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Burgemeester Frans Backhuijs

'Ik vind het steeds normaler
als ik geen hand meer geef
maar een boks'
DEZE WEEK

Check, voordat je ergens heen gaat, bij de betreffende organisatie
of het evenement vanwege Corona doorgang vindt.
• 19 jan: online informatiebijeenkomst MEC nieuwbouw • 21 jan: winterwandeling Wijkersloot • 23 jan: start Voetbalschool • 25 jan: verkiezingsdebat • 27 jan: voorlezen De tweede verdieping • 30 jan: Vogelwacht excursie Biesbosch • 3 feb: voorlezen De tweede verdieping
• 8 feb: verkiezingsdebat • 23 feb: verkiezingsdebat • 14 mrt: verkiezingsdebat slot • 14, 15, 16 mrt: gemeenteraadsverkiezing • 21
en 22 mei: SamenLoop voor Hoop • 3 jul: Gluren bij de Buren •

• Tien maanden cel • Afscheid plaagdierenbestrijder • 50 jaar
vrouwenvoetbal in Vreeswijk • Thea van der Kaaijprijs voor dochter
Anouk • STERK team op Cals College • Jongerenlintjes uitgereikt •
Hanny Plomp verlaat kinderambassadeurs • Buitensporten bij TV
Vreeswijk • Nationale Voorleesdagen • Stijging warmtetarieven •
Help Amber Miss Teen te worden • Partij Jezus Leeft! • Glasvezel
Plettenburg-De Wiers • Bjorn van Muylwijk bij JSV1 • Jan(tine) heeft
het koud • Nieuwegeinse plofkraakverdachte • Vrije inloop Coronavaccinatie • Nieuwbouw MEC • Btaalbaar wonen aan Weverstede •
Spoeddebat tramproblemen • Het Schippershuis •
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Ouderwetse hachee

Vrije inloop Coronavaccinatie sinds gisteren

Nu het buiten dan eindelijk wat kouder
wordt, gaat een stevige, warme maaltijd er ’s avonds best in. Deze traditionele hachee is een typisch Nederlands (winter)gerecht op basis van
rundvlees, uien, kruiden en azijn.
Serveer het met aardappelen en appelmoes of rode kool.

De piek van de boostercampagne is geweest. Daardoor is er weer ruimte
zonder afspraak te prikken. Iedereen die aan de ‘beurt’ is, kan binnen
openingstijden langskomen voor een prik. Sinds donderdag 13 januari op
bijna al de vaccinatielocaties met uitzondering van Amersfoort. Daar kan
men vanaf maandag 17 januari terecht omdat eerst een nieuwe locatie
moet worden ingericht.
(verder lezen)

Een gezond en voorspoedig 2022

Straat van de Week

'Deze eerste column van het nieuwe jaar wil ik
graag beginnen met U alle goeds te wensen voor
2022. Laten we hopen dat het een jaar wordt met
een goede gezondheid. En een jaar waarin we met
elkaar een manier vinden om het normale leven
zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden
wetende dat het coronavirus niet zal verdwijnen.
Als ik om mij heen kijk zie ik al kleine stappen.
Bijvoorbeeld in de manier waarop we elkaar
begroeten. Driemaal kussen doen we bijna niet
meer en zelf vind ik steeds normaler als ik geen hand geef maar een boks.'

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 Meloengaarde in de
wijk Batau Zuid.

'Afgelopen maandag heb ik zeven jongeren uit Nieuwegein mogen
onderscheiden met een jongerenlintje. Jonge mensen die zich op een bijzondere
manier inzetten voor de samenleving plaatsen we hiermee in de schijnwerpers.
Zij helpen andere mensen of geven hulp aan dieren, zetten zich in voor het
milieu, de natuur of voor een schone en veilige buurt. Dat doen ze zonder
tegenprestatie. Zij bouwen zo aan een beter toekomst voor iedereen. Ik ben als
burgemeester bijzonder trots op deze jongeren. Zij zijn een voorbeeld voor ons
allemaal.'

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

'Op 16 maart aanstaande vinden er weer verkiezingen plaats voor de
gemeenteraad. Als inwoner kunt u dan uw stem uitbrengen op een van de kandidaten van de verschillende politieke partijen. De partijen hebben verkiezingsprogramma’s geschreven met ideeën voor de komende vier jaar. Eind
februari komt er een stemwijzer die kan helpen om uw keuze te maken. Dat
stemwijzer bepaalt niet uw stem, maar geeft inzicht hoe uw mening past bij de
verschillende programma’s. De stemwijzer is niet het enige advies, er kunnen
redenen zijn om een ander keuze te maken. Ik nodig u uit om u goed te oriënteren en ga stemmen. Uw stem doet ertoe.
Frans Backhuijs
Burgemeester Nieuwegein

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Thea van der Kaaij-prijs
voor Anouk Valkenburg
Tijdens het 50-jarig jubileum vrouwenvoetbal van VSV Vreeswijk is Anouk
Valkenburg-van der Kaaij verkozen tot
clubvrijwilliger van het jaar 2021. Een
eretitel die haar de Thea van der Kaaij
Vrijwilligersprijs 2021 oplevert. De
prijs, die de naam draagt van haar
moeder, werd onlangs uitgereikt door
voorzitter Frans Schultz en haar
dochter Fenne.
Sinds de oprichting in 1926 zijn een groot
aantal vrijwilligers actief (geweest) voor
VSV Vreeswijk. Hoewel vele handen het
werk licht maken, zijn er toch mensen die
door hun liefde voor de vereniging extra
werk verzetten en onmisbaar zijn (geworden) voor een vereniging.
Anouk is van het begin af aan betrokken
bij de opzet en uitrol van het nieuwe

jeugdbeleid. Mede door haar inzet en enthousiasme is het een succes. Organiserend en altijd druk in de weer met de circuittraining, op het voetbalveld tussen en
met de kids, is ze helemaal in haar element. Het is uniek hoe ze alle namen uit
haar hoofd weet van de kinderen (en
ouders). Anouk staat liever niet in de belangstelling en treed ook niet graag op de
voorgrond. Op het veld tussen de kids
dat is haar passie.
‘De drie kinderen van Anouk voetballen
uiteraard ook bij VSV Vreeswijk en net
zoals mama zijn ze regelmatig te vinden
op de club en dragen ze al een steentje
bij als vrijwilliger. Een op en top blauw-wit
gezin dus’ aldus Frans Schultz.
‘Moeten de materialen geteld worden of
een overleg met de jeugdcommissie,
Anouk is erbij. Altijd vrolijk en oprecht
met de beste intenties voor alle kinderen
van onze club. Slaat geen training over
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en bij voorkeur wordt er geen training
afgelast, ook al regent en stormt het
windkracht 10 of is het -10 gevoelstemperatuur. Alles voor de kids, maar heel
soms is even rust best oké hoor Anouk.’
Ook bij VR30+ is Anouk een positieve,
altijd aanwezige aanvoerdster en teammanager. Altijd stuurt ze het team aan
om te komen trainen en neemt het voortouw om een goede training aan de dames voor te schotelen. In het veld is ze
onmisbaar, doet ook nog is regelmatig
mee bij Dames-2 en pakt regelmatig haar
doelpuntjes mee.
De Thea van der Kaaij Vrijwilligersprijs
is dan ook meer dan verdiend, en een
mooie opvolgster van haar moeder.
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(vervolg van pagina 2)
Vrije inloop Coronavaccinatie
De GGD Regio Utrecht is weer gestart
met vrije inloop alle locaties met uitsluiting van de Rijtuigenloods in
Amersfoort. Voor de 1e, 2e èn de
boosterprik. De 1e prik is altijd zonder
afspraak gebeleven, de 2e èn de boosterprik zijn nu ook weer zonder afspraak te halen. De piek van de boostercampagne is geweest. Daardoor is
er weer ruimte om inwoners zonder afspraak te prikken. Iedereen die aan ‘de
beurt’ is, kan binnen openingstijden
langskomen voor een prik.

Online
informatiebijeenkomst
nieuwbouw
Milieu Educatie Centrum
Woensdag 19 januari organiseert het
team van het Milieu Educatie Centrum (MEC) een online informatiebijeenkomst over de aanstaande nieuwbouw. Alle geinteresseerden kunnen
de bijeenkomst online van 19.30 uur
tot ongeveer 21.00 uur bijwonen.
In de bijeenkomst wordt het uitgewerkte
ontwerp gepresenteerd van het nieuwe
onderkomen van het Milieu Educatie
Centrum en partners. Zo komen de architecten, projectleider en wethouder aan
het woord over de ontwikkeling, de veranderingen en de inpassing van de
nieuwbouw in het Natuurkwartier. Ook is
er vanzelfsprekend ruimte voor reacties
en vragen op de voorgenomen plannen.
Het streven is om uiterlijk medio 2023

Voor wie vrije inloop?
De 1e en 2e prik zijn voor iedereen van
12 jaar en ouder. De boosterprik is
voor iedereen van 18 jaar en ouder. Je
kunt zonder afspraak langskomen voor
een vaccinatie binnen openingstijden.
Kijk voor het actuele overzicht van de
openingstijden van de vaccinatielocaties op deze website.
Leeftijdsgroep
van 5 tot en met 11 jaar
Binnenkort krijgen ouders/verzorgers
van kinderen in de leeftijdsgroep van 5
tot en met 11 jaar een uitnodiging voor
een coronavaccinatie van hun kind(eren). Vanaf 18 januari worden de eerste uitnodigingen verstuurd. Voor deze
groep is de vaccinatie op afspraak. Je

het nieuwe Milieu Educatie Centrum gerealiseerd te hebben.
Aanmelden
Je kunt zich voor de online informatiebijeenkomst aanmelden via natuurkwartier.nl/ doorontwikkeling. Na aanmelding
ontvang je eerst een bevestiging. Vervolgens ontvang je vooraf aan de bijeenkomst per e-mail een link van de vergadersoftware Microsoft Teams en een
technische instructie.
Voor de bijeenkomst zijn een beperkt
aantal deelnemers mogelijk. Meld je dus
tijdig aan. Wanneer je bent aangemeld en
je bent alsnog verhinderd, geef dit dan
aan de organisatie door. Dan kan een andere geïnteresseerde alsnog blij worden
gemaakt met een plekje in de online vergadering.
Doorontwikkeling Natuurkwartier
Het Natuurkwartier staat aan de vooravond van een doorontwikkeling, een
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kunt voor deze groep nog geen afspraak maken.
Afspraak maken
Wil je toch een afspraak maken? Maak
online je afspraak via planjeprik.nl.
Online uw afspraak maken, kan 24 uur
per dag. Je hebt hiervoor een DigiD-inlogcode nodig. Vind je dit zelf lastig om
te doen? Misschien kan iemand uit je
omgeving hierbij helpen. Ook kun je bij
de bibliotheek terecht om hulp hierbij te
vragen. Wellicht is het volgende filmpje
een handig hulpmiddel voor je:
uitlegprikafspraak.nl.
FOTO: FOTOTEAM KenM

Vrije inloop
Coronavaccinatie
sinds donderdag 13 januari
in o.a. Nieuwegein

Vaccinatielocaties
Sinds donderdag 13 januari kun je dus
terecht op locaties Amersfoort Meander, Expo Houten, Nieuwegein, Woerden en Veenendaal, en ook op de
Jaarbeurslocatie in Utrecht. Vanaf
maandag 17 januari is er ter vervanging van de Rijtuigenloods een nieuwe
locatie in Amersfoort, waar ook direct
vanaf opening vrije inloop is.

