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Perform2Connect in DE KOM Fokkesteeg wint Buurt Battle

VIJFTIG JAAR NIEUWEGEIN

MOLENSTRAAT

TE BELEVEN

• 13 nov: herfstwandeling Beerschoten • 13 nov: intocht Sinterklaas •
13 en 14 nov: rondleidingen De Zwerver • 14 nov: Vogelwacht wan-
delexcursie • 18 nov: Be Your Selfie Tour • 19 en 20 nov: Sinter-
klaasactie Speelgoedbank • 20 nov: ideeënwandeling Nedereindse
Plas • 20 nov: theatersport • 23 nov: Leesclub de Wandelaar • 25
nov: Beursvloer • 27 nov: COC Songfestival • 30 nov: Adriaan van
Dis in de bibliotheek • 9 dec: Love Actually • 17 dec: winterwandel-
ing Wijkersloot • 18 dec: Vogelwacht fiets/wandelexcursie • 15 jan:
Vogelwacht midwintertelling • 30 jan: Vogel- wacht excursie Bies-
bosch • 13 feb: Gluren bij de Buren • 16 mrt: gemeenteraadsverkie-
zing • 21 en 22 mei: SamenLoop voor Hoop • 28 mei: Night of the
Proms •

Schoolkinderen en burgemeester planten samen een herinneringsboom

• Kunst Proeven • Klimaatburgemeester: Niet alleen zonnepanelen en
sedumdaken • Beoordeling initiatieven aardwarmte • Inschrijven
Beursvloer • Bouwgein wint 3.000 euro • Rondleidingen De Zwerver
•Theatersport • Buitenlands toernooi schoonspringers Aquarijn •
Boogbrug Vianen • Eerste borden Parelroute • Europese titel Maureen
Versteeg • Transformatiewoningen: Nieuwegein in top 3 • Naar en uit
Amerika reizen • Koveni 1 overtuigend koploper • Digitale ondersteu-
ning verstandelijke beperking • Dunkin' naar Cityplaza • SP doet niet
mee • Recreatie Nedereindse Plas • Bingo Vreeswijk • Winterse fiets
tips • Kwartje van Kok terug geven • Vogelherkenningscursus • Boe-
ken sale bij De tweede verdieping • Tennisvereniging Rijnhuyse ener-
gieneutraal • Kennismaken met Maamke Hoogendoorn •

DE KOM, VOORSTELLINGEN

DEZE WEEK
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https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/herfstwandeling-met-het-ivn-naar-landgoed-beerschoten
https://www.pen.nl/artikel/sinterklaas-komt-13-november-weer-naar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
http://cityplaza.nl/
http://www.speelgoedbank-nieuwegein.nl
http://www.speelgoedbank-nieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/wandel-mee-om-te-praten-over-recreatie-op-de-nedereindse-plas
https://www.pen.nl/artikel/wandel-mee-om-te-praten-over-recreatie-op-de-nedereindse-plas
https://www.pen.nl/artikel/theatersport-in-de-partner
https://www.pen.nl/artikel/ontmoet-adriaan-van-dis-in-de-bieb-de-tweede-verdieping
https://www.pen.nl/artikel/huppeldepub-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/huppeldepub-vreeswijk
https://www.facebook.com/events/1936732559809123/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_calendar_create%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1635058609191651&notif_t=event_calendar_create&ref=notif
https://www.pen.nl/artikel/ontmoet-adriaan-van-dis-in-de-bieb-de-tweede-verdieping
https://www.pen.nl/artikel/ontmoet-adriaan-van-dis-in-de-bieb-de-tweede-verdieping
http://www.departnernieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/jutphaas-wijkersloot-krijgt-een-winterwandeling
https://www.pen.nl/artikel/jutphaas-wijkersloot-krijgt-een-winterwandeling
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/gluren-bij-de-buren-nieuwegein-is-op-zoek-acts-en-huiskamers
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend
https://www.pen.nl/artikel/night-of-the-proms-rijnhuizen-verschoven-naar-2022
https://www.pen.nl/artikel/night-of-the-proms-rijnhuizen-verschoven-naar-2022
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein


Italiaanse stamppot

De winter komt er aan, dus weer tijd
voor een heerlijke stamppot. En niet
zomaar een stamppot recept maar een
Italiaanse stamppot met onder andere
zongedroogde tomaatjes uit olie. Eric,
onze kookgek: ‘Super lekker en zeker
het proberen waard!’

