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NERTSWEIDE

DEZE WEEK

• Agenda
•

OG3NE op Cityplaza

Heleen Adriaanse-Wempe, CDA:
'Asielboot gevolg van slecht
kabinetsbeleid'

Vooruit voetballen is...

Klimaattop 2022: samenwerken

DEZE WEEK

• Agenda
• Mitros en Viveste fuseren
• Lions verbinden Nieuwegein
• Opruimactie Galecop
• Wolven in Nederland
• Proefopstelling markt

• Verlengd: Kunst Zonder Grenzen
• IVN Natuurwandeling bij Soesterberg
• Aanhouding vermeend drugscrimineel
• Mishandeling 10-jarige jongen
• Klaverjasmarathon
• Brand in appartement aan de Markt
• Fietsen met Samen Duurzaam Nieuwe-

gein en de Klimaatburgemeester
• Kamermuziek in Dorpskerk
• Motie Ondersteuning duurzame

initiatieven aangenomen

• Jubileumconcert De Lekzangers
• Sint Maarten ook in Galecop
• Stichting Kunstmarkt Nieuwegein stopt
• Aanpak pooierproblematiek
• Multi-culti op de markt, dát is nodig
• Drones met medicijnen tussen

ziekenhuizen St. Antonius
• Hulp bij Sinterklaasgedichten
• Nieuwegein, inclusieve gemeente
• Drie Nieuwegeiners vast voor grootste

vuurwerkvangst ooit
• Gratis jonge bomen ophalen
• Het goede leven
• Succesvolle speeddates studenten
• Flinke stijging waterschapsbelasting
• Avond van de Stad
• Piepende trams
• Duurzaamheid
• Dierenopvang Sublime zoekt sponsors

• Morgen komt Sinterklaas aan in Vreeswijk, en...

• Asielzoekers ondergebracht op de Princess

• Goud voor Romée Roussey en Tanisha Baars van De Mix tijdens WK jiu-jitsu in Abu Dhabi
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Zelf pepernoten
maken met de kids

Morgen is weer de intocht van Sinterklaas
in Vreeswijk en op winkelcentrum City-
plaza. Dus eigenlijk ook pepernoten tijd.
Het is gemakkelijk en erg lekker om zelf
pepernoten te bakken. Vandaag in Koken
met Pen een recept voor 4 porties peper-
noten. Wil je meer dan kun je natuurlijk
meer ingrediënten naar verhouding toe-
voegen.

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 gefoto-
grafeerd. Deze week het Nertsweide in de
wijk Batau Noord.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Morgen Sinterklaasintocht

Als alles goed gaat dan zal de pakjesboot morgen rond 13.45 uur
met de Sint vanuit het Merwedekanaal de Vaartse Rijn indraaien. Om
14.00 uur komen Sinterklaas en zijn Pieten dan aan bij de Oude Sluis
in Vreeswijk. De burgemeester heet Sinterklaas met zijn Pieten daar
welkom voor alle kinderen van Nieuwegein.

Natuurlijk komen ook nog veel andere Pietenboten mee en er komen
Strooipieten, Muziekpieten een Steltpiet en zelfs een Vliegende Piet. Dus
dat wordt vast heel erg leuk! Kinderen kunnen als ze het willen op de foto
met de Steltpiet.

Voordat Sinterklaas aankomt in Vreeswijk is er een leuk voorprogramma:
kinderen zingen Sinterklaasliedjes en er is aan het begin van de Dorps-
straat van 12.00 tot 17.00 uur een speciale Sinterklaasmarkt met kinder-
activiteiten. Na aankomst aan wal maakt de Sint rond 14.14 uur in een
open voertuig een korte rondgang door Vreeswijk. Het programma eindigt
in Vreeswijk om 17.00 uur.

Verkeer en parkeren
Tijdens de intocht van Sinterklaas in Vreeswijk worden veel bezoekers
verwacht. De organisatie vraagt daarom om niet met de auto naar Vrees-
wijk te komen, maar gebruik te maken van de fiets of het openbaar ver-
voer. Als je toch met de auto komt, dan is parkeren in de omliggende
wijken gewenst. De busdienst rijdt overigens tussen 12.30 en 15.30 uur
niet door Vreeswijk.

Wegafsluitingen
De Dorpsstraat (tussen Koninginnenlaan en Mauritsstraat) is van 12.00
tot 17.30 uur afgesloten. Tussen de Mauritsstraat en de Molenstraat is
het van 12.00 tot 16.00 uur afgesloten (voor alle verkeer). Een wegsleep-
regeling is van toepassing, dus parkeren van auto’s is niet toegestaan.
De Oude Sluis en de Koninginnenlaan worden zaterdag tussen 12.00 en
16.00 uur afgesloten (voor zover dat noodzakelijk is). Verkeersregelaars
zijn aanwezig om bezoekers te begeleiden.

Fietsenstallingen
Op de Handelskade bij de Wilhelminabrug en op de hoek van de Oran-

(verder lezen)
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https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-zelf-pepernoten-maken-met-de-kids
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-zelf-pepernoten-maken-met-de-kids
https://www.pen.nl/destraat/index592.html
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.cityplaza.nl
https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
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AGENDA

• 11 nov: Ouder-kindmiddag Ouder wor-
den

• 11 nov: Sint Maarten lampionnen
optocht

• 11 nov: Licht op Noorderveld
• 12 nov: KOM kunst maken
• 12 nov: Klaverjasmarathon
• 12 nov: Borstelrobotbeesten maken
• 12 nov: Intocht Sinterklaas
• 12 nov: Sinterklaas op Buurtplein Zuid
• 12 nov: Open Lab
• 12 nov: Lustrumconcert Rondo
• 14 nov: Plus Café Oud worden Jong

blijven
• 15 nov: Digi spreekuur
• 16 nov: Ouder-kindochtend

Trotsmomentjes
• 16 nov: Workshop woensdag
• 17 nov: Lucky life: Digitale wereld
• 17 nov: Avond van de Stad
• 18 nov: Ouder-kindmiddag Ouder wor-

den
• 19 nov: KOM dansen
• 19 nov: IVN Natuurwandeling
• 19 nov: Toerzeilers Vertrekkersdag
• 19 nov: Sinterklaas op het Muntplein
• 21 nov: Plus Café Oud worden Jong

blijven
• 21 nov: Nieuwegeins Peil Oud worden

Jong blijven
• 22 nov: Digi-spreekuur
• 22 nov: Wolven in Nederland
• 23 nov: Herfstpotjes maken
• 23 nov: Ouder-kindochtend Muziekstal
• 24 nov: Gezondheidsfestival
• 24 nov: Voorleesfeest
• 24 nov: Ouder-kindmiddag Ouder

worden
• 25 nov: OG3NE op Cityplaza
• 26 nov: KOM toneel spelen
• 26 nov: Opruimactie Galecop
• 26 nov: Sint bezoekt Hoog Zandveld
• 26 nov: Vrolijke Pieten op het Muntplein
• 27 nov: Fietsexcursie door de uiter-

waarden
• 28 nov: Plus-café Oud worden Jong

blijven
• 28 nov: Eerste hulp bij Sinterklaas-

gedichten
• 29 nov: Digi-spreekuur
• 29 nov: Leesclub Mevrouw mijn moe-

der
• 30 nov: Herfstpotjes maken
• 2 dec: Concert Nieuwegeins Amateur

Symfonieorkest

Nieuwegeinse markt
floreert:
‘Multi-culti op de markt,
dát is nodig’

De Nederlandse markten ver-
keren in zwaar weer. Minder
kramen, minder bezoekers en
vergrijzing: de diversiteit in
kramen is soms lastig vast te
houden. In Veenendaal herken-
nen ze die trend wel, maar in
Nieuwegein klinkt een ander
geluid. Daar gaat het namelijk
‘meer dan goed’.

In tien jaar tijd is 15 procent van de
markthandelaren ermee gestopt,
schreef de NOS onlangs. Dat komt
neer op een kleine 2000 onderne-
mers, blijkt uit cijfers van de Kamer
van Koophandel. Vooral non-food
kramen met bijvoorbeeld bedden-
goed, stofzuigerzakken en kleding
geven er de brui aan.

Daarnaast blijkt uit onderzoek van
GfK dat een derde van de Neder-
landse huishoudens weleens naar
de markt gaat, in tegenstelling tot
in 2008: toen ging bijna de helft
van de Nederlanders naar de
markt. Van de mensen die gaan is
slechts 18 procent onder de 30 jaar
oud.

In de 40 jaar dat Ton Smeitink al
met zijn bloemenkraam op de
markt in Veenendaal staat, heeft hij
het toch wel een beetje zien veran-
deren. Ja, de sfeer is nog precies
hetzelfde, maar het is rustiger

geworden. 'Vroeger waren de
dames vrij en kwamen die naar de
markt, nu moet iedereen werken',
vertelt hij. Niet dat mensen niet
meer komen, hoor. 'Mensen
komen absoluut nog naar de
markt! Het blijft een sociaal
gebeuren: je komt elkaar tegen,
staat met elkaar te kletsen. In het
weekend komt zelf de ‘jongelui’
naar de markt toe'.

Werk elders
Zo’n 25 jaar heeft Ton een tijdelijk
stokje van marktmeester overge-
nomen, een functie die hij nu nog
steeds uitoefent. 'Tja, ik ben
gewoon een Hagenees met een
grote bek. Mensen kennen mij en
ik ken hun'. Als marktmeester
overziet hij de situatie op de markt,
bewaart hij de vrede en fungeert hij
als tussenpersoon van de gemeen-
te en de marktkooplui. Bij Ton hoe-
ven ze niet aan te komen met
smoesjes, daar prikt hij gewoon
doorheen. 'Ze kunnen wel verhaalt-
jes verzinnen, maar ik heb het alle-
maal al gehoord'. Waarom ze te
ver uitpakken, niet komen of nep-
producten verkopen bijvoorbeeld.
'Er moet toezicht zijn', vult hij
zichzelf aan.

Tijdens het toezicht houden, staat
Ton met de rest van zijn gezin in

(verder lezen)
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Marktmanager Ton

https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Servicemail_De_tweede_verdieping&utm_campaign=26102022_-_Servicemail_verplaatsen_activiteiten_&utm_tag=16383&utm_field=tekst1-2
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Servicemail_De_tweede_verdieping&utm_campaign=26102022_-_Servicemail_verplaatsen_activiteiten_&utm_tag=16383&utm_field=tekst1-2
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/nog-een-klein-maandje-en-dan-komt-sinterklaas-naar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/sintfeest-op-buurtplein-zuid
https://www.pen.nl/artikel/like-en-cancel-de-week-van-de-mediawijsheid-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/lustrumconcert-rondo-met-mozart-op-12-november-in-nieuwegein
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Servicemail_De_tweede_verdieping&utm_campaign=26102022_-_Servicemail_verplaatsen_activiteiten_&utm_tag=16383&utm_field=tekst1-2
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Servicemail_De_tweede_verdieping&utm_campaign=26102022_-_Servicemail_verplaatsen_activiteiten_&utm_tag=16383&utm_field=tekst1-2
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Servicemail_De_tweede_verdieping&utm_campaign=26102022_-_Servicemail_verplaatsen_activiteiten_&utm_tag=16383&utm_field=tekst1-2
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Servicemail_De_tweede_verdieping&utm_campaign=26102022_-_Servicemail_verplaatsen_activiteiten_&utm_tag=16383&utm_field=tekst1-2
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https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Servicemail_De_tweede_verdieping&utm_campaign=26102022_-_Servicemail_verplaatsen_activiteiten_&utm_tag=16383&utm_field=tekst1-2
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Servicemail_De_tweede_verdieping&utm_campaign=26102022_-_Servicemail_verplaatsen_activiteiten_&utm_tag=16383&utm_field=tekst1-2
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Servicemail_De_tweede_verdieping&utm_campaign=26102022_-_Servicemail_verplaatsen_activiteiten_&utm_tag=16383&utm_field=tekst1-2
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Servicemail_De_tweede_verdieping&utm_campaign=26102022_-_Servicemail_verplaatsen_activiteiten_&utm_tag=16383&utm_field=tekst1-2
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/ivn-natuurwandeling-op-zaterdag-19-november-bij-soesterberg
https://www.pen.nl/artikel/de-toerzeilers-vertrekkersdag-dit-keer-in-nieuwegein
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https://www.pen.nl/artikel/black-friday-night-met-og3ne-op-cityplaza
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/opruimactie-galecop-debbie-van-rooijen-en-no-plastic-runner
https://www.facebook.com/kgyounl/photos/a.244352602696383/1595954847536145/
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https://www.pen.nl/artikel/eerste-hulp-bij-sinterklaasgedichten-in-de-bieb
https://www.pen.nl/artikel/eerste-hulp-bij-sinterklaasgedichten-in-de-bieb
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Servicemail_De_tweede_verdieping&utm_campaign=26102022_-_Servicemail_verplaatsen_activiteiten_&utm_tag=16383&utm_field=tekst1-2
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https://www.pen.nl/artikel/meeslepende-klanken-tijdens-concert-van-het-nieuwegeins-symfonieorkest
https://www.pen.nl/artikel/meeslepende-klanken-tijdens-concert-van-het-nieuwegeins-symfonieorkest
https://moenmakelaars.nl
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Nieuwegeinse markt
floreert:

‘Multi-culti op de markt,
dát is nodig’
(vervolg)

de kraam. Samen met zijn vrouw en
twee zoons gaat hij vijftien markten
af. Op al die markten heeft hij het
aantal non-food kramen wel zien
dalen. Logisch ook, vindt hij. 'In de
coronaperiode zijn er heel wat koop-
lui geweest die niet op de markt
mochten staan vanwege de maat-
regelen. Die zijn wat anders gaan
doen, zijn begonnen als bouwvakker
of zzp’er in transport.' Als je moet
kiezen tussen werken voor een baas
of de lange werkdagen van de
markt… 'Als je de kans krijgt om het
ergens anders makkelijker te verdie-
nen, dan doe je dat ook', weet Ton.

Onzekere tijden
Toch is dat maar de helft van het
probleem. 'Internet hè’, zegt hij veel-
betekenend. 'Het wordt toch steeds
moeilijker om de kosten te verdie-
nen'. Op vrijdag en zaterdag gaat het
nog wel, maar doordeweeks is het
lastig ‘om je brood te verdienen’. Als
Ton zichzelf zou uitbetalen voor álle
uren die hij werkt, zou hij geld tekort
komen. 'Maar het is zo leuk, dit is
mijn leven', zegt hij met een zucht.
'Mijn kinderen willen de kraam over-
nemen, maar soms vraag ik me af of
het wel verstandig is'.

De volgende crisis staat namelijk al
voor de deur: de energiecrisis. De
kassen blijven namelijk leeg, omdat
het gas te duur is. Dat betekent min-
der aanwas van bloemen om te ver-
kopen, terwijl de kosten hetzelfde blij-
ven. 'En daarbij: komen mensen nog
wel bloemen kopen als ze de gas-
rekening al nauwelijks kunnen betal-
en'. Ton schudt zijn hoofd. 'Het zijn
onzekere tijden, ik denk eigenlijk dat
dit veel erger is dan corona'.

Op de markt in Nieuwegein
staat het er fleuriger voor
Jan Bontekoe is net als Ton markt-
manager, maar hij wil het over een
andere boeg gooien. Social media,
goede websites, luisteren naar de
vraag van het publiek. Hij struikelt
nog net niet over zijn woorden als hij
er in groot enthousiasme over vertelt.
'De markt is voor de mensen die het
aangaat fantastisch, echt waar. Leuk
en gezellig, maar ook oud en ver-
grijsd', vertelt Jan.

Beperkte ruimte
Acht maanden is hij nu marktmana-
ger van Nieuwegein en hij probeert er
nu de schouders onder te zetten. 'Ik
ben gaan zoeken naar de essentie
van de markt van de toekomst.' Dat
ging gepaard met een onderzoek
waarbij hij bijna 80 markten bezocht.
De uitkomst:

een goede website,
sociale media
en publiciteit
zijn nodig
om mensen
naar de markt te trekken.

En niet te vergeten goed contact met
de gemeente, want daar is Nieuwe-
gein ook mee gezegend. 'Gemeente
Nieuwegein geeft in alles medewer-
king, ze doen alles wat ze kunnen om
de markt te helpen verbeteren!'

En dat loont, want: 'Het gaat meer
dan goed in Nieuwegein. Het is een
stuk gezelliger, er komen meer
mensen, meer kinderen en er wordt
meer verkocht. Als je op zaterdag
naar de markt op Cityplaza komt, zie
ik het niet tegenvallen. Er zijn gezin-
nen, oudjes, kinderen…'

Ja, het aantal kramen loopt terug,
maar daar zijn ook andere redenen
voor, weet Jan. 'De ruimte die er is, is
beperkt. Vroeger waren er meters-
lange kramen, nu zijn er verkoopwa-
gens. Vrachtwagens willen ze bij-
voorbeeld niet meer in het centrum,
dus die plekken zijn er beperkt.'

Giga-omzet
En als er dan al lege plekken op zijn
markt zijn, probeert Jan er het beste
van te maken. 'Zaterdag hebben we
een edelstenenkraam staan. Hart-
stikke interessant! Sommige kramen
zijn nu eenmaal niet meer van deze
tijd.' Probeer maar eens keukengad-
gets te verkopen als mensen alles
van buitenlandse sites kunnen
bestellen voor een prikkie.