Maak je liever telefonisch een afspraak
voor een boostervaccinatie? Houdt er
rekening mee dat het druk is op telefoonlijnen en dat er mogelijk een
wachttijd is of dat je er niet doorkomt.
Het beste bel je dan in het weekend.
Dan is het een stuk rustiger. Maak dan
ook direct een afspraak voor je partner
of begeleider.
Telefonisch kun je je afspraak voor een
boostervaccinatie maken via het regionale nummer: 0306305400 zeven
dagen in de week van 08.00 tot 20.00
uur.

nieuw impuls aan een binnenstedelijk
natuur- en historisch gebied middenin
Nieuwegein.
Door een unieke combinatie van natuur,
recreatie, educatie, historie, horeca en
(maatschappelijk) werken, krijgt het gebied de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen tot een bijzondere plek voor
alle inwoners van Nieuwegein mét aantrekkingskracht voor de regio. Bovendien
bevorderen de ontwikkelingen ook het
groene karakter van de stad en levert het
een bijdrage aan een duurzame en gezonde stad.
De doorontwikkeling bestaat uit een
drietal projecten:
• het maalvaardig maken van de Poldermolen en de aansluiting op het waterplan van Park Oudegein
• het vervangen van de verouderde geitenstal op Kinderboerderij IJsselstee
• de duurzame nieuwbouw van het Milieu
Educatie Centrum (MEC).
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Catella Real Estate AG
koopt betaalbare
en duurzame woningen
Catella Real Estate AG (CREAG) heeft
met behulp van Catella Investment
Management Benelux (CIMB) een betaalbaar en duurzaam woonblok in
Nieuwegein gekocht. De bouw aan de
Weverstede start deze maand en de
oplevering van het gebouw wordt verwacht in juli 2024.
Het gebouw van 14.873 m², gelegen aan
de Weverstede 31-59 in de binnenstad
van Nieuwegein bestaat uit twee woonblokken met 240 appartementen, 480
fietsplekken en 72 parkeerplaatsen in
een ondergrondse parkeergarage (waarvan 12 beschikbaar voor autodelen). De
appartementen variëren in grootte van 45
m² tot 90 m², waarvan het merendeel
tussen de 50 en 65 m² is. Alle appartementen hebben een eigen buitenruimte
(balkon of loggia) en er is zelfs een daktuin beschikbaar voor de bewoners. Het
pand voldoet aan hoge duurzaamheidseisen, met een gemiddelde GPR-score
van 8,0 in combinatie met een EPC van
0,38, wat overeenkomt met energielabel
A+++. Het project zal tevens een
BREEAM-certificaat behalen.
Jos Klinge, Senior Acquisition Manager
CIMB: 'Deze transactie breidt onze betaalbare woningportefeuille in Nederland
uit. Het toont onze toewijding om duur-

zame woningen aan te bieden in een tijd
waarin de gemeente een woningtekort
aanpakt. De verschillende appartementen zijn geschikt voor alleenstaanden,
stellen en kleine gezinnen. De nieuwe
bewoners profiteren van de centrale locatie in het stadscentrum en gemakkelijke toegang tot het aangrenzende Cityplaza-winkelcentrum met meer dan 150
winkels en restaurants.'
De Weverstede is goed aangesloten op
de snelwegen A2 en A27 en het openbaar vervoer is binnen 200 meter bereikbaar, met een nieuw tram- en busstation
gepland voor 2023. Het centrum van
Utrecht en de universiteit zijn binnen 20
minuten bereikbaar met het openbaar
vervoer, 15 minuten met de auto en 30
minuten met de fiets.
Het project ondersteunt de Omgevingsvisie 2040 van de gemeente, waarbij de
gemeente 7.500 duurzame huizen wil
ontwikkelen om de Nederlandse woningcrisis het hoofd te bieden. Dit ter ondersteuning van het nationale doel om
voor 2030 900.000 huizen te bouwen.
Axel Bertram, Co-Portfolio Manager,
CREAG: 'We zijn verheugd om Project
Weverstede toe te voegen aan de SSPportfolio, de 2e acquisitie van het fonds
sinds de oprichting in 2011. Het fonds
breidt de allocatie naar woningen uit tot
ca. 20%, in lijn met de strategie om de
komende jaren te blijven investeren in de
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residentiële en logistieke sector. Met het
behalen van BREEAM-certificering, de installatie van zonnepanelen op het dak en
de hoge kwaliteit appartementen, past dit
project bovendien goed in onze duurzaamheidsnormen'.
Sarasin Sustainable Properties – European Cities is een open-end vastgoedfonds van Catella Real Estate AG,
München, in samenwerking met Bank
J. Safra Sarasin in Zwitserland. Het fonds
komt de behoeften van institutionele beleggers in Zwitserland, Oostenrijk en
Duitsland tegemoet. Het fonds belegt
minimaal 75% in commercieel vastgoed
gericht op kantoren en winkels. Het aandeel woningen is maximaal 25%. Elk gebouw moet voldoen aan de duurzaamheidsnormen van de Bank J. Safra
Sarasin.

HAIKU
al hometrainerend
is mijn gezondheid beter
dan voor corona
Een haiku is een drieregeiig gedichtje
met vijf, zeven en dan weer vijf lettergrepen.
Ook een haiku bedacht?
Stuur 'm op naar redactie@pen.nl en
wie weet vind je 'm terug in De Digitale
Nieuwegeiner
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug naar wat
'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Januari 2006
Een zonnige januari-ochtend. Op de
hoek van de Herenstraat en Het Sluisje
wacht het café de tijd af dat de
terrasmeubelen weer naar buiten
kunnen. In het pand zijn nu
appartementen gerealiseerd.

Partij JezusLeeft!
doet voor het eerst mee aan
de gemeenteraadsverkiezing
in Nieuwegein
Dit jaar doet de partij JezusLeeft! mee
aan de gemeenteraadsverkiezingen in
Nieuwegein. Deze vinden plaats op
maandag 14, dinsdag 15 en woensdag
16 maart. Vanwege corona duren de
gemeenteraadsverkiezingen, net als
de Tweede Kamerverkiezingen vorig
jaar, drie dagen en op de vierde dag
moeten de stemmen worden geteld.
Marco Weij (38) en oud medewerker van
de gemeente Nieuwegein, is de lijsttrekker in Nieuwegein. In een reactie tegenover onze redactie laat Weij weten: ‘Het
christelijke geloof is de basis van ons partijprogramma. JezusLeeft! verkondigt, leert
en praktiseert de bijbelse principes zoals
wordt onderwezen in het woord van God.
Vanuit deze overtuiging worden we gedreven om sociale bewogenheid en daadkracht
te tonen.’
De partij JezusLeeft! werd in 2013 opgericht en heeft als voornaamste doelstelling niet het verkrijgen van politieke representatie, maar primair het verspreiden van het Evangelie van Jezus Christus.
‘De politieke activiteiten van de partij zijn
hierbij slechts een middel’ zo laat de partij
weten.

Plettenburg-De Wiers
Supersnel en betaalbaar
glasvezel binnen handbereik

Hoewel de partij niet primair geïnteresseerd is in electoraal succes, heeft zij wel
een politiek programma. Naast het verkondigen van het Evangelie, komt de
partij ook op voor de rechten van het ongeboren leven, een duurzame economie,
het uittreden van Nederland uit de Europese Unie en een verzorgingsstaat.
Weij: ‘Wij willen de mensen in Nieuwegein
dichter bij Jezus brengen, ook in de politiek
moet het Evangelie verkondigt worden.
JezusLeeft! wil een signaal afgeven dat het
anders kan en beter moet! We zijn voor
iedereen toegankelijk vanwege onze lokale
standpunten en bereid verantwoordelijkheid te dragen. Wij rekenen daarbij graag
op uw steun in Nieuwegein. Wilt u verandering kies, voor Jezus!’
Programmapunten
Het (concept)programma leest vlot en
laat in een kleine tiental punten zien
waar de partij voor staat. Variërend van
ondersteuning aan armen en daklozen,
goede aanvullende Corona-informatie en
voorlichting, jongerenontmoetingsplekken in de kernen tot zakelijke bijstand
voor ZZP en (MKB) bedrijven en aandacht voor wonen, criminaliteit en gezondheid.
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Ondernemers en bewoners van het bedrijventerrein kunnen zich aanmelden
bij een telecomaanbieder voor supersnel en betaalbaar glasvezelinternet.
Als er voor 2 april 2022 voldoende
abonnementen zijn afgesloten wordt
er glasvezel aangelegd op het bedrijventerreinen in Nieuwegein. Ondernemers en bewoners die voor de sluitingsdatum een abonnement afsluiten
betalen geen vastrechtvergoeding.
Voor iedereen bereikbaar
'Wij vinden het belangrijk dat supersnel
en stabiel internet voor iedereen bereikbaar wordt. Daarom hebben we voor iedere ondernemer een passend aanbod.
Ook de woningen op de geselecteerde
bedrijventerreinen nemen we mee. Inclusief een aanbod voor telefonie en televisie. Laten we er voor zorgen dat het bedrijventerrein binnenkort aangesloten kan
worden op het glasvezelnetwerk. Met elkaar, voor elkaar!' aldus Thomas Vernee,
Projectleider DELTA Fiber Netwerk.
Samenwerking
DELTA Fiber Netwerk is een snel groeiend glasvezelbedrijf. Zij werkt samen met
diverse telecomaanbieders uit de regio.
Wil je weten of je in aanmerking komt
voor glasvezelinternet via DELTA Fiber
Netwerk? Doe dan de postcodecheck op
gavoorglasvezel.nl/zakelijk. Hier vind je
ook meer informatie over glasvezel op de
bedrijventerreinen in Nieuwegein, Driebergen-Rijsenburg, Zeist en Renswoude.

