zou grijpen
zoals het Ebola virus? Waar zouden de
wappies dan staan? Zouden ze zich dan
nog vasthouden aan wat ze al jaren
doen? Laf meeliften op het
immunisatiescherm dat anderen voor
hun kinderen opwerpen?'

Disclaimer
Mensen die zich niet laten vaccineren
is een diverse groep. In deze column
spreek ik uitsluitend over de mensen
die vallen onder de complotdenkers,
ook wel aangeduid met de term
wappies.
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Aflevering 57
Alle afleveringen vind je hier.

Competitie wordt pas in februari hervat

De KNVB heeft besloten om de competitie bij de amateurs
later te hervatten dan aanvankelijk de bedoeling was. De
winterstop zal dus enkele weken langer duren en niet al
half januari afgesloten worden.

Voor SV Geinoord en JSV betekent dat de duels tegen
respectievelijk Loosrecht en Victoria (voor SV Geinoord) en
Maarssen en Benschop (voor JSV) later gepland zullen moeten
worden. Begin februari staan nu voorlopig de duels CSW-
Geinoord en JSV tegen BFC geprogrammeerd.

https://www.pen.nl/page/2?s=Willeke+Stadtman
https://www.pen.nl/?s=stadtman+corona
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/
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Caltex aan de Kruijderlaan

https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-caltex-op-de-kruyderlaan