Als marktmanager gaat Jan de uit-
daging aan: 'Je moet zoeken naar de
juiste mensen op de juiste plekken.'
Luisteren naar wat de mensen willen.
Bio-ondernemers bijvoorbeeld. 'Je
hebt bio-vlees, bio-eieren en bio-
groenten, waarom is er nog geen
marktbeweging. Daar is júist vraag
naar in Nederland.' En een andere tip
van Jan: denk alternatief. 'Zoek de
Marokkaanse of Turkse bakker, die
met zijn bakkersspullen op de markt
kan staan. Als ik er zo een kan krij-
gen, die met z’n hele assortiment
Middellandse Zee-brood staat…
Mensen willen Turks brood, daar zit
een giga-omzet aan!' Hij glimlacht.
'Je moet de ruimte geven aan de
multiculturele samenleving. Niet
alleen visjes uit Spakenburg, maar
ook een bakker uit Istanbul. Dat is
belangrijk voor Nederland en mist
nog een beetje.'

Voor nu:

'Geef het tijd.
De markt
gaat de goede kant op.'

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
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Bedrijven en vrijwilligers
steunen
Dierenopvang Sublime

Om alle weidedieren de zorg en
ondersteuning te geven die zij
nodig hebben én ook verdienen, is
dierenopvang Sublime opgericht.
Sinds de oprichting, medio 2014 zit
de opvang aan de Galecopperdijk
in Nieuwegein en zijn al ruim 100
weidedieren geholpen die een
tweede kans verdienen. Of het nu
gaat om verwaarloosde paarden,
gedumpte varkens en of schapen
van emigrerende baasjes. Sublime
staat voor al deze dieren klaar met
de beste zorgen.

Het draaiende houden van zo een
vrijwilligersinitiatief kost veel tijd en
geld. Gelukkig zijn er vrijwilligers en
bedrijven die het initiatief steunen.

Ook mochten twee vrijwilligers die
vaak zijn te vinden bij Sublime het
jongerenlintje ‘De Doorslag’ ontvan-
gen. ’Super trots zijn we’ aldus de
jongeren toen ze het lintje in januari
2021 uit handen van burgemeester
Frans Backhuijs in ontvangst moch-
ten nemen.

Bevlogen vrijwiliigers
‘Wij werken alleen met vrijwilligers en
die zijn heel bevlogen voor dit werk
en werken ook heel hard. Toen be-
kend werd dat enkele vrijwilligers het
jongerenlintje kregen hebben we veel
donaties gekregen, maar ook hele bij-
zondere contacten. Zo is er door een
flinke korting op hout door de vrijwil-
ligers o.a. een stevige omheining
gemaakt voor de winterpaddock van
de sheds. Maar dat is nog niet alles.
Het aannemersbedrijf Scherrenberg
in Nieuwegein was zo begaan met
ons werk dat zij aanboden om de be-
strating voor hun rekening te nemen.
Dat zorgde voor een euforische stem-
ming bij de vrijwilligers’ aldus het
team achter de dierenopvang.

Inmiddels is de winterpaddock voor
de sheds verder bestraat en is er een
grote bak met zand waar de dieren
lekker in kunnen rollen. ‘Ook het mest
ruimen is hierdoor een stuk gemakke-
lijker geworden.’ Verder is er een pad
gekomen naar de rijbak. Dat was
voor die tijd in de regen- en wintertijd
vanwege de modder alleen begaan-
baar met stevige laarzen. ‘Ook voor
de paarden was daar lopen verre van
prettig, een hele vooruitgang dus.’

Bedrijven helpen, help jij mee?
Naast aannemersbedrijf Scherren-
berg heeft Hoogendoorn Dakwerk
een nieuw dak gemaakt boven de
voer- en hooibak. ‘Het is bijna on-
nodig te zeggen dat we daar super
blij mee zijn.’
De vrijwilligers zoeken nog enkele
gulle bedrijven die dierenopvang
Sublime willen helpen. Het liefst met
‘materiaal’ en wat ‘handjes.’
Materiaal om de omheiningen bij het
‘varkensparadijs’ uitbraakproof te
maken. Maar ook hulp om dit uit te
voeren is meer dan welkom.
Planken om slechte delen van de
schuur te vervangen en die verder op
te knappen.
‘Misschien is er iemand die een bos-
maaier en/of grastrimmer heeft staan
die niet meer wordt gebruikt, want die
kunnen wij hard gebruiken. Wil je
meehelpen, dan graag! Let op! Wij
hebben geen stroom aansluiting dus
alles moet met de hand.’

Wil je helpen?
Reacties zijn meer dan welkom.
Stuur dan een e-mailtje naar
schans34@gmail.com.
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Klimaatburgemeester
op de fiets
met Samen Duurzaam
Nieuwegein

Afgelopen zaterdag hield Samen
Duurzaam Nieuwegein weer haar maan-
delijkse rondje door Nieuwegein, ook
Martin Reijmerink, de Klimaatburge-
meester van Nieuwegein reed mee op
zijn fiets. De start was bij de Dorpskerk
aan de Nederleindseweg. Deze kerk is
sinds 2015 een ‘Groene Kerk.’ Met deze
klimaatfietsroute liet Samen Duurzaam
Nieuwegein een aantal maatregelen
zien van wat er al gedaan wordt door
verschillende overheden, bedrijven en
via inwonersinitiatieven om duurzamer
te leven!

‘Een bijzondere uitdaging bij deze maat-
regelen is om meerdere doelen gelijktijdig
te dienen en of meerdere maatregelen op
dezelfde ruimte te realiseren. Zo maken
we grote stappen in het verkleinen van
onze ecologische voetafdruk’ aldus Henk
van der Honing van Samen Duurzaam
Nieuwegein. ‘Ook initiatieven van onze in-
woners zijn belangrijk, want deze initiatie-
ven, zoals Bloeiend Nieuwegein, helpen
mee om de biodiversiteit in Nieuwegein te
verhogen’ aldus Reijmerink.

De fietstocht ging vanaf de Nedereindse-
weg naar de Doorslagsluis om vervolgens
langs een parkeerplaats bij het Cals Col-
lege, de Brink- en de Meentwal, waar
wadi’s zijn aangelegd richting de Muider-
schans te gaan. Bij het Circeltje Rond
nabij de Geinsche Hof werden Erik van
der Voort (D66) en Alma Feenstra (Groen-
Links) opgewacht door het pen.nl-video-

team Jos van Vogelpoel en reporter Frans
Evers om meer te weten te komen over de
onlangs aangenomen motie om duurzame
initiatieven financieel te ondersteunen.

De fietstocht ging verder om uiteindelijk
weer bij de Dorpskerk aan te komen waar
werd nagepraat door de deelnemers.

De bezochte punten

• Groene kerk Dorpskerk
Nedereindseweg
De PGNN is reeds jaren bezig met duur-
zame maatregelen. Zo worden er kleding-
acties georganiseerd voor de Penitentiaire
Inrichting. Er werken diakenen en kerkle-
den als vrijwilliger bij de Voedselbank
Nieuwegein-IJsselstein. Aan de Kerst-
pakkettenactie die 15 jaar geleden is ge-
start door PGNN, wordt inmiddels door
zes kerken in Nieuwegein meegedaan.
Doel is geloofsgemeenschappen te sti-
muleren tot meer duurzame ontwikkeling.
De kerk zelf is in 2016-2017 verbouwd
met aandacht voor energiemaatregelen
zoals isolatie, vloerverwarming en zon-
nepanelen. Nu aanpassing door de ther-
mostaat op 15 graden te zetten.

• Oude Sluis Doorslag/Merwedekanaal
Door de klimaatverandering vormt de ver-
zilting in West-Nederland een grotere be-
dreiging voor de tuin- en akkerbouw. Van-
uit het Lekkanaal wordt nu al bij droogte
water gepompt naar de omgeving van

Amsterdam voor drinkwatervoorziening en
industrie. In de recente plannen krijgt bij
droogte de Hollandse IJssel een nog be-
langrijker rol in de zoetwatervoorziening
van West Nederland voor o.a. de boom-
teelt in Boskoop.
Het Merwedekanaal vormt een belangrijke
schakel in deze verbinding. Vanuit het
Merwedekanaal moet nu meer water door
de Doorslag, maar de sluis vormt een te

nauwe doorgang. Om de historische
waarde van de sluis te benadrukken wordt
een aantal oorspronkelijke elementen
zichtbaar in stand gehouden. De doorstro-
ming wordt onder water verbreed. Het
vroegere belang van het Merwedekanaal
moet niet worden vergeten! Door het Mer-
wedekanaal voeren in 1932 93.000 be-
roepsschepen met 32 miljoen ton goede-
ren, het was een van de drukst bevaren
Europese kanalen. ‘Het is van belang dat
bij grote nieuwe werken het (cultuur)his-
torische belang zichtbaar blijft’ aldus van
der Honing.

(verder lezen)

Alma Feenstra praat verslaggever Frans Evers bij
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Klimaatburgemeester
op de fiets
met Samen Duurzaam
Nieuwegein
(vervolg)

• Brinkwal, open bestrating,
Meentwal gescheiden riolerings-
systemen en wadi’s
Onder de meeste wegen in de stad ligt
een gemengd rioleringssysteem. Dit bete-
kent dat het afvalwater van de woningen
in dezelfde riolen wordt afgevoerd als het
regenwater. Dit water wordt allemaal naar
de rioolwaterzuivering (rwzi) gepompt.
Maar Nieuwegein heeft ook op veel plaat-
sen, waaronder aan de Meentwal, een ge-
scheiden rioleringssystemen aangelegd.
Van hier wordt het vuile water naar de
rwzi gepompt. Als dit niet wordt verdund
door regenwater blijven de pompkosten
lager en is het zuiveringsrendement
hoger. Het regenwater stroomt via het
schoonwatersysteem naar het dichtstbij-
zijnde oppervlaktewater, bij heel heftige
regen aan de Meentwal via een wadi.

Een wadi (water, afvoer, drainage, infil-
tratie) is een infiltratiesysteem, het wordt
in veel gemeenten reeds toegepast. Een
deel van de ruimte in een wijk wordt ver-
laagd aangelegd en kan worden beplant
of worden benut als speelterrein. Na hevi-
ge regenval zal zich hier water verzame-
len en kan vervolgens infiltreren in de bo-
dem waardoor later verdroging wordt
voorkomen. Een bijkomend voordeel is

dat dit water niet behoeft te worden afge-
voerd door een vaak al hoogbelast opper-
vlaktewatersysteem. De drie wadi’s aan
de Meentwal liggen op verschillend niveau
en zijn beplant. Dit is ook goed voor de
biodiversiteit.

• Muiderschans/Gilzerschans
Door vilt tussen de stenen te plaatsen kan
bij regenval snel 40% meer water door de
bestrating in de bodem dringen en infil-
treert dus meer en beteer. Hiermee wordt
voorkomen dat het relatief schone regen-
water in het riool terecht komt.

• Cirkeltje Rond
Een prachtig voorbeeld van een duurzame
tuin passend bij de huidige klimaatveran-
dering. Geen groot tegelveld, maar met
heel gevarieerd groen, een klimaat- en
natuurvriendelijke tuin. Dit is een inwo-
nersinitiatief, waarbij met de wijk, IVN en
het zorgcentrum een verruigd veldje is in-
gericht als speel-, bloemen- en moestuin.
Een plaats om elkaar te ontmoeten, ver-
hoging van de biodiversiteit, het telen van

groente en de inzet van mensen met afs-
tand tot de arbeidsmarkt. Een prachtig
voorbeeld van brede integrale duurzame
ontwikkeling.

• Klimaatplein Baars
aan de IJsselsteinseweg
Hoe je rond de eigen woning maatregelen
kunt nemen is zichtbaar gemaakt op dit
pleintje. De te gebruiken materialen en
gereedschappen zijn hier bij elkaar ge-
bracht. Zo kun je een beeld vormen van
wat iedereen kan doen in eigen omgeving.

• Molen Natuurkwartier
De antieke originele molen is naar het
Natuurkwartier verplaatst en heeft sinds
de opening in september 2021 een functie
in de waterhuishouding. Een mooi voor-
beeld van het gebruik van windenergie
zoals het al heel lang wordt toegepast
zonder uitstoot van schadelijke stoffen.
Maar zonder elektriciteit of andere ener-
giebron is goed waterbeheer in Nederland
niet mogelijk. In laag Nederland, dus be-
neden NAP, is veel actieve sturing nodig.
Het waterniveau in stad en platteland in
de polder wordt door waterschappen, hier
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden,
geregeld via polder- en boezemwateren.
Via de boezemwateren wordt het teveel
aan water naar een rivier of kanaal
gepompt en bij een tekort wordt water in-
gelaten vanuit de rivieren of kanalen.

• Warmte - Koude - Opslag (WKO)
In de zomer is een versteend gebied als
onder andere City een plek waar de tem-
peratuur snel oploopt met het risico van
hittestress. In de winter is het energiege-
bruik hoog voor verwarming van woningen
en bedrijven. Aanpassing aan klimaatver-
andering vraagt vooral afkoeling in de

(verder lezen)
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OMKIJKEN

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

November 2011

Op de vierde verdieping van DE KOM vond de
Strijkersdag plaats. In verschillemnde ruimtes werd
door jong en iets ouder gestudeerd op en gespeeld
met verschillende strijkinstrumenten. En aan het eind
van de dag werd er een gezamenlijk ingestudeerd
stuk uitgevoerd.
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Samenwerking
belangrijkste thema
Klimmaattop 2022

'Lokaal, regionaal, nationaal en interna-
tionaal is samenwerking de sleutel tot
succes', vindt GroenLinks wethouder
Marieke Schouten. Zij reist op maandag
14 november af naar Egypte om de
klimaattop van de Verenigde Naties
(COP27) over klimaatverandering te
bezoeken. Deze bijeenkomst duurt tot
en met 18 november.

'Ik ben positief verrast door de initiatieven
van onze klimaatburgemeester Martin
Reijmerink in Nieuwegein'. Klimaatveran-
dering wordt ook in onze stad meer voel-
baar en zichtbaar, heviger regenval, meer
hitte, droogte.

Schouten gaat naar de klimaattop om een
bijeenkomst bij te wonen vanuit het
Comité van regio’s (CvdR). 'Komende
week ben ik op de Klimaattop in Egypte,
samen met een delegatie van acht men-
sen uit het EU Comité van de Regio’s. In
dit comité zitten 326 lokale bestuurders uit
alle 26 Europese lidstaten. We nemen
namens die lokale bestuurders een bood-
schappenlijstje mee.'

Punten van gesprek Klimaattop

• 1 In onze dorpen en steden voelen we
klimaatverandering en pakken we dit aan,
vooral op kwetsbare plaatsen. Dus na-
tionale overheden, bedrijven: doe wat je
beloofd hebt.

• 2 Klimaatverandering lijdt tot enorme
schade, zie bijvoorbeeld de overstromin-
gen in Pakistan: de sterkste schouders
zullen meer de lasten moeten gaan dra-
gen en vervuilers betalen.

• 3 Aanpassing aan klimaatverandering is
gelijk aan een sociale transitie. Dat willen
we bijvoorbeeld terugzien in hoe we men-
sen gaan opleiden voor de toekomst. Een
mooi voorbeeld daarvan is ons ROC Mid-
den Nederland dat in Nieuwegein het vak
centrum Duurzaamheid heeft opgericht.
Als gemeente werken we met hen samen,
en dat doen ook veel lokale bedrijven.

Meer samenwerking
'Onze klimaatburgemeester wil meer
samenwerking in onze stad, dat onder-
steun ik van harte. Ook op de Klimaattop
is dat een belangrijk onderwerp.' Samen

werking tussen steden en dorpen, zodat je
niet iedere keer het wiel moet uitvinden.
Elkaars ideeën gebruiken over hoe je je
steden groener kunt maken en nog veel
meer.

Martin Reijmerink geeft als klimaatburge-
meester aan dat het belangrijk is om
samenwerkingsverbanden te zoeken:
‘Juist met elkaar samenwerken en het de-
len van elkaars ervaringen en elkaar aan-
vullen kan een positieve bijdrage zijn.
Op lokaal niveau hebben wij dit jaar juist
gekeken naar wie wat doet in Nieuwegein
als het gaat om het klimaat. Dit heeft er
al toegeleid dat we samenwerken met
Energie-N en Samen Duurzaam Nieu-
wegein.’

Het afgelopen jaar was Reijmerink ook al
klimaatburgemeester. Toen lag de nadruk
op de mogelijkheden om zonnepanelen en
groene daken aan te leggen om je huis
duurzamer te maken. ‘Met ons platform
www.pen.nl zullen we de inwoners van
Nieuwegein graag blijven voorzien van in-
formatie voor een beter klimaat. Inmiddels
zijn we energie neutraal en is een deel
van ons dak voorzien van sedum dat het
water opvangt en voor verkoeling zorgt.’

Comité van de Regio’s (CvdR)
De Raad van de Europese Unie en de
Europese Commissie zijn in bepaalde
gevallen verplicht advies te vragen aan
het Comité van de Regio’s (CvdR), voor-
dat zij een besluit kunnen nemen. De
Raad, Commissie of Europees Parlement
kunnen het CvdR ook uit eigen beweging
om advies vragen. Daarnaast heeft het
comité het recht om op eigen initiatief ad-
viezen uit te brengen. De adviezen heb-
ben vooral betrekking op beleidsterreinen
die traditioneel tot de bevoegdheid van de
lokale of de regionale overheden behoren.