De Digitale Nieuwegeiner

Nieuwegeinse
Amber de Bie (16)
doet mee aan
Miss Teen Utrecht
Wie wordt de mooiste Teen van Nederland? Dat zal later dit jaar bekend worden gemaakt. Eerst moeten de provincies ‘hun’ Teen kiezen om uiteindelijk
alle provinciale Teens af te vaardigen
naar de landelijke finale. Voor Nieuwegein doet de 16-jarige Amber de Bie
mee.
Je kunt stemmen tot en met zaterdag 26
februari 2022 23.59! De voting telt voor
10% mee in het eindoordeel van de jury.
Daarnaast wint de finalist met de meeste
stemmen de titel van Miss Popularity of
Utrecht 2022. De uitslag wordt tijdens de
finale bekend gemaakt!
De 16-jarige Amber woont in Nieuwegein
en doet aan hockey. Momenteel zit ze in
het examenjaar van de MAVO. Hierna wil

zij graag doorstromen naar Havo, en
daarna een HBO evenementen studie
volgen om uiteindelijk later een eigen
bedrijfje in de evenementensector te
hebben.
Hoe ben je er toe gekomen
om mee te doen aan deze verkiezing?
‘Ik zat op school in mijn biologieles en ik
kreeg een DM (redactie: persoonlijk bericht) van Quinty Hilgers, zij vertelde mij
dat ze dit jaar scout is voor Miss Teen of
Utrecht en dat mijn Instagram pagina
haar meteen aansprak. Ik mocht dus, als
ik dat zou willen, meteen door naar de
casting in Mijdrecht, en dat wilde ik na-tuurlijk super graag!’
‘Na alle voorstelrondes ging iedereen
weer naar huis om te wachten tot de uitslag die online plaats zou vinden. En tot
mijn grote verbazing werd ik al eerste genoemd en was ik een van de 15 finalisten
van Miss Teen Of Utrecht 2022!’ aldus de
Nieuwegeinse.

Plofkraakverdachte uit Nieuwegein
samen met zijn kompanen
voor de rechter

Wat voor boodschap heb je
als Miss Teen?
‘Mijn boodschap is dat iedereen zijn/haar
dromen moet volgen, wat er ook gebeurd. Zelf heb ik een jaar geleden iets
vervelends meegemaakt waar ik best wel
veel last van heb gehad. ik ben er nu
best wel bovenop gekomen, maar het
blijft lastig. Nu wil ik graag aan jonge meiden meegeven dat als er iets is gebeurd
in je leven, iets groots maar ook iets
kleins, blijf altijd achter je dromen aan
gaan want dan kom je er wel! Blijf in
jezelf geloven en maak waar, waar jij van
droomt.’
Stemmen op Amber
Afgelopen maandag is het stemmen begonnen, dit telt voor 10% mee voor de
uiteindelijke uitslag. De grote finale is op
donderdag 27 februari aanstaande. Amber: ‘Ik vind het heel spannend hoe deze
stemming gaat verlopen. Het zegt gelijk
hoe je in de groep staat met de andere
meiden. Ik hoop dat veel Nieuwegeiners
op mij gaan stemmen.’
Momenteel staat de Amber op de achtste
plek in de tussenstand met 33 stemmen.
De tussenstand wordt hier regelmatig bijgewerkt. Zelf stemmen op de Nieuwegeinse? Kijk hier hoe je dat kunt doen.
Let wel op iedere stem kost 1,10.

Afluisterapparatuur
Van D. en de drie andere inzittenden vluchtten na de fatale
crash en spraken daarna in de auto van een van hen over
het ongeluk. In die auto zat afluisterapparatuur, omdat de
politie al bewijs voor het plegen en voorbereiden van
plofkraken verzamelde. De vier inzittenden werden dezelfde
avond nog aangehouden.

Vijf mannen en een vrouw moesten afgelopen woensdag voor de rechter verschijnen in een regiezitting voor
het voorbereiden van plofkraken. Dit ter voorbereiding
van de inhoudelijke behandeling van een rechtszaak.
Een dodelijke explosie in Overvecht en een fatale crash
op A2 worden gelinkt aan de groep waarvan de
Nieuwegeiner deel uit maakt.

Samen met vijf anderen wordt Van D. nu vervolgd voor
deelname aan een criminele organisatie, het stelen van
snelle auto’s en het bezit van onder meer gasflessen en jerrycans om mogelijk geldautomaten op te blazen.

Eén van de verdachten is de 23-jarige Marco van D. uit
Utrecht, die vorige maand tot drie jaar celstraf werd veroordeeld voor het doodrijden van een jonge vrouw uit Nieuwegein op de A2 bij Nieuwegein. Hij wilde toen niets zeggen
over de plofkraken, maar duidelijk was dat het Openbaar
Ministerie van plan was om hem ook daarvoor te vervolgen.

Proefpinautomaat
De verdachten komen uit Utrecht, Nieuwegein en Den
Bosch (21-31 jaar). Ze worden ook gelinkt aan de vondst van
een complete pinautomaat in een bedrijfspand in de
Utrechtse wijk Overvecht. Die was aangeschaft om als
proefopstelling te dienen voor het opblazen van deze machines, stelt het O. Hierbij viel 5 september 2020 ook een
dode.
Woensdag stonden de zes verdachten voor het eerst voor de
rechter in een zogeheten regiezitting, waar verzoeken tot
nader onderzoek worden besproken. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.

Toen de Utrechter met een snelheid van 256 kilometer per
uur de auto van het slachtoffer op de A2 ramde, was hij een
in Duitsland gehuurde Audi RS6 aan het testen voor plofkraken in Duitsland, denkt het Openbaar Ministerie (OM).
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FOTO VAN DE WEEK

Edith de Gier ontdekte een nieuwe
parkeerplaats aan de Hagestede.
Wedden dat het de gebroeders Coronel
lukt om hier keurig tussen de lijntjes te
parkeren zónder van het trottoir (de
stoep) gebruik te maken?
Heb je ook een bijzondere foto in relatie
tot Nieuwegein gezien of gemaakt, stuur
'm naar redactie@pen.nl.

Zeven Jongerenlintjes
uitgereikt in Nieuwegein
Tijdens de online nieuwjaarsreceptie
op 10 januari 2022 in theater DE KOM
heeft burgemeester Frans Backhuijs
jongerenlintjes uitgereikt aan Aida
Maas, Ikram Belqadi, Moussa Andich,
Noortje Langenhorst, Senna en Yasmina Kruf en Justin Bosch uit
Nieuwegein.
Waarom
krijgen deze jongeren een lintje
De gemeente Nieuwegein geeft jaarlijks
deze onderscheiding aan jongeren die
zich vrijwillig en op een bijzondere manier inzetten voor onze stad. De zeven
jongeren hebben naar aanleiding van onderstaande reden de Jongerenlintjes in
ontvangst mogen nemen.
De Doorslag
De gemeente Nieuwegein geeft jaarlijks
een onderscheiding aan jongeren die iets
bijzonders hebben gedaan voor de stad.
Denk aan een jongere die een sponsorloop heeft georganiseerd voor een goed
doel, altijd mee helpt bij het verzorgen
van de dieren op de kinderboerderij of
die een dansgroep heeft opgericht voor
andere kinderen.
Het jongerenlintje heeft overigens de
naam: ‘De Doorslag.’ Voor deze naam is
gekozen omdat de jongeren die het lintje
krijgen van doorslaggevende betekenis
zijn voor de Nieuwegeinse gemeenschap.
Daarnaast is De Doorslag het water dat
Nieuwegein als stad verbindt en op wiens
oever de Walk of Fame ontstaat.

Aida Maas (18 jaar) voor haar inzet in de
buurt en voor haar vrijwilligerswerk bij
stichting Balans. Zij kon helaas niet aanwezig zijn tijdens de Nieuwjaarsreceptie.
Zij krijgt alsnog haar oorkonde uitgereikt.

Ikram Belgadi (17 jaar) voor haar inzet
bij stichting Nour waar ze andere kinderen ondersteunt bij schoolwerk en voor
haar rol als taalmaatje. Daarnaast helpt
Ikram bij activiteiten in het revalidatiecentrum.

Moussa Andich (14 jaar) voor zijn inzet
om de wijk netjes te houden en daarnaast
ook mensen in de wijk helpt bij dingen
die ze niet meer zelf kunnen.
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Senna (10 jaar) en Yasmina (7 jaar) Kruf
omdat de zusjes ondanks hun jonge leeftijd van 10 en 7 jaar veel betekenen voor
mensen in de buurt en hier ook tijdens de
coronaperiode mee door zijn gegaan.

Noortje Langenhorst (21 jaar) voor haar
inzet bij de actie Goedebuur waar zij niet
alleen maaltijden bezorgde bij buurtbewoners maar deze ook bereidde.

Justin Bosch (18 jaar) voor zijn inzet bij
scouting waar hij bestuurlijke verantwoording neemt en daarnaast actief is
geweest voor NLdoet.