Wat is Energie-N

'Voor de lezers die Energie-N nog niet
kennen willen we ons even voorstellen.
Wij zijn vrijwilligers die onze stadsge-
noten willen helpen om de juiste stappen
te zetten bij het bespa-ren van energie en
het opwekken van duurzame energie en
warmte.'

'Wij denken te kunnen helpen door onze
eigen ervaringen, onze studies en (voor-
malig) werk, de door ons verzamelde kennis
en ondersteuning van Servicepunt Energie
Lokaal van Natuur en Milieufederatie
Utrecht en Energie Van Utrecht. Elke stad
heeft wel een energie initiatief van bewoners
en binnen de regio Utrecht komen we elkaar
regelmatig tegen en wisselen ideeën en ken-
nis uit.'

'Ondanks dat we best wat in onze mars
hebben voeren we dit werk uit als vrijwil-
liger en kunnen we voor onze 'adviezen' niet
aansprakelijk gesteld worden. Daarvoor
moet u een adviesbureau inhuren of bij
leveranciers zijn. Wij proberen van u een
deskundig opdrachtgever te maken van uw
eigen isolatieproject. Zodat u weet wat er
allemaal mogelijk is, waar je op moet letten,
welke vragen je aan leveranciers moet
stellen en wat het mag kosten.'

'Wat doen we zoal? We verzorgen (digitale)
bijeenkomsten over diverse onderwerpen (zie
het separate bericht hierover) of voor buur-
ten of bewoners van een bepaald type wo-
ningen. We komen bij mensen thuis voor een
energiegesprek waar we de mogelijkheden
van de woning ter plekke bekijken en bespre-
ken. Als het buiten erg koud is kunnen we
hierbij ook een warmtefoto maken.'

'We begeleiden buurtinitiatieven en helpen
inkoopacties organiseren. Vragen kunnen
ons altijd gesteld worden, telefonisch elke
werkdag tussen 20.00 en 21.00 uur
0302378312, via de mail info@energie-n.nl
of bij de vragen-inloop in de bibliotheek De
Tweede Verdieping, elke eerste zaterdag van
de maand.'

'Ook denken wij constructief kritisch mee
met de gemeente Nieuwegein. We hebben
wel het zelfde doel, energieneutraal in 2040,
maar opereren geheel onafhankelijk van de
gemeente'.
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Medical Drone Service
tussen ziekenhuislocaties
Nieuwegein en Utrecht

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht
en Nieuwegein onderzoekt de inzet
van drones voor het overbrengen van
medische materialen zoals bloedmon-
sters en biopten. Vervoer tussen
Nieuwegein, Utrecht, Houten en Woer-
den is dan nog slechts een minuten-
kwestie. Drukte op de weg speelt geen
rol meer.

Sinds begin dit jaar maakt het St. Antonius
Ziekenhuis deel uit van het samenwer-
kingsverband Medical Drone Service
(MDS). Post.nl en ANWB Medical Air As-
sistance zijn de initiatiefnemers, technisch
ondersteund door KPN en dronebouwer
AVY. De medische partners zijn onder
meer bloedbank Sanquin, laboratoria en
diverse ziekenhuizen, zoals het St. Anto-
nius.

Projectleider van het St. Antonius Zieken-
huis Bart Deege ziet een mooie toekomst
voor vervoer van medische goederen door
de lucht. 'De moeilijkste hobbel zijn de
luchtvaartregels die hiervoor moeten wor-
den aangepast. Daarnaast zijn er prakti-
sche zaken zoals de aanleg van een lan-

dingsplatform en de interne route naar
met name het lab. Er zijn nog tal van vra-
gen, maar ik twijfel er niet aan dat die
drones gaan vliegen.'

MDS verwacht begin volgend jaar te gaan
vliegen tussen Meppel en Zwolle voor het
Isala ziekenhuis. Het gebied kent relatief
weinig bebouwing en er is minder lucht-
verkeer dan in de regio Utrecht, of de
Randstad. Dat is een belangrijke stap voor
het consortium.

De gedachte is dat uiteindelijk in heel
Nederland drones tussen ziekenhuizen,
bloedbank en laboratoria heen en weer
vliegen, aangestuurd vanuit het vluchtlei-
dingscentrum in Den Haag. De ‘piloot’ kan
de drones nauwgezet volgen. Omdat de
gehele route en vertrek- en aankomstpunt
met gps-coördinaten zijn voorgeprogram-
meerd vliegen de drones eigenlijk op de
automatische piloot. De piloot kan echter
altijd bijsturen.

De Medical Drone, ontwikkeld door het
Amsterdamse AVY, heeft een totaal an-
dere vormgeving dan de gangbare con-

sumentendrone met vier rotoren. Aan de
medische variant valt vooral de grote gele
vleugel op die hem net als een vliegtuig
draagvermogen geeft. Het toestel heeft
weliswaar ook vier rotors, vooral bedoeld
om op te stijgen en te landen, maar be-
weegt zich eenmaal op zo’n 100 meter
hoogte vooral voort op slechts 1 rotor die
de vleugel voortstuwt. Op een acculading
kan het toestel een kleine honderd kilome-
ter ver komen met een kruissnelheid van
ca. 80 kilometer per uur. Ondertussen kan
het 3 kilo medisch materiaal meenemen.

De accu is verwisselbaar zodat de drone
snel weer gereed is voor een nieuwe
missie. In de toekomst kunnen de drones
ook contactloos opladen op een platform.

Het compartiment waarin het medisch ma-
teriaal zich bevindt is speciaal zodanig
geïsoleerd dat de inhoud niet kan bevrie-
zen of juist te warm worden.
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Manager business development Medical Drone Service Boy van der Velden, Angela Bikker (klinisch chemicus), projectleider Bart
Deege, manager klinische chemie Aldrick Peterson en business developer Rose van Rooijen van Medical Drone Service met het
prototype van de drone op het dak van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.
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Motie
stabiele ondersteuning
duurzame initiatieven
in Nieuwegein
aangenomen

Een duurzaam Nieuwegein is
een van de speerpunten van
GroenLinks in Nieuwegein. In
de Nationale Klimaatweek heeft
fractievoorzitter Alma Feenstra
tijdens de begrotingsraad extra
aandacht gevraagd voor de
snelle verandering van het kli-
maat. ‘Daarbij zijn we blij dat de
gemeente niet alleen staat in
het verder brengen van de
noodzaak én oplossingsrichtin-
gen voor de klimaatcrisis’,
sprak Alma Feenstra in haar bij-
drage. ‘Een organisatie als
Samen Duurzaam Nieuwegein
(SDN) is daarin zeker ook belan-
grijk.’

Samen Duurzaam Nieuwegein
organiseert activiteiten zoals een
klimaatfietstocht afgelopen zater-
dag en ondersteunt duurzaam-
heidsinitiatieven. ‘De financiering

van deze vrijwilligersorganisatie is
echter onzeker. SDN heeft deze
zomer een heldere oproep aan de
raad gedaan om de ondersteuning
minder onzeker te maken’ aldus
Feenstra. Een motie die Groen-
Links heeft ingediend samen met
D66 en ieders Belang om in over-
leg met SDN te komen tot een sta-
bielere financiering, is door de
raad aangenomen.

Daarnaast roept de motie het col-
lege op om hierover ook met an-
dere maatschappelijke organisa-
ties die tegen dezelfde onzeker-
heid aanlopen in gesprek te gaan.
‘Vrijwilligers zijn een belangrijke
vorm van bewonersparticipatie en
als gemeente moet je die onder-
steunen, zeker een organisatie als
SDN die onze stad helpt om de
klimaat- en duurzaamheidsdoelen
te halen’, aldus Alma Feenstra.

Brand in appartement
aan de Markt
in centrum Nieuwegein

In Nieuwegein heeft in de nacht van vri-
jdag op zaterdag vorige week rond
kwart over twaalf brand gewoed in een
woning aan de Markt in de binnenstad
van Nieuwegein. De brandweer liet
meerdere wagens uitrukken.

Het bleek een korte en felle brand, die
snel onder controle was. De oorzaak is
niet duidelijk. Vermoedelijk begon de
brand doordat een van de meubelstukken
vlam vatte.

De appartementen naast en boven het
huis moesten worden ontruimd. Vanwege
de rookontwikkeling zijn ze geventileerd.
Iedereen kon daarna weer naar huis. Er
zijn volgens de brandweer geen gewon-
den gevallen.

FOTO VAN DE WEEK

Een buitengewoon mooie avondlucht, afgelopen
zondag gefotografeerd door Bert Mekes. En zie je
die eenzame vogel, die zich ogenschijnlijk laat
meevoeren door de wind?!

Zie je ook iets leuks of bijzonders in Nieuwegein?
Maak een fotootje en stuur 'm aan redactie@pen.nl.
Zorgen wij er voor dat iedereen kan meegenieten!

De Digitale Nieuwegeiner
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De Digitale Nieuwegeiner

Drie Nieuwegeiners vast
na grootste
vuurwerkvondst ooit

De politie heeft vlak over de
Duitse grens bij Enschede de
grootste vuurwerkvondst ooit
gedaan. In voormalige NAVO-
bunkers in Rheine werd maar
liefst 350.000 kilo illegaal vuur-
werk in beslag genomen. Van-
wege de zaak zijn tien verdacht-
en opgepakt.

Drie van de verdachten, mensen
van 27, 31 en 34 jaar uit Nieuwe-
gein, worden gezien als de hoofd-
verdachten. Zij zijn op maandag
17 oktober aangehouden en voor-
geleid aan de Rechter-Commissa-
ris en zitten nog vast. Tot donder-
dag 3 november hebben zij in be-
perking gezeten. De andere acht
verdachten hebben vermoedelijk
een rol gespeeld bij de uitvoering.
Zij zorgden bijvoorbeeld voor het
transport, opslag en/of contact met
afnemers.

Ontcijferde
Encrochat gesprekken
Agenten kwamen de handel op het
spoor na twee jaar onderzoek. Dit
werd gestart naar aanleiding van
binnengekomen informatie en ont-
cijferde Encrochat gesprekken.
Rechercheurs ontdekten dat er
vuurwerk vanuit landen als Polen,
Italië en China via Duitsland naar
Nederland werd vervoerd.
Afgelopen juni werden daarom in
Duitsland en Nederland al invallen
gedaan.

Volgens de politie voldeden de op-
slaglocaties absoluut niet aan de
veiligheidseisen. Het illegale vuur-
werk wordt nog onderzocht en zal
daarna worden vernietigd.

Explosieven
Vuurwerkexpert Erik Kooijker van
de Landelijke Eenheid: 'Dit gaat al-
lang niet meer over onschuldig
vuurwerk, soms zijn het regel-
rechte explosieven. We zien
steeds vaker dat zwaar vuurwerk
wordt gebruikt als explosief tijdens
ongeregeldheden, maar ook bij
plofkraken of als chantage- en
vergeldingsmiddel bij conflicten in
de georganiseerde misdaad. Han-
delaren, afnemers en transporteurs
nemen het niet zo nauw met hun
eigen veiligheid en die van an-
deren. Ze nemen enorme risico’s
bij het vervoer en het opslaan in
garageboxen, schuurtjes en woon-
huizen. Wanneer massa-explosief
materiaal in een woonwijk tot ont-
ploffing komt, zijn de gevolgen niet
te overzien. Zelfs een relatief klei-
ne hoeveelheid kan leiden tot
slachtoffers en grote schade.'

Waar kun je op letten?
Als een huurder van een particu-
liere opslagruimte of garagebox de
sloten vervangt of als er sprake is
van nachtelijk uitladen van voer-
tuigen, kan dat een signaal zijn dat
er iets niet in de haak is.
Heb je een vermoeden en/of ken-
nis van bezit of handel in illegale
vuurwerk? Kijk niet weg! Geef info
door aan politie (09008844/TSI) of
meld misdaad anoniem.
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Lions verbinden Nieuwegein

De Lionsclub Nieuwegein organiseert
ook dit jaar een bijzondere avond in
’t Veerhuis voor inwoners die wel wat
gezelligheid en een avondje uit mogen
ontvangen. Deze bijzondere Nieuwe-
geiners zijn afkomstig van de Zonne-
bloem, de Algemene Hulpdienst Nieu-
wegein (AHN) en de Galecopperband.

Mart Hack van de Lions in Nieuwegein:
‘Lions helpen betekent in dit geval dat op
woensdag 23 november een avond aan deze
Nieuwegeiners wordt aangeboden met een
heerlijk diner, een lekker drankje en vooral
gastvrijheid in de voor vele van deze
Nieuwegeiners donkere dagen voor Kerst.’

De Lionsclub Nieuwegein organiseert
regelmatig activiteiten, die de Nieuwe-
geinse gemeenschap versterken. Zo zal
binnenkort het initiatief van een aantal
vrijwilligers die met de inrichting van
Park Kokkebogaard in de wijk Zuilenstein
bezig zijn, worden gehonoreerd met een
donatie. Die komt voort uit een uitge-
breide wijnactie die via de sociale kana-
len kenbaar wordt gemaakt. Tevens zijn
er afgelopen jaar voedselpakketten in-
gezameld voor Oekraïners (samen met de
Rotary Nieuwegein en de Soroptimisten).

Tijdens de avond voor bijzondere Nieu-
wegeiners op woensdag 23 november
aanstaande trekken de leden van de
Lionsclub Nieuwegein de kookschorten
aan, zorgen ze voor het vervoer heen en
weer naar ’t Veerhuis en wordt een pas-
send muziekje geregeld door de band
Airport.

09008844
https://www.meldmisdaadanoniem.nl
https://nieuwegein.lions.nl/
https://www.slagerijwimkastelein.nl
https://www.pen.nl/artikel/video-drie-nieuwegeiners-vast-na-grootste-vuurwerkvondst-ooit
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Klimaatburgemeester
op de fiets
met Samen Duurzaam
Nieuwegein
(vervolg)

zomer ter voorkoming van hittestress.
Door warmte in de (diepe) bodem op te
slaan kan deze in de winter weer worden
gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. Op
geringe afstand van de City liggen deze
warmte en koude compartimenten van het

• Open bodemenergiesysteem.
Bij dit kijkpunt werd ook even ingegaan op
de huidige situatie en ontwikkelingen rond
City Oost en West om de meest groene
binnenstad van Nederland te worden.

• Rotonde
Noordstedeweg/Sluyterslaan
Op de bushalte zien we een sedumdak
ook wel groen dak genoemd. De overkap-
ping van de bushalte is verhard, het re-
genwater zal dus direct afstromen naar de

straatriolering. Het sedumdak neemt als
een spons eerst water op, bij verzadiging
zal het pas afstromen. Dit is ook het prin-
cipe waarom groene daken op woningen
en gebouwen wordt aanbevolen. De se-
dumlaag heeft ook nog het effect van iso-
latie, dus minder hittestress in de zomer
en minder energieverbruik in de winter.

Bloeiend Nieuwegein. Er worden op teveel
plaatsen in Nieuwegein tegels en stenen
als verharding in de tuin gelegd. Hierdoor
wordt het warmer in de stad dan op het
platteland. De kans op wateroverlast
neemt ook toe omdat het water niet kan
infiltreren in de bodem. Geen tegels maar
bloemen in de tuin is dus een heel goede
duurzame actie als bescherming tegen
gevolgen van klimaatverandering.
Bloeiend Nieuwegein is daarnaast ook
een inwonerinitiatief om de biodiversiteit in
Nieuwegein te verhogen. Voor Samen
Duurzaam Nieuwegein een mooi initiatief
om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Klimaatverandering heeft ook grote in-
vloed op de mondiale biodiversiteit. Naast
klimaatverandering is de grote daling van
de biodiversiteit een mondiaal probleem.
Met de veldjes van Bloeiend Nieuwegein

dicht bij scholen en in de wijken wordt de
jeugd bewust gemaakt van het belang van
planten en dieren en al wat leeft, tezamen
biodiversiteit genoemd. Dit is ook een be-
langrijke invalshoek van de IVN- afdeling
Nieuwegein voor natuur- en duurzaam-
heidseducatie, participant van Samen Du-
urzaam Nieuwegein.

Leger des Heils. Containers voor het de-
poneren van gebruikte kleding. De goede
kleding wordt opnieuw gebruikt waardoor
minder energie voor nieuwe nodig is. Een
andere bestemming voor het aangeboden
(niet direct herbruikbare) textiel is het uit
elkaar halen en de ontstane vezels op-
nieuw te verwerken tot nieuwe kleding/tex-
tiel. Dit betekent minder energieverbruik.
Op meerdere plaatsen staan containers
van Sympatyn. In dit kader doen de
Kringloopwinkels heel belangrijk werk.

• Groene gevel,
Sluyterslaan/Hildo Kropstraat
Een effect van de snelle temperatuurstij-
ging is hittestress. Vooral in steden wor-
den de woningen en straten door de ex-
treme zonnewarmtestraling heet en wordt
ook het binnenklimaat ongezond. Door het
aanbrengen van passende beplanting
worden de muren (gedeeltelijk) in de
schaduw gehouden en daardoor minder
heet. Voorbeeld is een gevelversiering die
bij de bouw reeds is aangebracht. Bij de
grote nieuwbouwprojecten wordt gewerkt

(verder lezen)
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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: 'Het schaakbordlieveheersbeestje is een variant van het 14-stippelig
lieveheersbeestje, dat zo’n 5 mm lang is en waarvan de schilden geel zijn
met 14 zwarte stippen of vlekjes. Die stippen of vlekjes op de schilden zijn bij
de variant wat anders. Het heeft zwarte en gele rechthoeken (min of meer als
op een schaakbord), maar die zwarte vlekken kunnen nogal variëren in vorm
en/of ze zijn een beetje uitgelopen. Als je ooit zo´n beestje gezien hebt
zonder dat de tekening wel wat weg had van een schaakbord, denk je al snel
“hoe verzinnen ze het, schaakbord?”…'

'Maar dat is te kort door de bocht. Want ook de larven van dit lieveheersbeestje hebben kenmerken van het schaakspel. Dat spel
heeft een bord plus schaakstukken, en laat nu zo’n larve bovenop het zwarte lijf twee bij elkaar afgebeelde schaakstukken
hebben, een toren en een pion.'
Hoe kan dat? Zulke kleine wezentjes weten toch niets van ons hersenkrakende schaakspel?
Er moet toch een oorzaak zijn? En niet gewoon toeval, want toeval betekent eigenlijk “ik weet het niet”.
Dus, eh…
Heeft u een idee?'

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.bloeiendnieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/


Succesvolle Speeddates
voor studenten en bedrijven
hospitality sector op
Horeca & Toerisme College

'Leerzaam en handig', dat was de
eerste reactie van studenten Toerisme
Isa, Jelita en Angel op hun ervaring van
de Speeddates op het Horeca & Toeris-
me College van ROC Midden Nederland
in Nieuwegein. Op 9 november ont-
moetten studenten en bedrijven actief
in de Facilitaire Dienstverlening, To-
erisme & Recreatie en Events elkaar bij
dit matchingevenement. Jaarlijks orga-
niseert het Horeca & Toerisme College
al speeddates voor de horecastudenten
en -bedrijven en nu dus ook voor de
andere hospitality opleidingen.

Ruim 70 bedrijven hadden zich aange-
meld. Deze bedrijven zijn opgenomen in
een matchingssysteem en elke student
kon vervolgens digitaal aangeven met
welke 5 verschillende bedrijven hij/zij in
gesprek zou willen gaan. Op basis van
deze selectie door ruim 200 studenten
waren meer dan 50 bedrijven uitgenodigd
om zich die dag te presenteren en het
gesprek aan te gaan met studenten die
op zoek zijn naar een geschikte stageplek.

Dankzij deze opzet hebben studenten de
mogelijkheid om in korte tijd kennis te
maken met meerdere bedrijven en hebben
bedrijven de mogelijkheid om op een dag
meerdere studenten te ontmoeten.

'Het is heel leerzaam en handig omdat je
zo in een klap meerdere bedrijven langs
kunt', vertellen studenten Toerisme Isa,

Jelita en Angel samen enthousiast na de
eerste twee van vier gesprekken die vijf-
tien minuten duurden. 'We horen veel
nieuwe dingen. En niet alleen over stage-
plekken: het is ook handig voor als je aan
het werk wilt, bijvoorbeeld na je studie'.

'Vooraf hoopten we vooral studenten te
kunnen enthousiasmeren. Niet alleen voor
onze locatie, maar ook voor de branche in
het algemeen', vult Vito Schapelhouman
aan, die namens Down Under uit Nieuwe-
gein deelneemt aan deze Speeddates en
maximaal 6 stageplekken biedt. De bege-
leider van de watersport, recreatie en
horeca-locatie in Nieuwegein werd via de
docent van twee zomerstagiairs gevraagd
mee te doen en was direct enthousiast
over het concept. 'Het is een leuke manier
om je te presenteren en we hopen op
deze manier de band met het College ook
te kunnen versterken'. Down Under maakt
deel uit van de BHG groep, die ook met
Fort bij Vechten aanwezig was.

Ook Jerrie Verleg, manager van De Fab-
rique heeft een goed beeld gekregen van
de studenten tijdens de gesprekken: 'Het
gaat echt top, de studenten zijn spontaan
en geïnteresseerd. Zo hadden we twee
studenten Facilitaire Dienstverlening die
na een snuffeldag op onze locatie in hun
eerste jaar enthousiast waren geworden.
Vooral de diversiteit in de werkzaamheden
sprak ze heel erg aan. We zien dat de
rondleidingen die wij met de opleiding

georganiseerd hebben ook een echt posi-
tief effect gehad hebben'. De evene-
mentenlocatie uit Utrecht voert gesprek-
ken met stagekandidaten Facilitaire
Dienstverlening niveau 2 en 4.
Goede eerste indruk
Met de uitbreiding van de Speeddates
naar ook de andere opleidingen willen het
Horeca & Toerisme College tegemoet-
komen aan de nog altijd grote vraag naar
geschikte medewerkers voor de hospitality
sector. 'We zien dat de vraag naar goed
personeel onverminderd hoog blijft',
beaamt Suzanne Staal, directeur. 'We
geloven dat een student die tijdens ver-
schillende stages een goede indruk van
bedrijven en een brede blik op het werk-
veld heeft gekregen, een goede keuze
kan maken voor een toekomst in de hospi-
tality. En voor bedrijven is het een laag-
drempelige manier om met meerdere stu-
denten in aanraking te komen. Wij zijn dan
ook blij dat er weer veel belangstelling is
vanuit het bedrijfsleven voor onze Speed-
dates'.
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Jerrie Verleg (De Fabrique)
in gesprek met studenten
Facilitaire Dienstverlening.
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Klimaatburgemeester
op de fiets
met Samen Duurzaam
Nieuwegein
(vervolg)

aan plannen voor groene gevels.
Bomen in de trottoirbestrating
hebben ook een verkoelend effect
door schaduwwerking en ze van-
gen stof en kooldioxide uit de
lucht. Onder sommige bomen is
ruimte aanwezig, de zogenoemde
boombunkers. Dit is onder meer te
zien aan de Bergfluiter. Rond de
boomstammen, in de zogenoem-
de boomspiegel, worden hier en
daar ook planten aangebracht
voor verhoging van de biodiversi-
teit.

• Vredebestlaan
Bij dit kijkpunt werd ingegaan op
de activiteiten van de Samen
Duurzaam Nieuwegein participan-
ten zoals de Kledingbank, Speel-
goedbank en het Repair Café en
de Voedselbank.

Kamermuziekconcert
in de Dorpskerk

Op zondag 13 november is er in
de Dorpskerk Nieuwegein het
tweede kamermuziekconcert in
de serie kamerconcerten van dit
seizoen.

De Dorpskerk is vanwege haar in-
tieme karakter en goede akoestiek
zeer geschikt voor muziek in klei-
nere bezettingen, zoals kamer-
muziek. Het concert wordt gege-
ven door Amerentia van der Kooij
op altviool en Arno van Wijk op
piano. Beide musici hebben elkaar
leren kennen op de middelbare
school en sinds die tijd vormen ze
een vast duo, zowel met viool en
altviool en met orgel en piano.

Op het programma staat muziek
van diverse componisten zoals
Joseph Joachim, Mikhail Glinka,
Hendrik Andriessen en Jan Vaclav
Kalliwoda.

Het concert begint om 16.00 uur,
entree is € 10,00. Kaartverkoop
aan de kassa. Vanwege de hoge
energieprijzen staat ook in de
Dorpskerk de thermostaat een
paar graden lager dan normaal…

FIETSFOTO VAN DE WEEK

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

Linda: ‘Het is herfst! De bladeren vallen en dus ook de fietsers’
aldus Arjen Lubach in dit fietshelmitem in zijn Avondshow. ‘Twee
derde van alle verkeersslachtoffers is fietser en een kwart loopt
daarbij hersenletsel op. We weten allemaal dat het beter is om
een fietshelm te dragen, maar we doen het niet want: niet cool.’
Kies jij wel met én voor je hoofd? Bekijk welke fietshelmen als
beste uit de test komen.’

De Digitale Nieuwegeiner

Klaverjasmarathon
in het Pétanque Centrum

De SPNN organiseert dit seizoen weer
een klaverjasmarathon en wel op
zaterdag 12 november (morgen) in het
Pétanque Centrum Nieuwegein aan de
Galecopperzoom 1.

De marathon begint om 10.00 uur (zaal
open vanaf 09.00 uur) en de eindtijd wordt
rond de klok van 17.00 uur verwacht. Er
worden negen ronden gespeeld via com-
puter indeling.

De kosten voor deelname aan de klaver-
jasmarathon bedragen € 14,00, inclusief
een kopje koffie/thee/lunch/drankje. Er zijn
mooie prijzen (meestal vlees-prijzen) te
winnen in de klaverjas competitie èn in de
loterij.
Opgeven en informatie via de organisatie:
0622414051 of 0620420947.

https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=WflYjsaC19g
https://www.anwb.nl/fiets/test/fietshelmentest-2021
https://www.anwb.nl/fiets/test/fietshelmentest-2021
0622414051
0620420947
https://filmscanning.nl
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Jubileumconcert
De Lekzangers:
’Zingen is een feest’

Het koor De Lekzangers dat in
1987 is opgericht, viert dit jaar
haar vijf-en-dertigjarig jubileum.
Dat zal gedaan worden met een
prachtig concert van hoog
niveau. Het koor bestaat uit
sopranen, tenoren, alten en
bassen, zingen musicalklassie-
kers, evergreens en nieuw werk.
Enkele gastoptredens maken
het concert compleet. Geniet en
vier het jubileum mee!

De Lekzangers, is een enthousiast
55+ koor van ongeveer 65 leden.
Met hart en ziel hebben zij zich op
het zingen gestort. Ervaren zang-
ers en beginners door elkaar, alle-
maal hebben ze er even veel ple-
zier in en verheugen zich op de
wekelijkse repetities.

Het repertoire is zeer gevarieerd,
van luisterliedjes tot licht klassiek,
van musical tot opera en operette.
Ook gouwe ouwe, die door het
publiek kunnen worden meege-
zongen. Behalve in het Neder-
lands, zingen de koorleden ook in
het Engels, Duits, Frans en zelfs
Italiaans.

Ria van Beugen: ‘We streven er-
naar om een maal per jaar een
groots openbaar concert te orga-
niseren. Bij voorkeur in het The-
ater DE KOM of in een van de
kerken in Nieuwegein. Daarnaast
treden wij ook regelmatig op in
zorginstellingen in de regio en bij
korenfestivals. Ook hebben we
een fraai Kerstrepertoire wat we
onder andere ten gehore brengen
bij de jaarlijkse kerstviering in de
Rank.’

Het jubileumconcert wordt gehou-
den op zaterdag 10 december in
De Voorhof aan de Wiersdijk.
Kaarten kosten € 10,00 inclusief
koffie/thee in de pauze.
Kaarten voor het jubileumconcert
zijn verkrijgbaar bij Ria van
Beugen. Haar telefoonnummer is
0306376067. Bestellen via e-mail
is ook mogelijk:
gvanbeugen@casema.nl.

Meezingen
Het koor kan altijd leden gebrui-
ken. Mocht je geïnteresseerd zijn,
dan kun je je aanmelden bij Ria
van Beugen, zij voorziet je graag
van alle informatie. Geoefend
wordt in De Voorhof aan de Wiers-
dijk.

IVN Natuurwandeling
op zaterdag 19 november
bij Soesterberg

Voor de liefhebbers organiseert het
IVN Nieuwegein e.o. een afwisselende
wandeling voor jong en oud van onge-
veer 3 uur bij Soesterberg. De start van
de wandeling is om 10.30 uur op het
parkeerterrein van het Militair Mu-
seum aan de Verlengde Paltzerweg 1
in Soest. Carpoolen kan vanuit Nieu-
wegein, om 10.00 uur vanaf de par-
keerplaats bij Jack’s Grillhouse in park
Oudegein. Zelf lunch en wat drinken
meenemen.

Het IVN over de excursie: ‘Naast het ver-
rassende en glooiende landschap zullen we
ook aandacht besteden aan vruchten en
zaden, die in de late zomer en de herfst zijn
ontstaan en welke dieren hier aan knabbe-
len. En dat we bijzondere vruchten en zaden
zullen zien is zeker! Laat je maar verrassen.’

Deelname aan de excursie is gratis; een
kleine vrijwillige bijdrage ter bestrijding
van de kosten is natuurlijk welkom.

De organisatie vraagt je om je van tevoren
aan te melden voor de excursie. Dat kan
door een e-mailtje te sturen naa
publieksactiviteiten@ivn-nijeo.nl.

0306376067
mailto:gvanbeugen@casema.nl
mailto:publieksactiviteiten@ivn-nijeo.nl
https://www.gall.nl
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Black Friday Night
met OG3NE op Cityplaza

Het is weer bijna tijd voor de avond
waar iedereen op zit te wachten: Black
Friday Night! Op vrijdag 25 november
beleef je in Cityplaza de welbekende
shopavond voor de echte professio-
nals. Want zeg nu eerlijk, shoppen op
Black Friday staat gelijk aan een inten-
sieve workout! Van 17:00 tot 21:00 uur
halen de ondernemers weer hoge kor-

tingen en te gekke extra’s uit de kast.
Het feestje wordt helemaal compleet
gemaakt met een optreden van nie-
mand minder dan… OG3NE!

Eén van Nederlands grootste trots, de drie
zeer getalenteerde zussen Lisa, Amy en
Shelley, treden op in Cityplaza! Wie kent
ze nu niet? Als winnaars van The Voice

of Holland en vertegenwoordigers van
Nederland voor het Eurovisiesongfestival
in Oekraïne, hebben ze ieders hart ver-
overd. De echte kenners onder ons ken-
nen ze natuurlijk al als winnaars van het
Junior Songfestival. Kortom, dat wordt
swingen!

WK in Qatar live vanuit Citplaza
Voetbalfans, opgelet! Het WK komt eraan
en laat de wedstrijd Nederland - Ecuador
nou nét tegelijkertijd vallen met Black
Friday Night. Ben je al in dubio wat je gaat
doen? Say no more, want je kunt beide
meemaken! Op winkelcentrum Cityplaza
wordt de wedstrijd namelijk live uitgezon-
den op een grote scherm op het plein voor
The Point. Ga dus lekker shoppen, maak
een pitstop om 17:00 uur in de voetbal-
lounge en geniet achteraf van een spet-
terend optreden van OG3NE! Als Neder-
land dan ook nog eens wint, kan deze
avond toch niet meer kapot?

Shoppen tijdens Black Friday Night
Black Friday Night is dé ideale avond om
je duurdere wishlist weer tevoorschijn te
halen, de decembercadeaus alvast in huis
te halen óf gewoon even lekker rond te
neuzen. De ondernemers verwennen je
deze avond namelijk graag met giga kor-
tingen en acties. Zo weet jij jouw shop-
pingbag wel te vullen!

Mitros en Viveste
samen verder als
Woonin

Woningbouwcorporaties
Mitros en Viveste fuseren
per 1 januari 2023. Daar
hoort een nieuwe naam bij:
Woonin. Huurders kunnen
terecht bij de vestiging in
hun woonplaats: Woonin
Houten, Woonin Wijk bij
Duurstede, Woonin Utrecht
en straks ook bij Woonin
Nieuwegein en Woonin
Overvecht. Eén organisatie,
dichtbij elke huurder.

‘Lokale verankering’ is één van
de pijlers van de fusie. Dicht
bij de huurder, weten wat er
leeft en daar (met maatschap-
pelijke partners) vlot op kun-
nen inspelen. 'Eén van de suc-
cesfactoren', zegt Huurders Be-
langen Vereniging (HBV)
Krommerijn, die hiervoor on-
derzoek deed onder 600 huur-
ders.

In Overvecht en Nieuwegein is
momenteel nog geen fysieke
plek waar huurders naar toe
kunnen met vragen. Dat gaat
veranderen. In beide gebieden
komt een wijkkantoor met
balie. Elk deelgebied krijgt een
eigen manager Wonen en een
Gebiedsregisseur: zo ontstaat
er een sterk team van mede-
werkers die weten wat er leeft
onder huurders in de wijk en
het netwerk goed onderhoudt.
Ook worden de openingstijden
van de vestiging in Utrecht
verdubbeld. Vanaf januari is de
huurder van 9.00 tot 17.00 uur
welkom met vragen. Ook tele-
fonisch is Woonin straks lan-
ger bereikbaar, bijvoorbeeld
voor huurders die het lastig
vinden om hun vraag digitaal
te stellen.

Een belangrijk argument om te
fuseren is de slagkracht om ex-
tra sociale woningen te bou-
wen in de regio. Dit wordt ook
expliciet ondersteund door het

Huurders Netwerk Mitros
(HNM): 'Wij zien het als een
cruciale opgave om het woning-
tekort terug te dringen, deze
nieuwe organisatie geeft een
sterkere positie richting gemeen-
ten', aldus Hans Hiltemann,
voorzitter van HNM.

Woonin wil een grote stap zet-
ten in het aanpakken van de
woningnood. Door nieuwe lo-
caties te vinden voor sociale
huurwoningen en aan boord te
komen bij commerciële ont-
wikkelaars. Maar ook door
slimmer te bouwen, in een zo-
geheten ‘bouwstroom’. Dit is
een nieuwe, conceptuele ma-
nier van bouwen van wonin-
gen. 'Waar we nu denken in af-
zonderlijke projecten, gaan we
werken aan een continue
stroom. Met als doel een ver-
snelling te realiseren in het bou-
wen van meer woningen, die
meteen ook een stuk duurzamer

zijn. De fusieorganisatie is aan-
jager van de Utrechtse bouw
stroom, een initiatief om makke-
lijker en sneller sociale huur-
woningen te bouwen, met een
regionale aanpak'.