De Digitale Nieuwegeiner
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: ‘‘Maandag is het “Blue Monday”, volgens sommigen de meest deprimerende dag
van het jaar: feestdagen voorbij, vaak koud en
nat en het voorjaar is nog ver weg. Vandaar
een foto van de kleurrijke fiets van de Nieuwegeinse?- Vicky. Want van fietsen word
je vanzelf een stuk warmer en vrolijker, zeker
als je meteen een bloemetje in huis haalt. Fiets bijvoorbeeld de ‘Vitaal Vreeswijk’ route of
doe de ‘Geina Escape Route.‘

Hanny Plomp-van Rheenen
stopt met haar
actieve werkzaamheden
bij Kinderambassadeurs
Nieuwegein
Drie jaar geleden bedacht Fay van
Zuilen, de kleindochter van Hanny,
de kinderambassadeurs. Zij had een
groep enthousiaste kinderen in
gedachten die samen opkomen voor
de belangen van Nieuwegeinse
kinderen en activiteiten en campagnes organiseren. De kinderen zouden
samen in gesprek gaan over onderwerpen die er voor hun toe doen,
maken plannen, nemen besluiten en
gaan vervolgens over in actie.
Hanny heeft Fay geholpen met dit idee
verder uitwerken en omzetten in realiteit. Nu zijn de kinderambassadeurs een
goed georganiseerd kinderinitiatief, ondersteund door ouders en begeleiders en
is het van wijkniveau (Fokkesteeg) uitgegroeid naar Nieuwegein breed. Voor
Hanny is het nu tijd om het stokje over te
dragen, maar gelukkig laat zij de kinderambassadeurs nog niet helemaal los. Zij
zal voor nu de website blijven beheren
tot daar vervanging voor gevonden is. Zij
blijft dus, zoals ze zelf zegt, 'onder de
radar' betrokken.
Op 7 januari maakte Hanny dit via een
digitale vergadering bekend aan de kinderambassadeurs. Ook heeft ze uitgelegd
wat haar reden achter dit besluit is en
wat haar volgende uitdagingen zijn.
De kinderambassadeurs vertellen: 'Hanny
vertelde dat ze heel veel van ons heeft
geleerd. Ze heeft geleerd dat wij heel goed
kunnen luisteren, overleggen, plannen
maken en actie kunnen ondernemen. Ze

Hanny Plomp-van Rheenen met enkele kinderambassadeurs
zegt ook dat wij dingen vaak anders zien
dan volwassenen en dat vind ze heel verfrissend. Hanny vertelde ook waarom zij
stopt, ze gaat aan andere uitdaging aan.
Zij is kandidaat gemeenteraadslid voor de
politieke partij D66-Nieuwegein, ze heeft
ons uitgelegd wat een gemeenteraadslid
doet. Dat was heel interessant en lijkt soms
best wel op wat wij doen! Naar mensen
luisteren en proberen om Nieuwegein nog
mooier en beter te ma-ken. Gelukkig mogen
wij haar nog steeds altijd appen of bellen
om iets te vragen en als er nieuws is zet zij
9

dat voor ons op de website. Het nieuwe
emailadres kinderambassadeursnieuwegein@gmail.com wordt wel al
overgenomen. Wij wensen Hanny heel veel
succes met haar volgende uitdaging maar
gaan haar wel enorm missen natuurlijk!'
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STERK team
op Cals College Nieuwegein
Terug
naar het menselijk contact
Aan het begin van dit schooljaar is er
de noodkreet van de zorgcoördinator
van het Cals College in Nieuwegein:
‘Het aantal thuiszitters is door corona
opgelopen en er is een verdubbeling
van de leerlingen die extra sociaalemotionele begeleiding nodig hebben.’ Ze maakt zich vooral zorgen om
de leerlingen die begeleiding van buiten nodig hebben. Deze leerlingen belanden op wachtlijsten, soms van een
half jaar. Die noodkreet is voor de
school aanleiding voor een avontuur.
Ze startten op 1 december 2021 met
het STERK team, bestaande uit verschillende professionals. Genoeg redenen voor het Kind-redacteur Rikie
van Blijswijk om in gesprek te gaan
over dit project.

‘We gaan back to basic
We gaan weer terug naar het
menselijke contact’
Rikie van Blijswijk: 'Het is een regenachtige maandagmorgen als ik het Cals College binnenstap. Op zoek naar de receptie wurm ik mij langs ruim 1900 leerlingen
die rustig in de aula met elkaar staand en
zittend pauzeren. Het lukt om aan de andere kant van het schoolgebouw te komen en meteen na het telefoontje van de
receptioniste komt Jeroen Kwaaitaal, theoloog en rector van deze katholieke
school, mij ophalen om naar zijn kamer te
gaan. Ook Heleen Koole, maatschappelijk werker, voormalig lid van het wijkteam
en vandaag voor de eerste dag officieel
projectleider van STERK (dat staat voor
kinderen in hun kracht zetten en sterk
maken, zodat ze zelf weer verder kunnen), is aangeschoven voor dit gesprek.'
Toenemende problematiek
‘Door corona is een toegenomen zorg
ontstaan’, begint rector Kwaaitaal. ‘Het
wordt voor steeds meer jongeren moeilijker om ongedwongen groot te worden.
Er zijn thuiszitters die niet meer naar

school durven te komen. Na corona
hebben we op deze school tien thuiszitters, waar we er anders een of twee.’
Dit is niet alleen een zorg voor het Cals
College, maar van veel meer scholen.
Ook de moeilijke thuissituaties verhinderen dat de veerkracht groter wordt. ‘De
kwetsbaren kunnen zich steeds moeilijker
staande houden’, aldus Kwaaitaal. Daarnaast ontstaat een stuwmeer van extra
zorgleerlingen: ‘Waar normaliter 60 leerlingen aandacht en aanwezigheid nodig
hebben zijn dat er nu 120,’ meldt de
zorgcoördinator.
De rector ziet aan het begin van dit
schooljaar dat deze problematiek complexer wordt. Dat allerlei instanties erbij
betrokken zijn, maar ook dat er wachtlijsten zijn. Dat de ouders niet gesteund
kunnen worden, want dat kan de school
niet bieden. Dat het in deze leeftijdsfase
lastig is voor ouders om hun kinderen te
bereiken. Dat de gezinnen geen kant op
kunnen.
Extern zorgaanbod is ingewikkeld
‘Landelijk is er een verschraling van zorg
door de inkoop van zorg. De zorg zou
weer laagdrempelig moeten worden,’ aldus Heleen Koole. Ze vervolgt: ‘De
school is verantwoordelijk voor schoolgerelateerde zaken. Als het gaat om
ADHD of concentratieproblemen bijvoorbeeld, heeft de school een zorgplicht.
Deze problemen moeten worden verholpen, zodat het kind weer kan leren. De
gemeente is verantwoordelijk vanuit de
Jeugdwet. Dat betekent gescheiden zorg
en dat zorgt voor schotten tussen de
zorg. We moeten die schotten oplossen
om te kunnen werken mét elkaar, om
meer energie te steken in de aandacht
voor en om vooral naast het kind te gaan
staan,’ aldus Koole. ‘Leerlingen zijn in
beeld en staan op wachtlijsten, maar professionals kunnen niets als er niemand in
de nabijheid is: een vertrouwenspersoon,
een sterk persoon, een sparringpartner.’
‘Dat is overigens geen verwijt aan de
zorgprofessionals van buiten’, zegt
Kwaaitaal. ‘Zij doen wat ze kunnen en
moeten roeien met de riemen die ze hebben. Het blijft alleen een onverteerbare
gedachte dat er geen begeleiding is voor
deze kinderen. Juist zij hebben iemand
nodig die naast ze gaat staan, die er voor
ze is. Die het gezin kan helpen, perspectief kan bieden. Daarom de idee om
STERK op te richten. Het STERK team
biedt geen therapie, maar wil er zijn voor
de leerlingen. Dat is in mijn ogen helend
voor het kind.’
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Het STERK team
‘Zo iemand hoeft niet per se die ene expert te zijn voor wie het kind nu op de
wachtlijst staat. Het moet gewoon een
professional zijn die de ruimte krijgt om te
doen wat nodig is. Dat is per kind anders
en dat vraagt om maatwerk, buiten de
lijntjes durven kleuren, creatief zijn, maar
vooral ook nabij willen zijn. Olie in de machine. Helpen en kijken wat wél mogelijk
is. Volgens mij willen zorgprofessionals
niks liever dan dat,’ zegt rector Kwaaitaal.

'Vanuit de wanhoop
naar het licht'
‘Op het Cals College gaan we een avontuur aan. We stellen een team samen
van verschillende professionals. Ieder
met een eigen expertise op het gebied
van jeugd en gezin. We zoeken gedreven
collega’s met een systeemgerichte en
oplossingsgerichte stijl van werken en
denken, en een hands-on insteek. We
noemen dit projectteam STERK’, aldus
de LinkedIn-oproep aan het begin van dit
schooljaar. Kwaaitaal: ‘Mensen willen van
betekenis zijn en daarin is contact bepalend.’ Hij heeft het gelijk aan zijn zijde,
want veel mensen reageren enthousiast
om deel uit te mogen maken van dit
avontuur. Het team van STERK bestaat
uit een schoolmaatschappelijk werker,
SPV’ers en systeemtherapeuten. Alle betrokkenen zijn daarnaast ook nog eens
goede systemische denkers; dat was ook
een voorwaarde.
Gewoon weer thuis aanbellen
De mensen van STERK springen op de
fiets en bellen bij de leerlingen thuis aan.
STERK wil in de natuurlijke omgeving
van het kind zijn. Dat is het cruciale verschil met het zorgteam. Ze wil een wandeling maken, op huisbezoek gaan, weer
veerkracht helpen opbouwen en op maat
erbij zijn. STERK gaat op pad en doet
wat nodig is, wil de kracht aanboren in
het kind, in het gezin en in de wijk en
bouwt aan het herstel van vertrouwen.
STERK wil focussen op de aanwezige
kracht en/of ondersteunt om weer kracht
te ervaren, waarbij de autonomie van het
kind, het gezin en van de wijk en de verbinding, de relatie, voorop staan. ‘Weer
gehoord en gezien worden, daar gaat het
ons om,’ zegt projectleider Heleen Koole.
Goede buren
Het STERK team biedt geen therapie:
‘We gaan back to basic, we gaan weer
terug naar het menselijke contact,’ is wat
(verder lezen)
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Vertrouwde
plaagdierenbestrijder
na 38 jaar
bijna met pensioen
Ruim 38 jaar lang heeft John Zuurhout van Accuraat Plaagdierenbestrijding, alle problemen met plaagdieren
mogen oplossen. De eerste 30 jaar in
dienst van de gemeente Nieuwegein
zelf, en de laatste 8 jaar als zelfstandig
ondernemer, werkend voor de gemeente. John Zuurhout: ‘Ik heb de
dorpen Vreeswijk en Jutphaas letterlijk naar elkaar toe zien groeien tot een
grote stad en het aantal plaagdierenmeldingen groeide met het inwonersaantal mee. Ook kwamen er steeds
meer meldingen van allerlei exoten
zoals faraomieren, kakkerlakken,
schorpioenen, slangen en de laatste
jaren ook de groene halsbandparkieten.’
In 1983 heeft Zuurhout het plaagdierenwerk overgenomen van zijn toenmalige
collega Kees van Doorn, die het op zijn
beurt had overgenomen van de vader
van John Zuurhout. De vader van Zuurhout had ditzelfde werk vanaf 1968 gedaan voor de gemeente tot hij met pensioen ging in 1978. De laatste 15 jaar
werd op de plaagdierentaken flink bezuinigd en vanaf die tijd werden alleen nog
de ratten en muizen gratis bestreden.