In september heeft de Autori-
teit Woningcorporaties (AW)
goedkeuring gegeven aan de
fusie. Deze toestemming is
noodzakelijk en volgt op eer-
dere stappen die Mitros en
Viveste hebben gezet, zoals
het verkrijgen van instemming
van de huurdersorganisaties
van zowel Mitros als Viveste.
Ook zijn er op het fusievoor-
stel positieve zienswijzen
gekomen van de gemeenten
Utrecht, Houten, Nieuwegein
en Wijk bij Duurstede. De aan-
vraag is verder getoetst op het
belang voor de volkshuisves-
ting, behoud van lokale bind-
ing en financiële continuïteit.
Op alle punten onderschrijft
de AWmeerwaarde van de
fusie.
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Nieuwegein,
een inclusieve
gemeente

Nieuwegein wil een inclusieve
gemeente zijn en blijven. Een
gemeente waar iedereen de
ruimte heeft en voelt om te zijn
wie die is. Dat is waar Nieuwe-
gein zich hard voor maakt.
Afgelopen dinsdag heeft de
gemeenteraad het raadsvoors-
tel en de bijbehorende Kader-
stellende beleidsnotitie inclusie
ontvangen. De raad behandelt
deze notitie volgens de huidige
planning op 15 december
aanstaan-de tijdens de
raadsvergadering.

Vertegenwoordigers van D66,
PvdA, GroenLinks, CDA en Lokale
Vernieuwing hebben 16 maart
2018 al een handtekening gezet
onder het Regenboog stem-
busakkoord van COC Midden-
Nederland. Daarmee beloofden zij
maatregelen te gaan nemen voor
LHBTI-emancipatie in Nieuwe-
gein, vooral op het gebied van vei-
ligheid en voorlichting.

In april 2022 is de Regenboog-
agenda vastgesteld, die de positie
van de LHBTIQ+- gemeenschap
in Nieuwegein moet verbeteren.

De Regenboogagenda is een
eerste stap geweest. Afgelopen
periode is er hard gewerkt om
deze agenda te verbreden. Zo is
er ook aandacht voor mensen met
een beper-king. Er is afgelopen
periode ge-sproken met de raad,
ervaringsdeskundigen en belan-
genbehartigers om uiteindelijk te
komen tot de Kaderstellende
beleidsnotitie inclusie 2023-2026.

In deze beleidsnotitie staan de
speerpunten waar Nieuwegein
komende periode op gaat inzet-
ten. Waaronder het uitvoeren van
de Regenboogagenda en het VN-
verdrag Handicap en het tegen-
gaan van discriminatie, racisme
en stigmatisering. De gemeen-
telijke organisatie neemt hierin
een voorbeeldfunctie aan en zorgt
voor een inclusief werkklimaat.

De Kaderstellende beleidsnotitie
inclusie wordt besproken tijdens
de raadsvergadering. Als de raad
akkoord is, dan werkt de gemeen-
te dit samen met ervaringsdes-
kundigen en belangenpartijen uit
naar activiteiten voor de komende
jaren.

De Digitale Nieuwegeiner

Eerste hulp
bij Sinterklaasgedichten
in de bieb

Voor alle hulpsinterklazen met zor-
gen over het gedicht, hebben we een
goed bericht! Op maandag 28 novem-
ber komt de Nieuwegeinse schrijver
en dichter Liz Ditters (1967) om
14.30 uur langs in het PLUS-café om
een handje te helpen.

Liz Ditters is één van de Nieuwegeinse
auteurs. Naast illustreren en lezen,
schrijft ze geregeld gedichten voor het
tijdschrift DICHTER. 'Een gedicht begin ik
meestal met een vaag idee en er is eigenlijk
maar één ding waar ik goed op let en waar-
aan ik mezelf moet houden: het moet,
inclusief rijm en ritme, vanaf het begin
kloppen.'

Ook een mooi, kloppend gedicht schrij-
ven? Of zelf aan de slag met poëzie? Sluit
dan aan bij het PLUS-café op maandag 28
november. Inschrijven is niet nodig.

Meer Nieuwegeinse auteurs en kunste-
naars zijn te vinden op de website van de
bibliotheek.

Over het PLUS-café
Het PLUS-café is het lifestyle-café voor
bewuste 55-plussers uit Nieuwegein en
omgeving, met activiteiten en workshops
rondom gezondheid, lifestyle, cultuur,
digitale media of de actualiteit. In
november staat het PLUS-café in het
teken van oud worden en jong blijven.

Let op: het PLUS-café vindt tijdelijk
plaats in Buurtplein Galecop.

https://www.pen.nl/artikel/vijf-nieuwegeinse-partijen-tekenen-akkoord-voor-lhbti-emancipatie
https://www.pen.nl/artikel/vijf-nieuwegeinse-partijen-tekenen-akkoord-voor-lhbti-emancipatie
https://www.detweedeverdieping.nu/auteurs/liz-ditters/
https://www.detweedeverdieping.nu/auteurs/
https://www.detweedeverdieping.nu/auteurs/
https://www.pen.nl/winkel/Voor-een-Glimlach-zachte-kaft-p502082476
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-4-p506401635
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Wolven in Nederland,
Oei of Ahh?

IVN Nieuwegein-IJsselstein e/o
organiseert op dinsdagavond
22 november een presentatie
over ‘wolven’ voor iedereen in
Nieuwegein en omgeving. De
laatste tijd worden er steeds
vaker wolven waargenomen in
Nederland, zelfs in Utrecht is de
wolf al gesignaleerd.

De lezing zal gaan over de wolf en
hoe die hier verzeild is geraakt.
Wat vinden wij daarvan, een
bedreiging of toch waardevol?

Ook de volgende vragen zullen
worden beantwoord: Past dit
prachtige zoogdier wel in het
Nederlandse landschap? Wat voor
schade kan dit roofdier aanricht-
en? Hoe verloopt de bescherming?

De presentatie wordt gegeven
door Leo Linnartz vanuit ‘ARK
Natuurontwikkeling’. ARK
Natuurontwikkeling heeft samen
met andere organisaties het
samenwerkingsverband ‘Wolven
in Nederland’ opgericht. ‘Wolven
in Nederland’ verzamelt, analy-
seert en deelt de kennis over wol-
ven in en rond Nederland. Met
deze informatie kunnen zij een
duurzame vestiging van de wolf in
Nederland op een zorgzame wijze
begeleiden.

Iedereen is welkom op dinsdag-
avond 22 november om 20.00 uur
in het MEC aan het Geinoord 9.

Proefopstelling markt

Stichting Markten Nieuwegein organi-
seert elke zaterdag een weekmarkt op
het Stadsplein in de binnenstad van
Nieuwegein. Tijdens de bouw van de
woningen van CityPromenade is een
deel van het huidige marktterrein niet
beschikbaar vanwege veiligheid.
Daarom verplaatst de markt binnenkort
een stukje richting het politiebureau.
Naar verwachting begin 2023.

Op maandag 7 november oefende de
stichting met de marktkramen op de
nieuwe plek, om er zeker van te zijn dat
het past. Dit ‘droogoefenen’ vons plaats
tussen 14.00 en 16.00 uur. Tijdens deze
oefening waren de kramen niet open. Bij
de oefening van de indeling werd zowel
gekeken naar de opstelling van de markt
als naar de invloed op de omgeving.
Men was zeer tevreden: alles past!

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 de Kleine Brug vanuit het zuiden gezien. De
ansichtkaart komt uit 1920. De Oude Sluis is eigendom
van de stad Utrecht. Dit eigendomsrecht dateert van 1373.
toen is deze sluis op kosten van de stad Utrecht
aangelegd. De uitgever van de kaart was M. Hol uit
Vreeswijk. De drukker is onbekend en gedrukt in kleur.

Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.wolveninnederland.nl/
https://www.wolveninnederland.nl/
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:redactie@pen.nl
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'Hoe je gelukkig wordt blijft een
vraag die de meeste mensen
bezighoudt. Vooral de oude
Griekse filosofen hebben allerlei
ideeën over hoe je een gelukkig
mens moet zijn, of zoals zij
zeggen: 'wat het goede leven is'.
Volgens filosoof Epicurus gaat het
leven om het opzoeken van
plezier en het vermijden van
zorgen. Dat is natuurlijk makkelijk
praten met alles wat er nu speelt.
We zitten in een stikstofcrisis,
toeslagencrisis, woningmarkt-
crisis, energiecrisis, klimaatcrisis,
vluchtelingencrisis, personeels-
crisis… pff, het houdt niet op! Je
wordt er depressief van.'

'Voor mij helpt omdenken hier
tegen. We kunnen niet alles
omdenken, maar wel veel. Die
crisis gaat niet zomaar weg.
Daarom zorg ik dat ik niet
meegetrokken word in alle
negatieve energie. Een goede
oplossing voor mij voor een
rustiger en gelukkiger leven met
minimale stress. Maar misschien
werkt het voor jou heel anders?'

'Sommige mensen vinden rust
in mindfulness. Met mindfulness
leer je met behulp van oefeningen
je gedachten te concentreren op
alleen de dingen waar je energie
van krijgt. Je kan zo makkelijker
niet helpende gedachten en je
automatische piloot uitschakelen.'

'Voor andere mensen is sport
een bezigheid die gelukkig maakt.
Tijdens het sporten komen er
stofjes vrij die je humeur omhoog
helpen: serotonine, dopamine en
endorfine. Kijk dat helpt!
Daarnaast geeft het mij bijvoor-
beeld energie wanneer ik bezig
ben met een beweegintake om
mensen te helpen met de
zoektocht naar een passend
sportaanbod. Mensen voelen zich
hierdoor meer gezien, gehoord en
gewaardeerd, wat hen weer
gelukkiger maakt.'

'Daarnaast helpt kennis
vergaren en delen ook bij het
vinden van geluk. Daarom organi-
seert SportID op 1 december ‘het
Sportsymposium’ in het sport- en
evenementencomplex Merwe-
stein. Tijdens het Sportsymposium
worden sportverenigingen mee-
genomen in allerlei onderwerpen
en vragen die nu in deze branche
spelen. Er zijn interessante
gastsprekers aanwezig die de
verenigingen meenemen in
vraagstukken zoals:
Kunnen alle mensen en
doelgroepen bij jouw vereniging
terecht voor sport?
Is er een veilig sportklimaat?
Heb je een duurzame sportaccom-
modatie?
Heb je alle vrijwilligers al in huis
die je nodig hebt?'

'Zit jij in de organisatie van een
sportvereniging in Nieuwegein en
kan jij wel wat geluk, in de vorm
van informatie, gebruiken? Meldt
je dan gratis aan voor deze
inspirerende avond door te mailen
naar e.jansen@merwestein.nl.'

'Op dit moment voel ik me heel
gelukkig, want de column is weer
geschreven. Fijne dag!'

Misschien kennen jullie ze wel, de
buurtsportcoaches en sportpark
manager van Nieuwegein,
zichtbaar in hun oranje zwarte
trainingspakken en altijd bezig om
iedere inwoner van Nieuwegein te
verleiden om in beweging te komen.
Van 0 tot 100 jaar oud!

Elke week schrijft een van
de medewerkers van SportID
Nieuwegein een column
in De Digitale Nieuwegeiner.
En zoals dat kán en mág bij een column
kan en mag de medewerker,
zonder een blad voor de mond te
nemen, zijn of haar (al dan niet
gepeperde) mening geven
over dat wat opvalt, blij maakt
of juist irriteert.

Deze week valt de eer te beurt aan
Esther Jansen, buurtsportcoach
Galecop:

Het goede leven

mailto:e.jansen@merwestein.nl
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Opvangschip
voor asielzoekers
aangekomen

Het opvangschip MS Princess is aan-
gemeerd in Nieuwegein. Daags tevoren
nog probeerde een bewonersgroep de
komst van het schip tegen te houden,
maar de rechter gaf hen geen gelijk. De
gemeente is opgelucht dat de opvang
er toch kan komen. 'De nood in Ter
Apel blijft immers hoog', aldus burge-
meester Frans Backhuijs.

Er wordt vrijdagmiddag, vorige week, nog
hard gewerkt aan de kade van het Mer-
wedekanaal. De gemeente is nog snel
bezig met een nieuwe stoep aan de
voorkant van het opvangschip. 'De hekken
moeten nog om het schip worden ge-
plaatst, het rookhok staat er inmiddels al',
vertelt een woordvoerder. 'Begin volgende
week is ook de unit voor de 24 uurs-bevei-
liging klaar voor gebruik.'

Rechtszaak
De komst van het schip, waar zo’n hon-
derd alleenstaande mannen op worden
opgevangen, was tot voor kort nog niet
zeker. Omwonenden spraken in septem-
ber al hun ongenoegen uit over de opvang
en spanden daarom zelfs een kort geding
aan. 'We zijn bang voor onze veiligheid',
stelde een Nieuwegeiner. 'Denk je dat het

de komende maanden rustig blijft als je
zoveel mannen samen op één boot zet? Ik
geloof er niks van.'
De rechter gaf echter aan dat de ge-
meente er alles aan lijkt te gaan doen om
de veiligheid zo goed mogelijk te garan-
deren. Ook merkte hij op dat de nood in
de asielcrisis momenteel zo hoog is, dat
dat een belangrijkere afweging is dan de
mogelijke zorgen van de omwonenden.

En dus kan de opvang op het schip
gewoon doorgaan. 'Heel goed', vindt
burgemeester Backhuijs. Dat omwonen-
den een rechtszaak aanspanden, is voor
hem overigens geen punt. 'We leven in
een vrij land. En ik ben burgemeester van
alle Nieuwegeiners, dus ook van mensen
die het ergens niet mee eens zijn.'

Inloopavond
Vanmiddag maakt het schip zijn intrede in
Nieuwegeinse wateren. Komende woens-
dag komen de asielzoekers uit Ter Apel al
aan. Veel hoeft er op het schip zelf overi-
gens niet meer te veranderen. Omdat het
schip vaak voor vakanties wordt ingezet,
zijn de kamers al ingericht op mensen die
er blijven overnachten. Tijdens een in-
loopavond konden omwonenden daarom
vorige week vrijdagavond vast een kijkje
nemen op het schip dat de komende vier
maanden naast hun appartementencom-
plex blijft liggen.

Foto en tekst van onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

Activiteiten
voor deze asielzoekers

• SportID Nieuwegein stelt de Dojo ter
beschikking en organiseert een paar keer
in de week een sport en beweegactiviteit.

• MOvactor stelt haar buurtpleinen ter
beschikking waar vluchtelingen met el-
kaar kunnen koken en mee kunnen doen
met de bestaande activiteiten.

• In DE KOM kunnen vluchtelingen schil-
deren, muziek maken in de geluidsstudio
en dansen in de dansstudio.

• In de bibliotheek De tweede verdieping
kunnen de vluchtelingen meedoen aan de
taalactiviteiten.

• Het Cals College, dat op nog geen 200
meter ligt van de asielboot zal na 16.00
uur haar gymzalen, muziekruimtes en cre-
atieve ruimtes ter beschikking stellen om
leuke activiteiten in te doen.

De gemeente Nieuwegein: ‘We zullen bin-
nenkort een overzicht geven wat er allemaal
te doen is. Daar kunnen de asielzoekers op
intekenen en dan gaan ze met groepjes tot
maximaal acht personen onder begeleiding
naar een van bovenstaande activiteiten.’
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Asielboot zorgt
voor woede in Nieuwegein:
‘We worden bedreigd!’

Bewoners van het appartementencom-
plex ‘Van Nieuwenhuizen’ aan de
Meentwal zijn woest. Hun prachtige
uitzicht over het Merwedekanaal aan de
achterkant van de woningen ‘wordt
sinds kort verpest door een asielboot
waar 97 asielzoekers komen vertoe-
ven’, aldus de bewoners tegen Pow-
News. De fraaie tuin van hun apparte-
mentencomplex wordt momenteel
omheind met zwarte hekken, en is er
een bushalte geplaatst naast de wonin-
gen pal voor de asielboot, zodat de
asielzoekers makkelijker de stad in
kunnen trekken.

Helen Adriani-Wempe, fractievoorzitter
CDA Nieuwegein tegen de nieuwszender
PowNews: ‘De komst van deze boot in
Nieuwegein is het gevolg van slecht kabi-
netsbeleid. Na de verhoogde instroom van
2015-2016 als je het hebt over Syriërs is
het aantal AZC’s afgebouwd en vervol-
gens hebben we een verhoogde instroom
gehad in de jaren daarna. Er zitten mo-
menteel 17.000 statushouders eigenlijk op
plekken waar je asielzoekers wilt hebben
en dat zorgt voor een verhoogde aanvra-
gen bij gemeenten en dit, zoals in Nieuwe-
gein, is het gevolg van het beleid in Den

Haag. De asielboot in Nieuwegein is een
noodsituatie om asielzoekers te
huisvesten.’

De bewoners worden momenteel bedreigd
op Sociaal Media, terwijl ze niet tegen
asielzoekers zijn. Het gaat de bewoners
juist om de locatie die is gekozen door de
gemeente Nieuwegein. Zij spanden afge-
lopen week een kortgeding aan, maar de
uitspraak is niet in het voordeel van de be-
woners gevallen.

'Een incident zou niet ondenkbaar zijn'
De rechter gaf aan dat de gemeente er
alles aan te hebben gedaan om de vei-
ligheid zo goed mogelijk te garanderen.
Ook merkte hij op dat de nood in de asiel-
crisis momenteel zo hoog is, dat dat een
belangrijker afweging was dan de moge-
lijke zorgen van de omwonenden. De
rechter begreep tijdens de rechtszaak de
zorgen van de bewoners. 'Een incident
zou niet ondenkbaar zijn', zo stelde hij
meerdere keren.