Voor alle overige plaagdieren werd alleen
nog gratis advies gegeven. Ook de werkzaamheden veranderden de laatste vijf
jaar, want het gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten werd steeds meer aan
banden gelegd om zo doorvergiftiging
naar andere dieren te voorkomen.
Ook nu nog kunnen burgers bij overlast
van plaagdieren nog steeds een melding
maken op telefoonnummer 14-030 bij de
gemeente Nieuwegein. Deze service
gaat ook door in 2022. Alleen komt ‘de
man met de hoed’ dan niet meer.
Een ander plaagdierenbestrijdingsbedrijf
gaat deze werkzaamheden voor de gemeente Nieuwegein uitvoeren. Zuurhout:
‘Ik had de werkzaamheden nog wel een
paar jaar willen uitvoeren tot mijn pensioen maar het lot besliste anders. Tijdens de Europese Aanbesteding had ik
helaas een paar zaken niet volgens de
regels ingevuld en werd mijn inschrijving
meteen terzijde gelegd.’ Zuurhout betreurd deze gang van zaken.
Zuurhout bedankt de inwoners van Nieuwegein voor de prettige samenwerking in
de afgelopen 38 jaar en hoopt dat het
nieuwe bedrijf ook een prettige samenwerking zal opbouwen met de inwoners
van Nieuwegein. Zuurhout adviseert bij
overlast van plaagdieren dit altijd te mel11

den bij de gemeente, want alleen als er
op tijd ingegrepen wordt kan grote overlast worden voorkomen.
Zuurhout: ‘Ik hoop dat de gemeente meer
voorlichting zal gaan geven over het
voorkomen van plaagdieren, vooral omdat vanaf 2023 er ook binnen geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt mogen
worden. Dit zal nog meer nadruk gaan
leggen op het weren van plaagdieren. Ik
zeg altijd ‘plaagdieren vermijden is beter
dan bestrijden.’
John Zuurhout verdwijnt trouwens niet
helemaal van het toneel, want inwoners
uit Nieuwegein kunnen de vertrouwde
plaagdierenbestrijder van Nieuwegein e.o
nog altijd bellen voor het oplossen van
problemen met allerlei insecten zoals
wespen en dergelijke. Ook voor het uitvoeren van weringsmaatregelen tegen
muizen en andere plaagdieren kunt u Accuraat Plaagdierenbestrijding bellen. Het
vertrouwde telefoonnummer is:
0624972410. Zuurhout wenst iedereen
een plaagdiervrij 2022 toe.
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het
verleden van de dorpen Jutphaas
en Vreeswijk. Kijk eens naar de
rubriek: Toen & Nu of De Oude
PEN en de Prentbriefkaart van de
week.
Deze week een kaart met vier
afbeeldingen, v.l.n.r. en b.v.n.b.:
Koninginnensluis, Oude Sluis,
Beatrixsluis en nogmaals de Oude
Sluis. De kaart komt uit ongeveer
1965 en is uitgegeven door H.C.
van Dijk en Zn. De drukker was
Geitz uit Hilversum. De ansicht is in
zwart/wit.

Nieuwegeiner
met ‘duizelingwekkende
hoeveelheid’ kinderporno
krijgt 10 maanden cel
Een 26-jarige Nieuwegeiner moet tien
maanden de cel in voor bezit van een
enorme hoeveelheid kinderporno over
een langere periode. De rechtbank
veroordeelde hem vorige week tot
15 maanden gevangenisstraf, waarvan
vijf maanden voorwaardelijk met een
proeftijd van drie jaar.
Volgens het Openbaar Ministerie ging
het om een duizelingwekkende hoeveelheid. 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
ging het om meisjes die jonger dan 12

jaar oud zijn. Op zo’n 2000 afbeeldingen
werden zeer jonge kinderen verregaand
seksueel misbruikt.
Zelfgemaakte foto’s
De man had ook foto’s van een achternichtje gemaakt, waarbij hij inzoomde op
haar onderbroekje. Dit ziet de rechtbank
als het vervaardigen van kinderporno.
Een foto die hij maakte van zijn stiefzusje in bikini beschouwt de rechtbank niet
als kinderporno. De foto is van afstand
genomen en later is er een uitsnede gemaakt. Ook voor ontucht met een nichtje
zagen de rechters onvoldoende bewijs en
werd de man vrijgesproken.
De rechtbank rekent het de man zwaar
aan dat hij na zijn aanhouding in afwach-

ting van zijn proces opnieuw de fout in is
gegaan. Om de kans op herhaling terug
te dringen moet hij in een zorginstelling
worden behandeld. Daar kan in de gevangenis al een begin mee worden gemaakt.
Verder moet hij zijn digitale gegevensdragens als computer en telefoon door
deskundigen van de politie regelmatig
laten controleren op kinderporno.
De rechtbank legde de Nieuwegeiner ook
een contactverbod op met zijn achternichtje, nichtje en stiefzusje. Hij moet
ook wegblijven uit de buurt van hun woningen. Als de verdachte het niet eens is
met het vonnis, moet hij binnen twee
weken beroep aantekenen. Dat geldt ook
voor de officier van justitie.

50-jarig bestaan
vrouwenvoetbal Vreeswijk ‘gepast’
gevierd
Voetbalvereniging VSV Vreeswijk heeft helaas haar
50-jarig bestaan van het vrouwenvoetbal moeten annuleren. Dit vanwege de Coronamaatregelen opgelegd
door het RIVM. Hoewel dit jubileum vanwege deze maatregelen niet groots gevierd kan worden, heeft voetbalclub VSV Vreeswijk alle vrouwelijke leden uitgenodigd
om een passend presentje in ontvangst te nemen.

Momenteel voetballen er meer dan 60 vrouwen en 110 meiden binnen de voetbalclub in Vreeswijk, van de dames 1 op
het veld en in de zaal tot aan de Dino’s en VR30+, maar ook
meiden gemixd met jongensteams. ‘Binnen alle leeftijdgroepen vinden de dames wel hun plek om tegen een bal te
trappen. Fijn om te merken dat zij het erg naar hun zin hebben, bijdragen aan een plezierige omgeving, de sport en in
het bijzonder het vrouwenvoetbal promoten’ aldus het bestuur.

Sinds 1971 maakt het vrouwenvoetbal officieel deel uit van
de KNVB. VSV Vreeswijk is in januari 1972 begonnen met
vrouwenvoetbal. 'Een succesvol initiatief gezien de snelle
groei van deze afdeling', aldus de club tegenover onze
redactie. Vanaf 1977 is daar ook het meisjesvoetbal bijgekomen voor de leeftijdscategorie 8 tot 14 jaar.
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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: ‘Het was een prachtige, heldere avond. Kraakhelder. En omdat het kraakhelder was… was het ook vreselijk koud!
De sloten vriezen weer dicht en de dieren kruipen dicht tegen elkaar aan. Dit is geen weer om buiten te zijn… Maar als
je ervan houdt… ga ervoor!’

leerlingen en kan dit doen vanuit de
NPO-gelden voor anderhalf jaar. ‘We
gaan dit project betalen van de NPOgelden, want die krijgen we tot en met
de zomer van 2023. We startten op 1
december 2021’. Hij hoopt dat de gemeentes zien dat nabijheid en betrokkenheid betekenis hebben voor het welzijn van jonge mensen en dat dat effectiever is dan het huidige zorgaanbod.

STERK team
op Cals College Nieuwegein
Terug
naar het menselijk contact
(vervolg van pagina 10)
Kwaaitaal voor ogen heeft, waarbij hij
wordt gedreven door zingeving en
barmhartigheid. Hij wil dat leerlingen en
hun gezinnen ‘vanuit de wanhoop komen naar licht dragen’.
Het Cals College permitteert zich dit
avontuur vanuit betrokkenheid met haar

Wat is er verbeterd aan
de nieuwe Samsung Galaxy S21?

Anticiperen
op structurele voortzetting
Om van meet af aan het belang van
deze interventie te laten zien, is er
tussen STERK en de gemeente een
stevig contact. De projectleider is afkomstig van het jongerenwerk van de
gemeente Nieuwegein. De wethouder
Jeugd en Zorg van de gemeente Nieuwegein, Jan Kuiper, is een warm pleitbezorger van het project.
‘Dit project zou de brug kunnen zijn om
het wantrouwen dat in ons zorgstelsel
terecht is gekomen om te buigen naar

vertrouwen. De dossiervorming afschalen ten behoeve van de begeleiding van
leerlingen en de gezinnen waarin ze leven zou daarin een goede stap zijn,’
zegt Heleen Koole. ‘Er is moed en lef
voor nodig om naast de bestaande
structuren een team als STERK te
starten. Maar het is zo nodig! Kinderen
moeten weer vertrouwen krijgen en
veerkracht opbouwen. Dat vraagt om
dichterbij te staan en flexibeler te zijn
dan binnen de bestaande structuren
mogelijk is.’
‘STERK heeft geen mandaat zoals een
zorgaanbieder in de GGZ dat bijvoorbeeld heeft. Dat lijkt een nadeel, maar is
een voordeel. We kunnen gewoon aan
de slag, we bouwen vertrouwen op vanuit de menselijke maat. Dat is het mandaat van STERK. Als rector zie ik het
als mijn maatschappelijke opdracht mij
sterk te maken dat meer scholen dit
gaan doen. Daarom is het goed om dit
verhaal zoveel mogelijk te delen,’
eindigt Kwaaitaal.

Bescherm jouw Samsung Galaxy S21 daarom altijd

nieuwe Samsung Galaxy S21. Niets is minder

met behulp van uiteenlopende accessoires, bij-

waar. Er zijn genoeg verschillen te benoemen die

voorbeeld een hoes. Zo weet je zeker dat je voor

ook daadwerkelijk als verbeteringen bestempeld

Eindelijk is hij er: de nieuwe Samsung Galaxy S21.

lange tijd kunt genieten van deze uitmuntende

kunnen worden.

Met ieder nieuw model verbetert het merk zich,

mobiele telefoon.

dus verwachtingen waren hooggespannen voor

De verbeterde camera

deze nieuwe smartphone. Nu deze telefoon op de

Veranderingen

van de Samsung Galaxy S21

markt is verschenen, kunnen we bevestigen dat

Samsung Galaxy S21 vs. S20 op een rij

Wat meteen opvalt is de nieuwe camera van de

ook dit model weer een verbetering is ten opzich-

Sommige cynici zijn van mening dat de nieuwe

Samsung Galaxy S21. Deze camera heeft niet al-

te van zijn voorganger. Dit is een telefoon waar je

modellen van telefoons te weinig van elkaar ver-

leen een cosmetische upgrade gehad, met een

zuinig op moet zijn, want zo’n topper wil je logi-

schillen om een aankoop waard te zijn. Dit zeggen

compleet nieuwe look. Dit geeft de achterzijde

scherwijs zo lang mogelijk blijven gebruik.

ze over andere grote merken, maar ook over deze
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WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
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: 'Sociale wespen leven in groepen met een gezamenlijk nest.
De meest bijzondere is de Franse veldwesp. Dat beestje verschilt uiterlijk door
de symmetrische tekening van geel op zwart, doordat zij haar poten laat hangen
bij het vliegen, door de opvallend oranjerood gekleurde sprieten (bijna helemaal),
door haar gejakker in de begroeiing in de jacht op kleinere beestjes, door haar
kleine, open nestjes met daarin maar zo'n twintig wespenkinderen. Die Franse
veldwesp is hier al eerder getoond. Ze leeft in kleine groepjes waarin zich de
grootste en sterkste als "koningin" opwerpt. De andere wespjes gedragen zich
als werksters, die de jonkies verzorgen en zorgen voor de voedselvoorziening.
Héél dicht bij het nest kunnen ze agressief worden en steken, dus steek je hand
niet in hun wespennest... Maar een honingbij is nog agressiever.
De nestjes van een soort papier-maché hebben geen omhulsel en kunnen bijna
overal gesitueerd zijn, ook aan een al weken "geparkeerde" fiets.
Tenslotte: in 2021 waren deze wespen de vrijwel enig geziene in Nieuwegein.
De limonadewespen en consorten zag je pas tegen eind augustus, zo hier en
daar. We hebben ze eigenlijk niet gemist...

Waarom
juist voor klein MKB
een goede AVB belangrijk is
Een AVB is voor kleine en middelgrote
bedrijven om meerdere redenen belangrijk. Je bedrijf is op allerlei manieren aansprakelijk te stellen als er
schade ontstaat. Het kan daarbij gaan
om letselschade, maar ook om materiële schade en schade die voortvloeit
uit verkochte producten.
Ben je werkgever dan loop je bovendien
het risico dat je werknemers een keer
schade veroorzaken en is er het risico op
de financiële gevolgen van bedrijfsongevallen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor al dit
soort situaties.
Neem financiële risico’s weg
Krijg je te maken met schade die door jezelf of door een werknemer is veroorzaakt dan kan dat grote financiële gevolgen hebben. Dat is eveneens mogelijk als
je bijvoorbeeld te maken krijgt met een
bedrijfsongeval waardoor een werknemer
arbeidsongeschikt raakt of misschien
zelfs wel overlijdt. Indien je bedrijf de
schadeclaim niet kan dragen dan kan dat
in het ergste geval het einde van je bedrijf betekenen. Dat is dan ook een reden
dat een AVB voor het klein MKB zo belangrijk is, want de financiële risico’s
voor dergelijke gebeurtenissen neem je
daarmee weg.
Uitgebreide dekking
voor aansprakelijkheid
Een goede AVB is belangrijk omdat je als
bedrijf in het MKB daarmee van een juiste dekking bent voorzien tegen aanspra-

kelijkheidsstelling. Er is onder meer
sprake van een algemene aansprakelijkheid, zoals bij het toebrengen van materiële schade of letselschade. Dan is er ook
nog de werkgeversaansprakelijkheid,
want je hebt als werkgever nu eenmaal
een wettelijke zorgplicht voor personeel.
Bij het schenden van de zorgplicht, zoals
het niet bieden van een veilige werkomgeving ben je als werkgever aansprakelijk
als er een bedrijfsongeval ontstaat. Verder is er ook nog sprake van productaansprakelijkheid als een door jou verkocht
product bij een afnemer bijvoorbeeld
voor schade heeft gezorgd. De financiële
gevolgen van deze aansprakelijkheid zijn
af te dekken met een goede AVB.
Er bestaat altijd
een risico op schadeclaims
Je loopt als bedrijf of als werkgever altijd
een risico dat je te maken krijgt met
schadeclaims. Dat wil natuurlijk niet
zeggen dat de schadeclaims altijd terecht
zijn, maar bij een aansprakelijkheidsstelling dien je wel stappen te ondernemen. Het is dan prettig om terug te kunnen vallen op je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de zaak over te dragen aan je verzekeraar. Indien er sprake
is van gedekte schade en je krijgt met een
schadeclaim te maken dan helpt de verzekeraar je daarbij. Ook dat is dus een
belangrijke reden om als bedrijf in het
klein MKB een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af te sluiten.
Er zijn opdrachtgevers
die een AVB verplichten
Zelfs als je de risico’s op een schadeclaim
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buiten beschouwing laat, kan het ook
nog belangrijk zijn om een AVB af te
sluiten. Er zijn namelijk opdrachtgevers
in verschillende branches die een AVB
verplichten om van je diensten gebruik te
maken. Heb je als bedrijf geen AVB dan
loop je wat dat betreft dus mogelijk opdrachten mis.
Overigens is een AVB af te sluiten met
een dekking die op de branche waarin je
actief bent af te stemmen.
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Lokale Vernieuwing
maakt zich zorgen over
stijging warmtetarieven
De warmtetarieven mogen volgend
jaar maximaal met 67 procent stijgen.
Dat heeft Autoriteit Consument en
Markt (ACM) vastgesteld. Omdat de
gasprijs hoog is, stijgen de maximumtarieven automatisch mee. Maar de
ACM waarschuwt warmteleveranciers
om niet aan het maximale tarief te
gaan zitten.

FOTO: JORDI JUPIJN

Consumenten die zijn aangesloten op

een warmtenet kunnen niet zelf kiezen
van welk warmtebedrijf zij warmte afnemen. Daarom stelt de ACM op basis van
de Warmtewet maximumtarieven vast
waar de aanbieders onder moeten blijven.
De ACM heeft berekend dat als een
warmtebedrijf zijn tarieven verhoogt tot
het maximum, een doorsnee huishouden
in 2022 voor warmte 2542 euro moet
gaan betalen. In 2021 was dat nog 1523
euro, een stijging van 67 procent dus.
In een aantal gemeentes, waaronder Enschede, Breda en Tilburg doen een be-

roep op warmtebedrijven om hun prijsstijgingen beperkt te houden zodat huishoudens met stadsverwarming niet op
hoge kosten worden gejaagd. Wethouders in onder meer Enschede, Breda en
Tilburg zijn hierover in gesprek met de
leveranciers in hun gemeente.
Lokale Vernieuwing vraagt het College
om (liefst in overleg met Utrecht) op korte
termijn hetzelfde te doen, juist omdat de
installatie in Lage Weide voor een groot
deel op Biowarmte en restwarmte draait
en alleen in uitzonderlijke gevallen dit
aangevuld wordt met gas.

Bjorn van Muylwijk
maakt seizoen af bij JSV 1

jaar dan weer beschikbaar als assistent
voor de nieuwe hoofdtrainer.

Bjorn van Muylwijk staat als eindverantwoordelijke, wanneer we het
seizoen weer mogen hervatten, voor
de spelersgroep van het 1e van JSV.
De zoektocht naar een nieuwe
hoofdtrainer verloopt traag, ‘maar
we blijven op zoek’ aldus JSV.

‘Uiteraard hopen we van harte dat we zo
snel als mogelijk weer in competitieverband kunnen gaan spelen, al zal dat nog
wel de nodige uitdagingen met zich meebrengen nu we niet op een normale manier mogen trainen. Maar dat is een gegeven voor alle clubs in deze competitie’
aldus het bestuur van JSV.

Na het vertrek van Hans van Elden
eerder dit seizoen en de gedwongen
onderbreking door de Corona-maatregelen is direct begonnen met het
zoeken van een vervanger, maar dat
bleek midden in het seizoen een lastige opgave.
Vandaar dat Bjorn, na overleg met het
bestuur en spelers van JSV, besloten
heeft het seizoen verder als hoofdtrainer af te maken. Bjorn is volgend
17

Bjorn: ‘Voor het lopende seizoen is er
maar een doelstelling, en dat is om in de
tweede klasse te blijven. Dat is een enorme uitdaging maar ik hoop dat we met
de juiste instelling en teamspirit dit kunnen bewerkstelligen. De spelersgroep wil
er in elk geval voor strijden, en met steun
van de andere teams binnen JSV kunnen
we mogelijk nog gaan zorgen voor een
verrassing.’
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Nationale voorleesdagen
in de bibliotheek
De tweede verdieping
Vanaf 26 januari t/m 5 februari 2022
vinden de nationale voorleesdagen
weer plaats. De aftrap in bibliotheek
De tweede verdieping in Nieuwegein is
op woensdagochtend 26 januari om
10.00 uur met een heerlijk voorleesontbijt. Alle deelnemers zullen lekker
gaan smullen en daarna een heleboel
monsters vangen met het prentenboek
‘Maar eerst ving ik een monster.’ Dit is
het prentenboek van het jaar 2022 van
Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer. Het
wordt echt heel griezelig en spannend.
Mis deze activiteit niet en geef je op
via de website van de bibliotheek.

Lekker buitensporten
bij TV Vreeswijk
Op zoek naar een goed voornemen?
Door corona aan huis gekluisterd?
Ga lekker padellen of tennissen.
Niet-leden kunnen een padelbaan
reserveren nu er een nieuw toegangssysteem operationeel is.