En dus kan de opvang op het schip
gewoon doorgaan. 'Heel goed', zo liet de
eerdaags vertrekkende burgemeester
Frans Backhuijs weten in een verklaring.
Dat omwonenden een rechtszaak aan-
spanden, was voor hem overigens geen
punt. 'We leven in een vrij land. En ik ben
burgemeester van alle Nieuwegeiners,
dus ook van mensen die het ergens niet
mee eens zijn.'
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Helen Adriani-Wempe

Bovendek Benedenendek

https://www.pen.nl/artikel/bewonersgroep-nieuwegein-krijgt-geen-gelijk-opvangschip-voor-vluchtelingen-mag-er-komen
https://www.pen.nl/artikel/bewonersgroep-nieuwegein-krijgt-geen-gelijk-opvangschip-voor-vluchtelingen-mag-er-komen
https://www.pen.nl/artikel/asielboot-zorgt-voor-woede-in-nieuwegein-we-worden-bedreigd
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Opruimactie Galecop
Debbie van Rooijen
en ‘No Plastic Runner’

Zwerfvuil opruimen, buiten zijn
en lekker wandelen? Dat kan
zaterdagochtend 26 november
aanstaande van 10.00 tot 12.00
uur in de wijk Galecop. Erik
Wierstra, alias ‘No Plastic Run-
ner’ gaat samen met initiatief-
neemster Debbie van Rooijen,
die in de wijk woont, het zwerf-
afval te lijf in Galecop.

Zelf heeft de ‘No Plastic Runner’
als doel om van IJsselstein de
schoonste stad van Nederland te
maken. Hij komt speciaal over om
ook Galecop te ontdoen van het
zwerfaval. Hij organiseert mini-
maal éénmaal per maand een
opruimactie in IJsselstein en heeft
daar een vaste schare opruimers
die hem helpen om zijn doel te
bereiken.

‘Zwerfafval is een groot maat-
schappelijk probleem, omdat het
slecht is voor mens en dier. Oceanen
zitten vol met plastic deeltjes die in
de vis zitten die wij eten, op het land
trekt het ongedierte aan en geeft het
de wereld een lelijk gezicht’ aldus
Debbie van Rooijen.

Opruimacties zorgen ervoor dat
zwerfafval verdwijnt, ook al is dat
vaak tijdelijk. ‘Alleen opruimen
helpt niet, we moeten ook met z’n
allen zorgen dat het niet in de na-
tuur komt.’ Door middel van
opruimacties, voorlichting op
scholen en bedrijfsuitjes probeert
‘No Plastic Runner’ mensen te la-
ten inzien wat de gevolgen van
zwerfafval zijn.

‘No Plastic Runner’ vindt het dan
ook geweldig dat Galecopper
Debbie van Rooijen, die ook regel-
matig zwerfaval opruimt, hem be-
nadert heeft om ook in Galecop
een opruimactie te houden.
‘Initiatieven als deze zorgen voor
inzicht, verbinding en een schone
wijk.’

Doe mee en help mee om de
wijk Galecop schoon te maken
Heb je zin om mee te doen om de
wijk Galecop schoon te maken,
kom dan zaterdag 26 november
om 10.00 uur naar de Galecopper-
boog aan het Thorbeckepark. Na
een drankje met elkaar te hebben
gedronken zullen de deelnemers
door de wijk lopen en samen de
schouders er onder zetten.

‘Mede dankzij de Jumbo Galecop,
die deze opruimactie sponsort,
maken we er een mooie ochtend van
en kan iedereen blij zijn met een
schone wijk’ aldus Debbie van
Rooijen en Erik Wierstra.

Activiteitenplein Bouwgein

Kom gezellig creatief meedoen bij
Bouwgein!
Voor kinderen van 6-12 jaar.
Ben je 4 of 5 jaar? Ook welkom samen
met een volwassene!

Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hove-
niersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.

Vrijdag 11 november
Lampionnenoptocht
Het verzamelpunt voor de optocht is vanaf
18.15 uur op het terrein van Bouwgein, de
optocht start om 18.30 uur. Alle kinderen
zijn samen met hun ouder(s) welkom om
in de optocht mee te lopen met hun
(zelfgemaakte) lampion. De optocht
eindigt weer op het terrein van Bouwgein
en daarna is iedereen vrij om in de eigen
straat (of wijk) verder Sint Maarten te
lopen.

Zaterdag 12 november
Borstelrobotbeesten
Maak je eigen robotbeest die met een
motortje zelf kan bewegen!
Kinderen dienen zich vooraf op te geven,
dit kan door een mailtje te sturen naar:
Joyce@Bouwgein.nl. Er kunnen maximaal
30 kinderen mee doen!

Woensdag 23 november
Herfstpotjes
Maak in een glazen potje een herfst-
wereld en laat de herfstblaadjes vrolijk
dwarrelen.

Woensdag 30 november
Herfstpotjes
Open atelier
Er staat allerlei materiaal klaar waar je
zelf mee aan de slag kan! Geen inspi-
ratie? Geen punt, daar zorgen wij voor.

Zaterdag 17 december
Kaartenhouders
We gaan kaartenhouders maken met knij-
pers, houtjes en lint.

https://www.bouwgein.nl
mailto:Joyce@Bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
https://www.pen.nl/winkel/Voor-een-Glimlach-zachte-kaft-p502082476
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Verlengd: expositie
Kunst Zonder Grenzen
in Museum Warsenhoeck

De expositie Kunst Zonder Grenzen die
nu te zien is in Museum Warsenhoeck
wordt, wegens succes, verlengd tot
4 december. Het werk dat daar ten-
toongesteld wordt gaat vooral over
vrouwen, over hun rechten en hoe die
vrouwenrechten nu nog steeds, in 21e
eeuw, geschonden worden. Museum
Warsenhoeck vind je in het Natuur-
kwartier in Nieuwegein, het adres is
Geinoord 11 (bij de kinderboerderij).

Joanna Ciechanowska uit Londen, Mauga
Houba-Hausherr uit Krefeld en Aleksandra
Govers-Zielinska uit Nieuwegein zijn de
exposerende kunstenaressen. Elk met
een eigen visie op dit thema, een eigen
stijl van werken en een eigen interpretatie.
Het is een mooi afgewogen expositie die
overigens binnenkort ook in Londen en
Duitsland te zien zal zijn.

Joanna Ciechanowska woont en werkt in
Londen. In 1976 studeert ze af aan de
Academie voor Schone Kunsten in
Warschau. Na haar afstuderen verlaat zij
Polen en de volgende jaren woont en
werkt ze in Iran, Egypte, Afrika, Hong
Kong en Londen. Haar werk omvat illu-
straties, grafisch werk, album covers voor
CBS Records, posters voor IBM, illustra-
ties voor de Londense metro, boekomsla-
gen e.d. Ze neemt veelvuldig deel aan in-
ternationale wedstrijden en exposities in
prestigieuze plaatsen als het Cooper
Hewitt Museum in New York. In de loop
der jaren heeft Ciechanowska veel in
Polen en in andere landen geëxposeerd.
Momenteel houdt de kunstenares zich
bezig met schilderen en grafiek.

Mauga Houba-Hausherr rondde in 1982
in Polen haar studies af in beeldende
kunst en cultuur en pedagogie. In 1983
emigreerde zij naar Duitsland. Daar is ze
afgestudeerd aan de Hogeschool van
Niederrhein als ontwerpster. Zoals ze zelf
zegt heeft ze altijd geschilderd. Na suc-
cesvolle tentoonstellingen en goede
kritieken in de pers, als ook een zeer posi-
tieve ontvangst van haar werken door er-
kende autoriteiten in de schilderkunst,
concentreert ze zich sinds 2002 op schil-
deren. De juistheid van deze beslissing
wordt bevestigd door talrijke tentoon-
stellingen sinds die tijd. Haar schilderijen
zijn in het bezit van vele particuliere kun-
stliefhebbers en verschillende instellingen.

Aleksandra Govers-Zielinska ging na
afronding van het KunstLyceum naar de
KunstAcademie in Wroclaw (1973-1977).
In 1977 emigreert zij naar Amsterdam.
Daar studeert ze af aan D’Witte Leli
(1978-1983), waarna ze les geeft in
keramiek. Ze woont in Nieuwegein waar
ze doceert aan het Volksuniversiteit. Ook
geeft ze les in Woerden en Culemborg.
Daarnaast schildert ze en maakt ze
keramische beelden. Ze exposeert veel,
zowel in Nederland als in het buitenland.
Sinds een paar jaar is ze werkzaam als
coördinator kunstexposities in Museum
Warsenhoeck in Nieuwegein.

Aleksandra over haar werk: 'Er gebeurt
veel in de wereld. De misstanden raken
me diep: de natuur die verwoest wordt
door het toedoen van de mens; dieren die
door de mens onwaardig worden behan-
deld en opgegeten, klimaatverandering,
ontbossing, bedreiging van het leven in de
oceanen, machtsmisbruik in de politiek; de
democratie die bedreigd wordt (onder an-
dere in mijn vaderland Polen); vrouwen-
rechten die zelfs nu nog, in de 21ste
eeuw, geschonden worden, dat zijn de
thema’s van mijn werk in de afgelopen
jaren. Wat me raakt maak ik tastbaar. Dan
schilder ik en maak ik keramische beel-
den. Vaak zet ik werken bij elkaar in in-
stallaties.'

30

De openingstijden van het
museum zijn op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
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Flinke stijging
waterschaps-
belasting
door energiecrisis

De waterschapsbelasting voor gezin-
nen met een eigen woning gaat vol-
gend jaar met gemiddeld 30 euro
omhoog. Dat verwacht de Unie van
Waterschappen na een inventarisatie
onder de 21 waterschappen, waaronder
het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden waaronder Nieuwegein
valt. De waterschapsbelastingen stij-
gen volgens de Unie sterker dan de
afgelopen jaren. Vorig jaar bedroeg de
stijging voor gezinnen met een eigen
woning nog 9 euro. De definitieve
tarieven moeten nog worden vast-
gesteld.

Volgens de Unie wordt de verhoging
veroorzaakt door investeringen om de
gevolgen van de klimaatverandering op te
vangen en de stijgende prijzen. ‘Water-
schappen kregen in 2022 net zoals iedereen
in Nederland te maken met grote prijsstij-

gingen. Met name de sterk gestegen ener-
giekosten hakken er bij veel waterschappen
behoorlijk in. Bij sommige waterschappen
zijn de belastingontvangsten dit jaar onvol-
doende om alle kosten te dekken’, aldus
bestuurslid van de Unie van Waterschap-
pen Vincent Lokin.

Nieuw contract met hogere tarieven
Lokin zegt dat er waterschappen zijn die
twee en soms wel bijna drie keer zoveel
gaan betalen voor de energie die zij inko-
pen. ‘Bij sommige waterschappen loopt een
contract met lage vaste prijzen nog door,
maar andere waterschappen waren ge-
noodzaakt onlangs een nieuw contract met
veel hogere tarieven af te sluiten.’ Daarbij
komt volgens Lokin dat het werk van de
waterschappen steeds complexer wordt
door bijvoorbeeld extremer weer, de
hogere eisen aan schoon en voldoende
water en de zuivering van rioolwater.

Verschillen in bedragen
Hoe hoog de waterschapsbelastingen
zullen zijn, verschilt van waterschap tot
waterschap. Dat komt vooral doordat ge-
bieden van elkaar verschillen, zegt Lokin.
Een gezin met een eigen huis met een
WOZ-waarde van 250.000 euro betaalde in
dit jaar gemiddeld 353 euro. In 2023 wordt
dat volgens de huidige tariefvoorstellen,
die eind oktober in de besturen van de
21 waterschappen werden besproken,
gemiddeld 381 euro.

Voor een woning van 325.000 euro gaat
het om een gemiddelde stijging van 376
naar 405 euro.
En voor een woning van 400.000 euro
stijgt het bedrag gemiddeld van 398 naar
429 euro.
Voor een alleenstaande huurder gaat het
om een stijging van gemiddeld 156 euro
dit jaar naar 168 euro in 2023.
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17 november is er weer
een Avond voor de Stad

Inmiddels wordt de burgemeesters-
enquête volop ingevuld. Wil je ook
meedenken over wat voor burgemees-
ter Nieuwegein nodig heeft? Tot dins-
dag 15 november kunnen de inwoners
van de enquête invullen. Op 17 novem-
ber wordt er in twee zalen vergaderd, al
staat in de Gildenborchzaal slechts één
punt op de agenda.

• Rondvraag
De rondvraag is het vaste moment waarop
raadsleden vragen kunnen stellen over
onderwerpen die niet op de agenda staan.
De rondvraag kan een instrument zijn voor
raadsleden om onderwerpen aan te snij-
den waar inwoners zich over hebben uit-
gesproken.

• Inspraak
Kan de raad je ergens bij helpen of wil je
je mening geven over een onderwerp

waarover nog niet in de raad gesproken
wordt? Meld je dan aan voor de in-
spraakronde via griffie@nieuwegein.nl.

• Update vluchtelingenproblematiek/
huisvesting statushouders
Vorige week vrijdag, 4 november, is het
vluchtelingenschip aangemeerd in Mer-
westein en afgelopen week hebben hon-
derd asielzoekers hun intrek genomen.
Tijdens dit informatieve onderdeel wordt
de raad bijgepraat over de vluchtelingen-
opvang.

• Nota verbonden partijen
Per 1 juli 2024 wordt de Wet Gemeen-
schappelijke Regelingen, die gaat over re-
gionale samenwerkingsverbanden, aange-
past. Tijdens dit onderdeel wordt de raad
geïnformeerd over deze wetswijziging en
de invloed hiervan op de nota Verbonden
Partijen.

• Dialoog energiearmoede
De dialoog tussen de raad en het college
over energiearmoede is een vervolg op de
dialoog van 6 oktober, toen ook over dit
onderwerp werd gesproken. De raad heeft
die avond een aantal vragen gesteld die
zijn meegenomen door het college en
deze avond zal aan de hand van die vra-
gen het gesprek voortgezet worden. Het
uiteindelijke doel is om een plan van aan-
pak op te stellen voor energiearmoede.

Tot slot
Voor de volledige agenda’s, de bijbeho-
rende stukken en de livestream ga je naar
NieuwegeinseRaad.live/Stream1 en
~Stream2. Uiteraard ben je ook welkom
op het Stadshuis om de vergadering bij te
wonen.

https://www.nieuwegein.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/nieuwe-burgemeester
mailto:griffie@nieuwegein.nl
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Duurzaamheid

Een of meer pagina's in De Digitale
Nieuwegeiner met activiteiten,
ontwikkelingen en tips op het gebied
van duurzaamheid. Samengesteld
door de vrijwilligers van Energie-N en
de redacties van pen.nl en De Digitale
Nieuwegeiner.

Webinar zonnepanelen,
22 november

Al bijna 15% van de Nieuwegeinse
woningen is uitgerust met zonne-
panelen. Die van jou nog niet? Het is
nog steeds een van de maatregelen
met de kortste terugverdien tijd.

• Wist je dat zonnepanelen niet altijd op
het zuiden hoeven te liggen en dat oost
en/of west ook prima is (soms zelfs
beter).
• Leer alles over de verschillen tussen
omvormers, micro-omvormers en
optimisers. Zo kun je de goedkoopste
installatie met de meeste opbrengst
krijgen.
• Hoe werkt de zogenaamde salderings-
regeling en wat betekent het dat die
regeling in de periode 2023-2030
geleidelijk wordt afgebouwd.

Wanneer

Continue

Werkdagen 20.00 - 21.00 uur

• 15 nov, 20.00 - 21.00 uur
• 22 nov, 20.00 - 21.00 uur
• 29 nov, 20.00 - 21.00 uur

• 3 dec, 11.00 -14.00 uur

• 6 dec, 20.00 - 21.00 uur
• 13 dec, 20.00 - 21.00 uur
• 20 dec, 20.00 - 21.00 uur

Onderwerp

Mail je vragen naar
info@energie-n.nl of geef je op
voor een energiegesprek of
warmtescan
Bel voor vragen naar
0302378312
Webinar subsidie en financiering
Webinar zonnepanelen
Webinar energierekening en
besparen zonder inversteren
(ook voor huurders)
Vragen inloop in bieb De tweede
verdieping, Stadshuis
Webinar glas/kozijnen
Webinar kruipruimte isolatie
Webinar dakisolatie

Webinar subsidie
en financiering,
15 november

Met het verduurzamen van je
woning bespaar je energie-
kosten en verhoog je het leef-
comfort. Dat is mooi maar het
moet echter ook betaald worden.
Je wil niet teveel betalen.

In de verschillende bijeenkomsten
over specifieke maatregelen leer je
hoeveel het ongeveer mag kosten.
In de bijeenkomst over subsidie en
financiering kom je te weten hoe je
mogelijk een deel van je investe-
ring kan terugkrijgen. We gaan in
op de subsidie regelingen van het
Rijk (ISDE) en van de gemeente.