Over ‘Maar eerst ving ik een monster’
Iedere ouder herkent het: snel even instoppen, oké dan nog even een verhaaltje, maar kort… en dan begint het. Dit
prentenboek is niet alleen om voor te
lezen. Ook als samenleesboek is het een
feest: het samenspel tussen de gehaaste
volwassene en het kind dat hem of haar
uitlokt nog verder te vertellen, zal veel
vrolijkheid opleveren. Tjibbe Veldkamp
schreef een verhaal dat nooit uit is, met
geweldige illustraties van Kees de Boer.
Een ode aan de fantasie en de betoverende kracht van verhalen: het ideale
boek voor ieder kind dat nooit genoeg
voorgelezen kan worden.
Wil je zelf een monster vangen tijdens de
nationale voorleesdagen? Je kunt ze vin-

Je hebt geen sleutel meer nodig. Na
een online boeking, ontvang je een
pincode waarmee je toegang krijgt tot
park en paviljoen (voor gebruik van het
toilet of het inschakelen van de baanverlichting). Het reserveren van een
baan kan via de website van TV Vreeswijk.
Geïnteresseerd in padel, dan is misschien een gratis kennismakingsles
een optie? Echter, als je slim bent,
word je gewoon lid. Elke senior kan
heel 2022 padellen voor maar 100 euro. Junioren voor 65 euro en pupillen
voor maar 35 euro.
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den op de jeugdafdeling in de bibliotheek.
Vraag aan één van de medewerkers om
de speurtochtopdracht en ontvang een
leuke prijs.
Ontdek de boeken van de prentenboeken
top 10 tijdens de voorleesfeestjes. Kruip
lekker op schoot en luister naar de mooie
verhalen. Na het voorlezen doen we nog
een leuke opdracht.
Overige activiteiten
Donderdag 27 januari wordt er voorgelezen uit De ridder zonder billen én
Duizend-en-een paarse djelebba’s, van
15.30-16.00 uur (opgeven is niet nodig).
Donderdag 3 februari wordt er voorgelezen uit Heertje en meneertje én Het eiland van olifant van 15.30-16.00 uur
(opgeven is niet nodig).

TV Vreeswijk wil zoveel mogelijk
Nieuwegeiners laten kennismaken met
deze leuke, nieuwe sport, dus is de
contributie tijdelijk sterk gereduceerd.
Meer info op de website of stuur een
e-mailtje naar:
ledenadmin@tvvreeswijk.nl.
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Gedeputeerde Schaddelee
blijft aan na spoeddebat over
tramproblemen UtrechtNieuwegein
Gedeputeerde Arne Schaddelee heeft
excuses aangeboden voor de problemen op de tramlijn van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein.
In het provinciehuis vond woensdag
een spoeddebat plaats over de opknapbeurt van de tramlijn die flinke
vertraging opliep door geblunder met
een vergunningsaanvraag.
Uit een recent rapport van de Randstedelijke Rekenkamer blijkt dat de provincie
Utrecht weinig heeft geleerd van de fouten die zijn gemaakt bij de Uithoflijn. De
opknapbeurt van de tramlijn kreeg onder
andere te maken met een verkeerde vergunningsaanvraag op het gebied van veiligheid. Dat zorgde voor een maandenlange vertraging. De vergelijking met de
Uithoflijn wordt in dit onderzoek gemaakt
omdat ambtenaren cruciale informatie
weghielden bij Schaddelee.
Een patroon
De provinciepolitiek ziet daarin een patroon en wilde vanmiddag weten of de
lessen van de Uithoflijn, waar de Rekenkamer óók al onderzoek naar deed, zijn
toegepast. 'Fouten maken is niet erg.
Niets leren van die fouten, dat is pas erg.'

Met die woorden probeerde gedeputeerde Arne Schaddelee (ChristenUnie)
de angel uit het debat te krijgen. Hij bood
excuses aan voor de gemaakte fouten,
maar denkt ook dat de provincie een
'lerende organisatie' is.
Coalitiepartijen ChristenUnie, D66,
GroenLinks en PvdA oordeelden opvallend mild over de fouten die zijn gemaakt.
Zij hebben er voldoende vertrouwen in
dat het provinciebestuur serieus aan de
slag gaat met de aanbevelingen van de
Rekenkamer. Coalitiepartij CDA toonde
zich kritischer. 'Dit is denk ik het vierde of
vijfde debat dat we over een tramlijn voeren. Ik had het liever een keer gehad
over de veiligheid na aanleiding van de
ongelukken die hebben plaatsgevonden.
Maar we hebben het iedere keer over de
organisatie erachter.'
'Een ezel stoot zich in het algemeen
geen twee keer aan dezelfde steen' hield
Baerte de Brey van de VVD de gedeputeerde voor. Hij ziet een te beperkt lerend
vermogen en werd daarin bijgevallen
door Stefan Berlijn van JA21. 'De organisatie lijkt niet toegerust om twee eenvoudige tramlijnen aan te leggen.' Hij wees
erop dat de provincie grote ambities op
OV-gebied heeft, zoals de mogelijke aanleg van een metrolijn. Dat vraagt volgens
hem nog veel meer van de provincie. Zijn
fractie diende een motie van afkeuring in

die werd gesteund door de VVD, PVV,
SGP, SP en 50Plus.
Motie van wantrouwen
De PVV diende een motie van wantrouwen in maar kreeg daar verder geen
steun voor. Fractievoorzitter René Dercksen is vooral moedeloos dat er maar weinig lijkt te veranderen in het provinciebestuur. 'Wat mij betreft is het echt een
probleem dat bestuurders worden aangesteld op lidmaatschap van een partij en
niet op basis van kennis en kunde. Daar
gaat het mis.'
Verschillende fracties uitten hun zorgen
of er binnen de provincie wel voldoende
kennis en kunde is om het tramvervoer te
organiseren. Het CDA opperde daarom
de uitvoering van het tramverkeer bij een
andere partij te leggen, waar de provincie
wel aandeelhouder is. De meest belangrijke vraag is volgens de partij misschien
wel hoe de reiziger weer vertrouwen krijgt
in goed werkend tramverkeer.
De Partij voor de Dieren pleitte tijdens het
debat voor een ruimhartige compensatie
voor de periode dat reizigers gebruik
moesten maken van busvervoer vanwege de vertraging in de werkzaamheden. Gedeputeerde Arrne Schaddelee
zegde toe dat deze compensatie er komt
in de vorm van een periode gratis reizen
voor getroffen reizigers.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

liteit en teamspel. Hierdoor krijg je nog meer plezier in voetbal
én kun je beter presenteren.
De FC Utrecht Voetbalschool is voor alle kinderen, meiden en
jongens van 7 tot en met 13 jaar, die extra gemotiveerd zijn hun
voetbal skills verder te ontwikkelen.

VSV Vreeswijk en FC Utrecht Experience
starten Voetbalschool
VSV Vreeswijk en FC Utrecht Experience starten Voetbalschool Nieuwegein. Deze is voor alle kinderen, meiden en
jongens van 7 tot en met 13 jaar, die extra willen trainen
aan hun voetbal skills. De eerste begint al op zondag 23
januari aanstaande.

Bij de FC Utrecht Voetbalschool wordt getraind volgens een
programma van de FC Utrecht Academie onder leiding van een
jeugdtrainer van de FC Utrecht Academie. In kleine groepen
wordt wekelijks een intensieve training afgewerkt. In kleine
groepen zijn de trainers in staat om de voetballers beter te
begeleiden.

Ervaar hoe het is om te trainen zoals bij de FC Utrecht
Academie, wordt lid van de FC Utrecht Voetbalschool. Je krijgt
dan een uur per week een extra training die onder leiding staat
van trainers van de FC Utrecht Academie, de jeugdopleiding
van FC Utrecht. Door middel van een inspirerend programma
leer je te werken aan het verbeteren van jouw techniek, menta-

De kinderen worden ingedeeld op leeftijd en niveau om het voor
alle deelnemers uitdagend te laten zijn. De inten-sieve training
maken de spelers natuurlijk technisch, tactisch en fysiek beter,
maar er wordt zeker ook gewerkt aan het mentale en sociale
vlak.
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Jan(tine) met de Pet

‘Jan(tine) heeft het koud’
In Nieuwegein wonen veel inwoners die soms een pet dragen en soms meerdere petten.
Soms is het een man, soms is
het een vrouw of... is Jan(tine)
met de Pet genderneutraal.
Eén ding hebben ze altijd gemeen: ze houden van Nieuwegein en wonen graag in Nieuwegein.
Deze keer Jan(tine) met de Pet die een
zekere spanning voelt onder de inwoners én het MKB. Niet alleen vanwege
het vermaledijde Coronavirus dat goed
gedijt in de winter, maar zij voelen zich
letterlijk in de kou gezet door de overheid en onze stadsverwarmer Eneco.
'Afgelopen week zagen wij dat de verbruikskosten voor warmte in 2022 met
maar liefst 77% zijn gestegen voor de
Nieuwegeiners. In Nieuwegein heeft
Eneco een monopoliepositie als het gaat
om de stadsverwarming. Veel huishoudens hebben niet de keuze om over te
stappen naar gas omdat dat simpelweg
niet aanwezig is in veel woningen. Daarom stelt de ACM (Autoriteit Consument
en Markt) op basis van de Warmtewet
maximumtarieven vast waar de aanbieders onder moeten blijven.'
'Eneco bepaalt één keer per jaar het
tarief voor stadsverwarming. Dit aan de
hand van de actuele gasprijs. De verbruikskosten worden gemeten in GigaJoule (GJ). Eén GJ staat gelijk aan
ongeveer 35m³ gas. In 2021 was de GJ
prijs 24,60 euro en voor 2022 is dat
43,76 euro. Dat is een verhoging van
77%. Hogere energiekosten zijn vervelend en in sommige gevallen problematisch. Gelukkig laat de gemeente Nieuwegein weten dat de stadsverwarming in
2035 100% duurzaam is door aardwarmte.'
'Betekent dit dan ook dat wij als gebruikers alleen vastrecht hoeven te betalen
tegen die tijd? Immers is de warmte die
Eneco uit ‘onze’ grond pompt van ons,
van de Nieuwegeiners! Hoe zou deze
zin in het Gronings klinken? Nu maar
hopen dat het gemeentebestuur hierover
goede afspraken maakt en dingen afdwingt voor haar inwoners. Gewoon net
als Poetin met de vuist op tafel!'
'Volgens een medewerker van Eneco
die ik heb gesproken wordt, voor het leveren van de stadswarmte in Nieu-