Uiteindelijk zal natuurlijk altijd een
deel zelf betaald moeten worden,

dat heeft niet iedereen op de plank
liggen. Tijdens deze bijeenkomst
gaan we in op regelingen van de
gemeente waarmee je goedkoop
kunt lenen. Ook de zogenaamde
Verzilverlening wordt behandeld,
hiermee kunnen bewoners ouder
dan 57 jaar met een overwaarde
op hun hypotheek (of geen hypo-
theek meer), lenen zonder maan-
delijks rente en aflossing te beta-
len.

mailto:info@energie-n.nl
0302378312,
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
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https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/artikel/black-friday-night-met-og3ne-op-cityplaza
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dekom.nl%2Fagenda%3Ffbclid%3DIwAR1GED9nTkCvWDRVQQmKdaTCLxVEatPXBOMgq6nn1-YTfCvHg8dZbeBtMW8&h=AT3XHY1seN5WasJI5Qto_ZOUAfhWWg91_SAKWHMHZcuAGk5aGfWIIvXI4aU24NwJwQ0MFh8Y_quFRxtvDR5axaZMWkQL8xRI15ACm6Yh88bPxTHWz8eK6zJyOJ7aM0_Xk6ft8iw2Lg&__tn__=-UK*F
http://www.sportparkgalecop.nl
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http://www.sportparkgalecop.nl
https://www.pen.nl/winkel/Schilderij-Gun-jezelf-de-zee-van-tijd-p435615319
http://robin-food.nl
http://robin-food.nl/soep-van-de-fiets/
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Vruchtbaar overleg
over ‘piepende’ trams

Op maandag 24 oktober heeft
Nieuwegeins wethouder Ellie
Eggengoor en haar collega uit
IJsselstein een vruchtbaar
gesprek gehad met de gede-
puteerde van de provincie
Utrecht over een oplossing
voor de piepende trams. Naar
aanleiding van klachten van
omwonenden in Nieuwegein
en IJsselstein over hinderlijk
piepen van de nieuwe tram-
toestellen in bochten, zijn zo-
wel inwoners als de gemeen-
ten vanaf het begin in gesprek
met de provincie.

Wethouder Ellie Eggengoor: 'We
hebben een goed overleg gehad
dat vertrouwen geeft voor een
passende oplossing voor onze in-
woners. Tegelijkertijd: we blijven
het kritisch volgen.'

Wieldempers en smering rails
De provincie heeft laten weten
dat uit ervaringen en proeven
met bijbehorende metingen is
gebleken dat smering van de
rails en wieldempers effectief zijn
om het piepen te verminderen.
Op grond daarvan heeft de pro-
vincie ervoor gekozen om alle

trams van wieldempers te
voorzien. De montage van de
wieldempers is na de zomer ge-
start.

Rond half november zullen alle
trams zijn voorzien van wieldem-
pers. Ook brengen momenteel
speciale installaties, op plekken
waar de meeste overlast is,
smeerolie aan tussen het wiel en
het spoor. Tot slot zegt de provin-
cie toe om begin 2023 de rails te
slijpen, waardoor de tram ook
minder geluid zal maken.

Begin 2023 gaat de provincie ook
geluidsmetingen uitvoeren waar-
uit moet blijken wat de effecten
zijn van de genomen maatrege-
len.

Communicatie
Verder is met provincie Utrecht
afgesproken dat zij de inwoners
van Nieuwegein en IJsselstein in-
formeert over de verdere voort-
gang van de te realiseren maat-
regelen. Indien nodig informeert
de provincie direct omwonenden
van de trambaan die momenteel
overlast ervaren via een bewon-
ersbrief.-

Gratis jonge bomen

Zaterdagmiddag 26 november kunnen
inwoners van Nieuwegein tussen 13.00
en 14.00 uur gratis zaailingen ophalen
bij de oogstdag van de Gemeente
Nieuwegein. Er liggen verschillende
soorten zaailingen (jonge aanplant)
van inheemse boompjes klaar, waar-
onder Es, Esdoorn, Veldesdoorn, Haze-
laar, Hulst, Beuk, Meidoorn en Zomer-
eik.

De afhaallocatie is bij het Tuinkerspad
aan de Nevelgaarde in Nieuwegein (ter
hoogte van de brandweerkazerne). Kom je
ook één of meerdere boompjes ophalen
voor de aanplant in jouw tuin? Je kunt je
op de parkeerplaats bij de kazerne mel-
den. Wees er wel snel bij want op=op!

Nieuwe natuur
Deze oogstdag is een initiatief van de
gemeente Nieuwegein in samenwerking
met inwoners en de groene vrijwilliger-
sorganisatie Meer Bomen Nu. Met het
organiseren van deze oogstdag wil de
gemeente overtollige zaailingen kansen
geven om tot volwassen bomen uit te
groeien op hun nieuwe bestemming. Met
deze actie kunt u helpen om milieu en
klimaat in onze stad te verbeteren én om
uw tuin vergroenen. Hoe meer mensen
helpen, hoe meer bomen we kunnen
planten en hoe groener Nieuwegein
wordt. Doe je mee?

Meehelpen?
Je kunt ook meehelpen op deze oogstdag
als vrijwilliger. Maak een profiel aan op
deze website en schrijf je in als vrijwilli-
ger.
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Wat eten de meeste mensen met kerst

Elk jaar is het weer de grote vraag: wat gaan we eten tijdens
de kerst? Wordt het de welbekende kip of kalkoen, een
rollade of zalm of toch even net iets anders dan we gewend
zijn?

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders een stuk traditioneler zijn
dan je misschien zou denken. Bijna een derde kookt namelijk
dezelfde gerechten als in de voorgaande jaren. Dat is vaak het
klassieke driegangenmenu, met vooral vlees (70 procent) en
groenten (69 procent).

Op boodschappen.nl wordt inmiddels flink gezocht naar geschikte
kerst gerechten. En wat blijkt? De top 3 wordt gedomineerd door
een bekende klassieker: Het zalmpotje, de gevulde kerstkip met
cranberry’s en walnoten en toe een heerlijke sinaasappel-
speculaassoufflé.

Een andere echte kerstklassieker die niet mag ontbreken tijdens
je kerstdiner is tiramisu. Een makkelijk en lekker dessert om te
maken, hier kan eigenlijk weinig fout mee gaan. Wil je zeker

(verder lezen)

https://bomenplanner.meerbomen.nu/events/195
https://bomenplanner.meerbomen.nu/events/195
https://www.boodschappen.nl/recept/gelegenheid/kerst/
https://www.pen.nl/artikel/wat-eten-de-meeste-mensen-met-kerst


Ook weer Sint Maarten in Galecop
met Galecop Sociaal

Galecop Sociaal gaat haar activiteiten weer
oppakken. Na lange tijd, vanwege de corona,
stil te hebben gelegen worden er weer diverse
activiteiten georganiseerd waaronder op
11 november een Sint Maartenoptocht en op
18 december Winterwonderland. Galecop So-
ciaal is een wijkorganisatie gerund door vrij-
willigers uit de buurt die leuke activiteiten
willen organiseren voor de bewoners in de
wijk.

Nathalie Nagtegaal van Galecop Sociaal: ‘Voor
Sint Maarten op vrijdag 11 november aanstaande
hebben wij een ontmoetingspunt ingericht bij het
basketbalveldje naast de dierenweide Galecop.
Van 17.30 tot 18.00 uur kunnen de deelnemers
van de lampionnenoptocht genieten van een gratis
kop groentebouillon, koffie, thee of chocomelk met
slagroom en speculaas. Dit wordt aangeboden
door Robin Food, bekend van onder andere de
Soep van de fiets die door onze wijk rijdt. Bij het
verzamelpunt is ook een verkooppunt ingericht
voor lampionnen mocht een deelnemer geen lam-
pion hebben kunnen maken of kopen.’

Om 18.00 uur zullen de deelnemers gezamenlijk
een lampionnenoptocht lopen. Daarna kan ieder-
een op eigen initiatief door de wijk langs de deu-
ren gaan. Er is een flyer die je op je raam of deur
kunt plakken indien je wenst dat er bij jou aange-
beld mag worden. Deze flyer is vanaf 8 november
af te halen bij het buurtplein Galecop.

De lampionnenoptocht wordt, bij helder weer, met
een drone vastgelegd door Albert Kok. Hoe meer
lampjes hoe beter het geheel vanuit de lucht kan
worden gefilmd.

Nathalie Nagtegaal: ‘Ondanks dat wij al lieve be-
trokkenheid vanuit een paar vrijwilligers en andere
organisaties hebben, zijn wij altijd op zoek naar
meer vrijwilligers en MaS’sers. Verkeersregelaars,
begeleiders van diverse activiteiten, het rondbren-
gen van flyers, het maken van snoep of hapjes,
schminken, public relations, achter de bar staan,
sponsors enzovoorts. Als je het leuk lijkt om wat te
doen voor de wijk kun je contact opnemen via
galecopsociaal2022@gmail.com.

De volgende activiteit staat gepland op zondag
18 december, dan organiseert Galecop Sociaal
Winterwonderland met Mickey en Minnie Mousse.

Sportief Dagboek (10)

Hans van Echtelt schrijft normaal gesproken iedere week zijn Sportief
Dagboek op, op De Digitale Stad Nieuwegein. Hans is een getogen
Vreeswijker en houdt van voetballen, houdt van sport. Schreef jaren
lang voor het Utrechts Nieuwsblad. Maar, omdat Hans door familie-
omstandigheden tijdelijk niet naar sportvelden kan gaan, is hij voor het
dagboek momenteel afhankelijk van zijn ‘rapporteurs’ die hem geregeld
bij zijn absentie van volledige informatie voorziet. Deze week een im-
pressie die onze fotograaf Gerard van Vliet maakte van de wedstrijd
tussen Geinoord en CSW.

‘Waar vorige week oefenmeester Gerrit Plomp om uiteenlopende redenen niet
kon beschikken over Sven Banfi, Ryan Verkerk, Timo Meerding en Jaey Daalhuisen
en mede daardoor geen vuist kon maken tegen FC Breukelen, kwam CSW achteraf
bezien nog goed weg met een 1-1-gelijkspel. Daar zag het in het verloop van de
eerste helft niet naar uit. CSW nam met vlot combinatiespel de teugels stevig in
handen, maar kon niet echt gevaarlijk worden, al moest keeper Mitchell van Oort
een keer gestrekt naar de linkerbenedenhoek om een strakke schuiver onschadelijk
te maken.’
‘De thuisploeg liet aan de andere kant een paar uitstekende mogelijkheden on-

benut. In de 40e minuut ontstond er veel opwinding toen scheidsrechter Andy
Wolff uit Amersfoort Michiel van der Valk met direct rood wegstuurde. De aan-
voerder zou na een in zijn voordeel toegekende vrije trap een speler van CSW on-
heus hebben bejegend. Een forse domper voor Geinoord welke nu verder moest
zonder Van der Valk. Met de ruststand van 0-0 zochten beide team het kleed-
lokaal op.’
‘Na de rust waren het de bezoekers wel direct het initiatief namen en in de derde

minuut via een doorkopbal van Matt Veerhuis wisten te scoren. De gehele Gein-
oord aanhang vreesde voor de rest van de wedstrijd niet veel goeds. Niets was
echter minder waar want ondanks het surplus aan balbezit van CSW, was het de
thuisploeg welke herhaaldelijk via messcherpe counters uitstekende mogelijkheden
kregen om de stand gelijk te trekken. De voor Sven Banfi ingevallen Sem van
Zwieten lukte dat ook maar zijn treffer werd terecht voor buitenspel afgekeurd.’
‘Geinoord-keeper Mitchel van Oort onderscheidde zich nog met een puike red-

ding door een afstandsschot via de lat uit zijn doel te houden. Tegen het einde van
de wedstrijd rook de thuisploeg dat er meer uit te wedstrijd was te halen. Bij een
strak genomen corner door de uitblinkende Jeroen Scholman had keeper Noah
Steen allen oog voor Sam Kolsteeg en niet voor de bal. Deze oliedomme overtre-
ding buiten zijn doelgebied werd door scheidsrechter Wolff beoordeeld als
opzettelijk hinderen van een tegenspeler. Ondanks protesten van alles wat CSW
was gaf hij een terechte penalty welke door Sem van Zwieten onberispelijk werd
ingeschoten. En zo stond het 5 min voor het einde van de officiële speeltijd 1-1.
Beide teams trachten nog de wedstrijd naar zich toe te kunnen trekken, maar ook
in de vier minuten toegevoegde tijd werd er niet meer gescoord. Geinoord stapte
als morele winnaar van het veld.’
‘Zeker een prima teamprestatie om 55 minuten met een man minder tegen het in

de bovenste regionen geklasseerde CSW een gelijkspel te behalen. Komende zater-
dag wacht een nieuwe krachtproef in Almere, tegen Buitenboys waarna twee
weken later weer een uitwedstrijd volgt tegen Waterwijk. Hopelijk kan in deze
duels weer eens de volle winst behaald worden hetgeen gelet op de stand op de
ranglijst een cruciale zaak is.’

De 1-1 is hier zojuist gescoord door Sem van Zwieten
uit een benutte penalty waardoor Geinoord op de
valreep toch nog een gelijkspel behaalde
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Goud
voor sporters De Mix
tijdens WK jiu-jitsu
in Abu Dhabi

Vorige week was al de aan-
kondiging van het Wereldkam-
pioenschap jiu-jitsu, gehouden
in Abu Dhabi (Verenigde Arabi-
sche Emiraten). Afgelopen week
zijn Romée Roussey in de klas-
se onder de 21 jaar -57 kg en
Tanisha Baars -21 jaar -63 kg
Wereldkampioen geworden.

Romée wist na een vrijloting in de
eerste ronde achtereenvolgens te
winnen van Italië en Frankrijk om
in de finale Thailand te verslaan.

Tanisha heeft ook al haar partijen
weten te winnen van Bosnië en
Herzegovina, Kazachstan, Duits-

land en Vietnam. Beide sporters
wisten hierdoor goud naar binnen
te slepen.

Ook een mooie bronzen plak
voor Milou van Rijn
Milou van Rijn die uitkomt bij de
volwassen dames onder de 63 kg
heeft een medaille weten te be-
machtigen. Een welverdiende
derde plaats was haar aandeel.
Het duo heren onder de 18 jaar
Met Jari van Bommel en Sem van
Schaik hebben gevochten voor
wat ze waard waren maar kwa-
men net naast het podium en
eindigden op een 4e plaats.
Géneviève Schouten was de laat-
ste deelneemster van De Mix die
uitkwam bij de volwassen dames
-57 kg. Helaas liep haar wedstrijd-
dag wat minder en kwam ze niet
in het finale blok in actie.

Getuigen gezocht
van mishandeling
10-jarige jongen
aan het Mozartplantsoen

Op maandag 24 oktober 2022 is een
10-jarige jongen geslagen op het voet-
balveldje bij het Mozartplantsoen in de
wijk Zuilenstein. Het voetbalveldje ligt
nabij de Montessorischool De Vleugel.
Het incident gebeurde rond 15.00 uur.
Het slachtoffer heeft hierbij een gebro-
ken neus opgelopen.

Mocht je iets gezien of gehoord hebben
omtrent de mishandeling dan komt de
politie graag in contact met jou. Je kunt de
politie bereiken via het telefoonnummer:
09008844 of maak een meldformulier op
de website van de politie.

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: ‘We hebben een klimaatburgemeester, die zich inzet voor duurzaamheid en verbetering (van het klimaat) in Nieuwegein. Vol
goede moed gaat hij aan de slag… maar het weer werkt niet echt mee. Het is guur, koud, nat… het lijkt wel herfstweer!’

De Digitale Nieuwegeiner

De twee kersverse Wereldkampioenen
Romée Roussey en Tanisha Baars

09008844
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/klimaatburgemeester-op-de-fiets-met-samen-duurzaam-nieuwegein
https://boeketten.nl
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Vermeend drugscrimineel
van 25 jaar
aangehouden in Nieuwegein

Bij een onderzoek in een woning aan
de Wielewaal heeft de politie vorige
week een groot aantal telefoons in
beslag genomen. De 25-jarige bewoner
werd diezelfde avond door het arres-
tatieteam opgepakt. De man werd
voorgeleid en blijft vastzitten. Hij
wordt verdacht van onder andere
drugshandel en witwassen.

De politie kwam de verdachte op het
spoor in een lopend onderzoek naar
drugsgerelateerde feiten in Nieuwegein.
Dit onderzoek resulteerde in een door-
zoeking van de woning van de 25-jarige
verdachte. De verdachte werd eerder die
avond aangehouden en ingesloten voor
verhoor. Tijdens de zoeking werd een
groot aantal telefoons in beslag geno-
men.

Nederland vormt al jaren een belangrijke
schakel in de internationale drugshandel
en -productie. De handel heeft verwoes-
tende effecten. Het is een harde wereld
vol geweld en intimidatie. Drugscrimine-
len investeren in (kwetsbare) wijken om
respect en afhankelijkheid af te dwingen.
In uiteenlopende wijken worden jongeren
de criminaliteit in gezogen. Ze worden
aangetrokken door het geld en de status
van de drugshandel. Ook de aangehouden
man kan een negatief rolmodel zijn voor
jonge mensen. Jongeren beseffen zelf
vaak niet dat zij door middel van ‘klus-
jes’ (onbedoeld) toetreden in de crimi-
naliteit. En eenmaal toegetreden is het,
door bijvoorbeeld afhankelijkheid van de
criminelen, het ‘snelle geld’, geweld, af-
persing, schulden en/of gebrek aan toe-
komstperspectief, moeilijk om eruit te
stappen.

Burgemeester Frans Backhuijs: 'Ik
maak mij ernstig zorgen over de risico’s die
Nieuwegeinse jongeren lopen om in aan-
raking te komen met zware criminaliteit
rondom de drugshandel. Niet alleen voor de
jongeren en hun families, het geldt ook voor
onze hele Nieuwegeinse samenleving.'