seren met een extra korting op
de energiebelasting voor 2022.
Voor de gestegen gasprijzen en
daarmee ook warmtetarieven
betreft dit 265 euro. In totaal
compenseert de overheid een
ruime 400 euro van de energierekening. Dit wordt verrekend
in de elektriciteitsrekening.'
wegein, maar 10% gas gebruikt. De rest
van de warmte wordt verkregen met Biomassa 25% en elektra 65%. De vraag is
dan of de prijsstijging van 77% te rechtvaardigen en of het nodig is om de prijsstijgingen zo hoog te maken. Ik zie niet
dat Eneco opeens zijn tarief zal verlagen. Maar een goede reclame is deze
verhoging van 77% niet voor onze
stadsverwarmer.'
'Wil je overstappen naar aardwarmte
dan ‘beboet’ het bedrijf je met een hele
hoge rekening van bijna 3800 euro om
je af te sluiten van het warmtenet! Gelukkig zijn ze hiervoor al op de vingers
getikt door Den Haag en is een afsluiting
op het stadsverwarmingsnet met enkele
honderden euro’s gedaald. Dit blijft natuurlijk steeds teveel om een kraan dicht
te draaien in je meterkast.'
'Een aantal gemeentes, waaronder
Enschede, Breda en Tilburg doen een
beroep op warmtebedrijven om hun
prijsstijgingen beperkt te houden zodat
huishoudens met stadsverwarming niet
op hoge kosten worden gejaagd. Wethouders in onder meer Enschede, Breda
en Tilburg zijn inmiddels hierover in gesprek met de leveranciers in hun gemeente.'
'Lokale Vernieuwing in Nieuwegein
vraagt het College om (liefst in overleg
met Utrecht) op korte termijn hetzelfde
te doen, juist omdat de installatie in
Lage Weide voor een groot deel op
Biowarmte en restwarmte draait en
alleen in uitzonderlijke gevallen dit aangevuld wordt met gas. Deze echte lokale
partij maakt zich dan ook grote zorgen
over deze exorbitante prijsstijging. Ok,
de overheid geeft dit jaar een tegemoetkoming in de energiekosten, maar uiteindelijk betaalt de burger die zelf!'
'De rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de energielasten minder te
laten stijgen. Zo is besloten om deze stijging voor alle huishoudens te compen21

'Daarnaast heeft het Rijk besloten om
specifiek inwoners met een laag inkomen te ondersteunen. Deze maatregelen moeten de gevolgen van de hogere
energierekening verzachten.'
'Als gebruiker van de stadsverwarming
in Nieuwegein heb ik ook nog even gebeld met de Autoriteit Consument en
Markt (ACM). Een medewerker liet mij
weten een dossier te hebben aangemaakt. U zult begrijpen dat een enkele
melding voor minimale beweging zorgt
en hoe meer meldingen er binnenkomen, de ACM genoodzaakt zal zijn om
verder op onderzoek uit te gaan.'
'Herkent u mijn verhaal? Schrijf dan een
e-mail aan info@consuwijzer.nl of, en
dat is makkelijker, via het formulier op
deze pagina.'
'Morgen lekker naar de kroeg en de kapper. Maar voordat ik ga, eerst mijn thermopane ondergoed ophalen op Lage
Weide waar onze stadsverwarmer is
gevestigd. Toch nog een beetje wintersport gevoel en ik steun het MKB als ik
mij goed gekapt vol laat gieten bij de
Burgemeester.'
'Krijg ik het toch weer warm in deze
koude periode, vooral met de gedachte
dat binnenkort JezusLeeft! in Nieuwegein. Kan HIJ gelijk wat doen aan de
hoge elektra prijzen. Gelukkig heb ik
zonnepanelen en geen stroom van
Eneco want dan word ik dubbel genaaid!'
Jan(tine) met de Pet
Jouw bijdrage
Heb je ook een pet op of meerdere petten of helemaal geen pet op, maar zit je
wel iets dwars of wil je je ongenoegen óf
genoegen delen met onze lezers? Dat
kan! Stuur je verhaal naar onze redactie
en Jan of Jantine of gaat ermee aan de
slag. Wij spreken algehele anonimiteit
af, daar is deze rubriek voor.
Gegarandeerd!
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‘Het Schippershuis’
in Vreeswijk
De Molenstraat in Vreeswijk. Net als
de Lekstraat vormt de Molenstraat een
deel van het bebouwde tracé van de
noordelijke Lekdijk. De zeventiendeeeuwse stellingmolen van J.A. van
Eck is verdwenen. Deze molen is
eerder beschreven in de rubriek Toen
& Nu. Deze molen was zo karakteristiek voor dit oudste gedeelte van
Vreeswijk. Dit gebied werd in de jaren
’70 overigens ‘het zwarte gat’ genoemd vanwege de slechte staat van
veel woningen daar. De Molenstraat
1-3-5 heeft twee beschrijvingen en wel
de genummerde en het ongenummerde, deze laatste noemt men ‘achter
1-5.’
Het pand Molenstraat 1-3-5 is gebouwd
op een gedeelte van het erf van de in het
Rampjaar 1672 in brand gestoken en verwoeste herberg ‘De Koning der Moren’.
De bouw zal ergens tussen 1675 en 1680
hebben plaatsgevonden. Het is van oudsher een herberg en logement geweest
met stalling voor 12 paarden. De naam,
heel toepasselijk voor een dergelijk etablissement vlak bij de sluis van Vreeswijk
gelegen. Deze naam komt al in 1740
voor. In de Resolutieboeken van Vreeswijk wordt in 1749 Geurt van Lexmont als
hospes van het Schippershuis genoemd.
Hij moet dan voor het gerecht verschijnen
omdat hij een arme vrouw voor zijn deur
in de kou heeft laten overlijden.
Op 1 mei 1888 gaat de drankvergunning
van Jan van ’t Sol over naar Piet van
Loon. De weduwe Van ’t Sol, Dirkje van
Batenburg, hertrouwt later met Piet van
Loon. Zij heeft het pand op 11 mei 1887
gekocht. Van Loon koopt in 1904 de erfpachtrechten. Dan is nog steeds sprake
van koffiehuis Het Schippershuis. De in-

deling in die tijd bestaat uit een gelagkamer, een kelder, beneden voorkamer,
beneden slaapkamer, keuken, keukenbergplaats, overloop van de trap, logeerkamer, alkoof van de boven achterkamer,
boven achterlogeerkamer, boven voorkamer, zolderkamertje, zolder. In het café
staan een biljart en een speelkast/automaat.
Het grote dwarspand is op de hoek van
de Molenstraat en de Dorpsstraat gelegen en bestaat uit twee bouwlagen. De
gevels zijn voorzien van een plint en een
grijze blokbepleistering. Het pand op de
hoek, Molenstraat 1, is vier traveeën
breed (een travee is de afstand tussen
twee opeenvolgende steunpuntassen in
de lengterichting van een gebouw, vaak
de breedte van een deur of venster) en
heeft een witgepleisterde lijstgevel aan
de Dorpsstraat met een neoclassicistische vormgegeven pui met pilasters. De
Molenstraat 3 is drie traveeën breed en
nr. 5, waar Gijsje Doeland een winkeltje
had is twee traveeën breed. Gijsje was
een vrijgezelle juffrouw die naast haar
winkeltje ook diverse pandjes opkocht,
begin vorige eeuw. Bij haar overlijden
had zij haar bezittingen vermaakt aan de
N.H. Kerk. Over het pand is vrij weinig
bekend maar bij het vinden van een verhaal blijkt dat er in het pand aan de
Molenstraat 1, lange tijd een logement
was gevestigd. In 1887 vestigde van
Loon zich in het pand op nummer 1 en
had daar, naast een sleepagentschap
ook een café. Een combinatie die raar
lijkt maar toch rond die tijd een heel begrijpelijke.
Vreeswijk is lange tijd nauw verbonden
aan de scheepvaart geweest. Aan het
tijdperk van de stoomsleepvaart kwam
rond de vijftiger jaren tamelijk snel een
einde. De politiek kon hier in 2010 ‘verandering’ in brengen door de Nationale
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Sleepbootdagen, die om de twee jaar
plaatsvinden in Vianen, weer naar
Nieuwegein te halen. Helaas is dit niet
gelukt.
Het agentschap van van Loon aan de
Molenstraat 1 wist zich goed te handhaven in de roerige tijden begin vorige
eeuw. Na de eerste wereldoorlog groeide
zijn sleepagentschap uit tot een sleepbootrederij van betekenis met de naam
‘De Harmonie.’ In een overleveringsverhaal van de heer Jacob Barneveld lezen
wij: '’s Avonds om tien uur kon je je briefje halen bij Piet van Loon met daarop de
namen van de schepen die je de volgende morgen moest aanmaken. Van Loon
wist dat ’s avonds om zeven uur al, maar
je briefje moest je om tien uur halen.
Misschien omdat je dan nog wat in zijn
café zou gebruiken? In die tijd, wilde je
als sleepboot een vrachtje hebben,
moest je naar een sleepagentschap. Een
sleepagent bemiddelde tussen sleepbooteigenaren en schepen, die gesleept
moesten worden. Vroeger was het werk
eigenlijk allemaal bij de sleepagenten.
Velen hadden een café. Zo’n sleepagent
verdiende dan dubbel. Na de oorlog is dit
veranderd en kreeg je de opdracht na
toerbeurt. Dus was er ook geen aanleiding meer dat je in een café je werk
moest zoeken, want wie het meeste
dronk, kreeg de beste reizen, zo was wel
eens de indruk.'
Als je door Vreeswijk loopt over de
Dorpsstraat, en kijkt naar dit pand aan de
Molenstraat 1-3-5, bedenk je dan eens
dat hier meer dan 100 jaar geleden mannen hebben gelopen op zoek naar werk,
dronken of niet en voor de deur in de kou
lag ooit een arme vrouw dood te vriezen.
Momenteel heeft het pand een woonfunctie.
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