De strijd tegen handel en het gebruik van
drugs is daarom één van de speerpunten
van de politie en de gemeente. Daarin
werken zij nauw samen met het Open-
baar Ministerie, RIEC Midden-Nederland
en verschillende andere organisaties om
drugscriminelen hard aan te pakken.

JSV JO10-1 - PVCV JO10-3
‘In de basis is vooruit voetballen veel leuker’

‘Een flinke herfststop achter de rug, wel lekker hoor even de
koppies met iets anders bezig zou je denken. Althans dat had ik
vroeger zelf wel' zo laat assistent trainer Lex van der Veldt van JSV
JO10 onze redactie weten deze week. ‘De KNVB pakt het slimmer
aan, in de vakantie zijn veel gezinnen tegenwoordig eropuit en dan
is verplicht vrijaf slim bedacht. Zodoende speelden wij een oefen-
wedstrijd en daarna 2 weken op de zaterdag rust.’

‘Als trainers, we zijn met zijn drieën (Jeff en assistenten Adam en Lex),
willen we de spelers zoveel mogelijk vrij laten in wat ze doen, ze zelf
laten denken en tips geven. Vooral veel plezier hebben in het spel en
belangrijk, meer dan je best kun je niet doen. Nu ik dit verslag schrijf,
zondagmiddag, ben ik net terug van de Galgenwaard, Utrecht -
Groningen. De eerste helft was daar passief, achteruit voetballen, traag
spel en plichtmatig voetbal. De tweede helft kwam er eindelijk wat vuur in
het spel. Het vuur wat we gisteren bij onze jongens de hele wedstrijd
hebben kunnen zien. De tegenstanders komen van een club met
behoorlijk wat meer spelers in de jeugd en dus veel meer keuze. Onze
langste speler was kleiner dan zes van de tegenstander dus het kwam
neer op passie, vechtlust, ervoor Gaaan® om het verschil in fysiek te
kunnen compenseren.’

‘We kwamen 2-0 voor, 3-2 en 4-3 voor maar bleven uiteindelijk steken op
4-4. Een werkwedstrijd tegen een team dat gelijkwaardig was, met mooie
acties, veel strijd en een zeer terechte uitslag.’

‘De trainer Jeff wil vooral dat de tegenstander opgejaagd wordt, dat ze
fouten maken doordat wij ze overal achter na zitten. Zelf proberen te zien
waar de ruimte is, terug sprinten bij balverlies. Wat natuurlijk veelal
doordeweeks op de trainingen wordt meegenomen. Gisteren kwam het
volhouden van de druk op de tegenstander weer beter uit de verf, er
wordt iedere week langer volgehouden met pressie te spelen. Dat niet
alleen vooruit maar ook achteruit, het was goed om te zien dat de training
met druk zetten in de rug van de tegenstander er een aantal keer heel
goed uit kwam. Mooi te zien dat ze zelf dit soort momenten gaan zien. Er
zijn natuurlijk veel leermomenten, gisteren en in de toekomst.’

‘We willen de jongens in de komende tijd proberen mee te geven dat je
positie in het veld bij balbezit erg belangrijk is, speel je dichtbij elkaar dan
kun je overspelen en is een lange bal niet nodig. Ga je ver uit elkaar dan
juist andersom en zo kun je het flink afwisselen. In ieder geval gisteren de
tegenstander bij vlagen het mes op de keel gezet en er een hele leuke
spannende pot van gemaakt en dat was toch echt wel een stuk leuker
dan vandaag bij de professionals.’

Téjay Zitter tijdens de warming-up waar ook al
veel aandacht is voor pressie
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Zo kun je een abonnement
bij de Staatsloterij opzeggen

Het zal je misschien verbazen dat het
in Nederland pas sinds 2021 toe is
gestaan om online te gokken. De
Kansspelautoriteit ziet daarbij zelf
een duidelijk verschil tussen het
zetten van een weddenschap op bij-
voorbeeld een voetbalwedstrijd en het
deelnemen aan een loterij.

Een loterij is echter ook een kansspel,
met bovendien een heel kleine winst-
kans. De storm van kritiek die is losge-
barsten over de nadelige gevolgen van
online gokken, is verrassend genoeg
afwezig rondom de honderden miljoenen
die Nederlanders jaarlijks verkwanselen
aan loterijen. En wanneer je eenmaal
vastzit aan een loterij, is het vaak heel
lastig om er weer vanaf te komen.

De truukjes van de Staatsloterij
De ene loterij is de andere niet, en in dat
kader lijken deelnemers bij de Staatslo-
terij er nog redelijk goed af te komen.
Ondanks het feit dat de winstkans voor
deelnemers bij loterijen hoe dan ook ver-
draaid klein is (denk aan nul komma heel
veel nullen), hebben deelnemers van de
Staatsloterij namelijk nog wel het voor-
deel dat ze hun prijs belastingvrij uitge-
keerd krijgen.

Toch komen de deelnemers in de praktijk
ook bij de Staatsloterij van een redelijke
koude kermis. Allereerst zijn de kosten
van de staatsloten zredelijk fors, met
€ 17,50 per heel lot. En bij de bekende
Oudejaarsloterij zijn de kosten van een
lot zelfs verdubbeld! Met slimme marke-
ting lijkt het alsof elke deelnemer deze
kosten er met redelijk gemak weer uit kan
halen. De praktijk wijst echter anders uit.

Waar de Staatsloterij écht op verdient
zijn de leden die min of meer gedwongen
worden om tegen hun wil maandelijks
een incasso af te rekenen. Natuurlijk, zo
staat het niet zwart op wit. Maar de
Staatsloterij doet er wel alles aan om te
voorkomen dat deelnemers die hun geld
liever aan iets nuttigs willen uitgeven
makkelijk kunnen stoppen. Van het ver-
stoppen van duidelijke informatie tot
soms vreemde voorwaarden en tal van
afleidingsmanoeuvres tijdens het opzeg-
proces zelf.

(verder lezen)

Kunstmarkt Nieuwegein stopt

Het was een mooie traditie, de jaarlijkse kunstmarkt op de eerste
zondag van oktober op de Herenstraat in Jutphaas. Het bestuur van
de stichting Kunstmarkt Nieuwegein kijkt terug op een lange serie
geslaagde kunstmarkten met ruim 90 kramen en met extra activitei-
ten als de Parelboomprijs voor de mooist ingerichte kraam, de
Young Talent Award voor jonge kunstenaars en een fotowedstrijd.

Marjan Vernooy van de Stichting Kunstmarkt Nieuwegein: ‘Tijdens het or-
ganiseren van de 25e editie in 2017 ontstond het verlangen naar
vernieuwing. In 2018 werd samen met KunstGein en het Kunstenaars
Centrum Nieuwegein een geslaagde eerste editie georganiseerd van het
cultuurevenement Rijnhuizen Buitengewoon. Dat zou onze nieuwe twee-
jaarlijkse traditie worden! Helaas kon Rijnhuizen Buitengewoon daarna
geen doorgang vinden, u weet wel waarom. Het bestuur wil niet terug
naar de oude formule met traditionele kunstmarkten en heeft daarom
besloten de stichting op te heffen. Daarom heeft het bestuur van de
Stichting Kunstmarkt Nieuwegein besloten om per eind 2022 te stoppen
met de kunstmarkt.’
In 2018 werd samen met KunstGein en het Kunstenaars Centrum
Nieuwegein een geslaagde eerste editie georganiseerd van het cultu-
urevenement Rijnhuizen Buitengewoon. Hiermee droeg het bestuur van
Kunstmarkt Nieuwegein het stokje over aan nieuwe initiatiefnemers. Wat
Rijnhuizen Buitengewoon gaat doen is nog niet bekend. Wel is bekend
geworden dat de Stichting Kunstmarkt Nieuwegein eind 2022 zal worden
opgeheven.

Sinterklaasintocht
(vervolg)

jestraat/Rijnlaan staan fietsestal-
lingen. Een tip is om niet met de
fiets het evenementengebied in te
gaan, maar gebruik te maken van
deze fietsenstallingen.

Veiligheid voorop
De gemeente plaatst op verschil-
lende locaties dranghekken. Van-
wege de veiligheid vraagt de or-
ganisatie om kinderen niet op of
voor de hekken te plaatsen. De
Kippenbrug blijft na de aankomst
van de Sint open tot na de rijtoer.
De Hoge brug (Molenbrug) op de
Lekstraat wordt afgesloten voor het
publiek. De terrassen van de hore-
ca langs de route blijven leeg, zo-
dat bezoekers goed zicht op de
stoomboot en de Sint hebben.

EHBO-post
De EHBO-post is gevestigd in de
Barbarakerk aan de Koninginnen-
laan. Daar kunnen ouders ook
terecht als hun kind door de drukte
mogelijk is zoekgeraakt. Zet je mo-
biele nummer op de hand van je
kind zodat men je gemakkelijk kan
bereiken.

City
Na zijn bezoek aan Vreeswijk
vertrekt Sinterklaas met al zijn
Pieten naar City. Om 14.30 uur
start het voorprogramma op het
verdiepte winkelplein aan de Laag
Raadstede, voor de ingang van de
Jumbo. Tussen 15.30 en 16.00 uur
houdt Sinterklaas zitting op een
podium. Aansluitend is er tot 17.00
uur een Meet & Greet met de Sint.
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https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5273823/verslavingszorg-maakt-zich-grote-zorgen-over-gokreclames-jongeren
https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5277568/staatsloterij-winnen-kans-berekenen-jackpot-oudejaarslot
https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5277568/staatsloterij-winnen-kans-berekenen-jackpot-oudejaarslot
https://www.pen.nl/artikel/zo-kun-jij-de-mega-jackpot-van-de-staatsloterij-winnen
https://www.pen.nl/artikel/zo-kun-je-een-abonnement-bij-de-staatsloterij-opzeggen
https://www.pen.nl/artikel/sinterklaas-in-cityplaza-2
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Nieuwegein
zoekt wegen om
pooierproblematiek
aan te pakken

De motie ter bestrijding van
onder andere de pooier-
problematiek in Nieuwegein,
ingediend door de Christen-
Unie, Lokale Vernieuwing,
De Unie, D66, GroenLinks en
het CDA is tijdens de begro-
tingsraad van afgelopen week
unaniem door de raad aan-
vaard.

De partijen willen met de
aangenomen motie dat het col-
lege van B&W zich ‘ambitieus’
opstelt om de pooierproblematiek
de kop in te drukken in de stad.
‘Het ontbreekt in Nieuwegein aan
beleid om gedwongen prostitutie
tegen te gaan’ aldus een van de
indieners van de motie.

Vanwege de Coronacrisis is al
ruim twee jaar geen voorlichting
gegeven op de middelbare scho-
len. ‘Dat moet veranderen want
loverboys moeten aangepakt
worden. Deze jonge mannen
stellen zich op als een mensen-
handelaar die met verleidings-
technieken, manipulaties, chan-
tage en geweld anderen inpalmt
met als oogmerk hen later voor
zich te laten werken in de prosti-
tutie of in andere (illegale) sec-
toren.’

Eerdere motie om onderzoek
naar sexting en loverboys
in Nieuwegein
In 2018 is er door de gemeente-
raad al een motie aangenomen
die het college verzocht om on-
derzoek te doen naar het gevaar
van sexting en loverboys in Nieu-
wegein. Dat onderzoek was in
augustus 2019 afgerond.

Uit dat eigen onderzoek van de
gemeente lijkt de problematiek in
Nieuwegein wel mee te vallen.
Deze bevindingen werden echter
tegengesproken door Stichting
Pretty Woman, die juist aangaf
dat de problemen in Nieuwegein
wél degelijk aanwezig waren.
Pretty Woman is een hulpverle-
ningsorganisatie in onder andere
Nieuwegein die cliënten hulpver-
lening biedt op het gebied van
liefde, seks en dwang.
Pretty Woman heeft in de periode
van 1 januari 2017 tot en met 28

februari 2019 26 cliënten die
woonachtig waren in Nieuwegein
behandeld. Deze 26 dossiers
waren in opdracht van de ge-
meente Nieuwegein onderzocht.
Het ging hierbij om 19 minderjari-
gen en 7 volwassenen, waarvan
de jongste cliënt 12 jaar was ten
tijde van de aanmelding. De
grootste groep cliënten (8) is 15
jaar. Het ging toen om 1 jongen
en 25 meisjes.

Loverboy
Uit dit onderzoek kwam bij twee
van de 26 cliënten uit Nieuwe-
gein prostitutie voor. Bij één van
deze twee cliënten is er daad-
werkelijk sprake van loverboy-
problematiek en mensenhandel.
Daarnaast was er bij twee andere
cliënten sprake van dusdanige
afhankelijkheidsrelaties dat de
mogelijkheid tot gedwongen
prostitutie groot was. Deze meis-
jes zijn toen voor hun eigen vei-
ligheid in een jeugdinstelling
geplaatst.

Professionals zien sexting en
loverboyproblematiek niet vaker
voorkomen in de gemeente
Nieuwegein dan in buurgemeen-
ten. Er werd beloofd dat Nieuwe-
gein aandacht zal blijven houden
voor de seksuele ontwikkeling
van de inwoners door het bieden
van seksuele voorlichting op de
middelbare scholen: Oosterlicht
College, Cals College en het
Anna van Rijn College.

De indieners van de motie, de
ChristenUnie, Lokale Vernieu-
wing, De Unie, D66, GroenLinks
en het CDA, hopen nu dat het
college van B&W zich ambitieus
blijft opstellen om de pooierpro-
blematiek aan de kaak te stellen
en weer voorlichting zal geven
over dit onderwerp op de middel-
bare scholen.

'Graag haak ik in op de vorige aflevering
van De Digitale Nieuwegeiner en dan met
name op het stukje Galecop verLED omdat
ik vind dat een compliment aan de
gemeente hier op zijn plaats is. Waar in
andere steden het verLEDden meestal leidt
tot koud-verlichte openbare ruimtes heeft
Nieuwegein er voor gekozen warmer
LEDlicht toe te passen. Dat warmere licht,
gecombineerd met een veel betere spreiding
van het licht (dan voorheen), is een grote
vooruitgang.'
'Er is vaak kritiek op de gemeente, maar de
verLEDding is een compliment waard!'
'Overigens zie ik elke week weer uit naar De
Digitale Nieuwegeiner!'
'Saluut!'

Theo Verkroost
Waarvan akte (red).

https://www.pen.nl/artikel/het-gevaar-van-sexting-loverboys-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
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Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM

Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein

Bel om kaarten voor voorstellingen te
reserveren naar de theaterkassa:

0306045554
of mail naar

kassa@dekom.nl.

www.dekom.nl

Sinterklaas komt op
bezoek bij Fien en Teun
Za 12 nov, 11.00 uur, € 18,50
Op zaterdag 12 november komt
Sinterklaas hoogstpersoonlijk langs
in DE KOM. Terwijl Fien en Teun
vol verwachting wachten op zijn
komst, spelen ze alvast Sint en
Pietje, vullen ze schoenen met
echte nepcadeaus en zingen ze de
leukste Sinterklaasliedjes. In de
foyer van DE KOM staat de...

Aanstormend talent
bij de cabaretpoel
Za 12 nov, 20.30 uur, € 16,00
Cabaretliefhebbers die graag vers
talent ontdekken kunnen naar
hartenlust vissen in De Cabaret-
poel. Op zaterdagavond 12 novem-
ber spelen vier aanstormende
cabarettalenten elk een
voorstelling van zo’n 25 minuten.
Finalisten en prijswinnaars van
diverse festivals krijgen zo de...

Opwarmer
voor de Top 2000
Di 15 nov, 20.15 uur, vanaf € 27,50
FRONTM3N is een muzikaal hoog-
standje van drie frontmannen: Mick
Wilson (10cc), Robert Hart (Man-
fred Mann's Earth Band, Bad Com-
pany) en Pete Lincoln (Sweet,
Smokie, Sailor). Op 15 november
spelen ze in DE KOM frisse,
akoestische versies van de hits die
iedereen kent; prachtige muziek
met mooie verhalen en nuchtere
humor. ‘An Exclusive Acoustic...

Cabaretier Alex Ploeg
van 'Klikbeet'
Do 17 nov, 20.15 uur,
vanaf € 20,50
De Volkskrant riep Alex Ploeg uit
tot hét comedytalent van 2018,
NRC Handelsblad tipte hem als
een van de meest veelbelovende
cabaretiers van het decennium en
zijn viersterrendebuut ‘Ultimatum’
werd genomineerd voor de Neer-
lands Hoop. En tussendoor...

Karin Bloemen geeft
persoonlijke items weg
Vr 18 nov, 20.15 uur, vanaf € 30,50
In ‘Souvenirs’ op 18 november in
DE KOM haalt Karin de bezem
door haar huis en haar hoofd.
Want een mens verzamelt wat in
een leven: foto’s van bijzondere
momenten, mooie en minder
mooie herinneringen, spullen die je
allang niet meer gebruikt, noem
maar op. Ze stormt door de...

Sinterklaasfeest
voor de allerkleinsten
Za 19 nov, 15.00 uur, € 13,00
Speciaal voor de sinterklaasperio-
de heeft Apennoten, bekend van
NPO Zapp, een vrolijke voorstelling
vol met sinterklaasliedjes gemaakt.
Op 19 november kunnen de
allerkleinsten in DE KOM
meedansen en -zingen met ‘Een
kist vol Sintliedjes (2+)’.
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