Straat van de Week

Alle straten, lanen, driften, pleinen en
wat dies meer zij, vastgelegd volgens
een vast stramien: ter hoogte van het
pand met huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat in
gefotografeerd.
Deze week de Meentwal in de wijk
Merwestein.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Sinterklaas komt 13 november weer naar Nieuwegein

Rond 13.10 uur voert de pakjesboot 34, vanaf de Wiersebrug in Vreeswijk
richting de Handelskade. Sinterklaas blijft op zijn boot en zijn Pieten verwennen
de kinderen met strooigoed. Zij lopen langs de hoek Handelskade - Henri
Dunantlaan, waar de kinderen Sinterklaas kunnen toezwaaien. Flyboard Piet zal
Sinterklaas spectaculair begeleiden in het water aan de Handelskade! Rond 14.00
uur zal Sinterklaas vertrekken naar Jutphaas. De route van deze vaartocht zal
gaan via de Wiersebrug tot aan de hoek Merwedekanaal - Doorslag. De Jutpha-
sestraatweg zal van 13.30 tot 14.30 uur afgesloten worden voor het verkeer. De
intocht zal eindigen bij de Rijnhuizerbrug in Jutphaas. Dat zal rond 15.30 uur
zijn. Hieronder, links: de route; rechts: de verkeersmaatregelen.

Rondleidingen
woon/atelierschip De Zwerver
bij Museumwerf Vreeswijk gaan door!

Na eerdere berichten over rondleidingen die niet door konden gaan, kan
nu worden gemeld dat zaterdag 13 en zondag 14 november de
rondleidingen in het monumentale woon-/atelierschip De Zwerver
doorgaan! Het atelierschip ligt momenteel op bij de Museumwerf aan de
Wierselaan 113 in Vreeswijk.

Het atelierschip met het prachtige originele oudhollandse interieur van wijlen
kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp staat momenteel hoog en droog op de helling
bij de Museumwerf. Als alles volgens schema verloopt, gaat De Zwerver
donderdag 11 november weer te water. Op 16 november vertrekt het schip naar
haar vaste stek in Naarden. Dat betekent dat De Zwerver in het weekend van
13 en 14 november kan worden opengesteld voor het publiek. Museumwerf
Vreeswijk grijpt deze gelegenheid met beide handen aan. Het museale schip
wordt voor deze gelegenheid afgemeerd naast het Theehuys.

Rondleidingen
De rondleidingen vinden plaats op zaterdag 13 en zondag 14 november om
14.15 uur, 15.15 uur en om 16.15 uur. Maar let op: De Zwerver is alleen
toegankelijk tijdens rondleidingen met de gids en op vertoon van het
toegangsbewijs van de Museumwerf. Per rondleiding kunnen maximaal 15
personen deelnemen. Wegens het kwetsbare interieur zijn naaldhakken niet
toegestaan. Voor jonge kinderen is de rondleiding helaas minder geschikt.
Bij de Museumwerf houden we ons uiteraard aan de covid-maatregelen. Laat
dus uw geldige QR-code controleren bij de entree van de Museumwerf.

De Sinterklaasintocht komt
vanwege corona te vervallen

https://www.pen.nl/artikel/de-meentwal
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.cityplaza.nl
https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-heeft-e-556-000-toegekend-gekregen-van-erfgoed-deal
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/winkel/Nieuwegein-50-jaar-p409286880
https://www.museumwerf.nl/
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Verwijdering
Boogbrug Vianen gestaakt

Het uitvaren van de stalen Boogbrug
tussen Nieuwegein en Vianen ging
afgelopen zondag niet door. Een van
de lierkabels waarmee het ponton is
vastgezet is onder water beschadigd
geraakt. De lierkabels zijn kritisch om
het ponton in positie te houden. Hier-
door was het niet veilig om de operatie
uitvaren Boogbrug Vianen door te la-

ten gaan. De live beelden kunnen nog
steeds hier bekeken worden.

Het ponton ging 's avonds weer terug
naar de voorhaven en de stremming
werd opgeheven. Wanneer de Boogbrug
nu wordt uitgevaren is nog onbekend.
Hoe de beschadiging precies is ontstaan
is niet bekend.

Omgevingsmanager Sascha Oskam
‘Vanwege de veiligheid kon de operatie
helaas echt niet doorgaan. Dat is uiter-
aard heel jammer voor alle mensen die
stonden te kijken. Maar veiligheid gaat
boven alles.’

Onze videograaf Bart van Rooijen voer
vandaag mee op een van de boten van
Rijkswaterstaat en maakte deze video.
Dit wordt natuurlijk vervolgd.

Groot stuk staal
uit Lek gevist bij boogbrug

Rijkswaterstaat heeft woensdagavond
tijdens sonaronderzoek een groot stuk
staal in de Lek gevonden bij de Boog-
brug Vianen. Afgelopen zondag kon
het uitvaren van de stalen Boogbrug
Vianen niet doorgaan door een
kapotte kabel. Het stuk staal houdt
mogelijk verband met de schade aan
de lierkabel.

Een van de lierkabels van het ponton
was onder water beschadigd geraakt. De
afgelopen dagen onderzocht Rijkswater-
staat samen met de aannemer de oorza-
ak van de schade aan de lierkabel. Het
stuk staal is inmiddels van de bodem van
de Lek gevist.

Rijkswaterstaat onderzoekt nu verder
waar het staal vandaan komt, of de wa-
terbodem nu helemaal vrij is van objecten

en of het stuk staal de oorzaak was van
de beschadiging. Het ponton krijgt deze
week een nieuwe lierkabel.

Ook komend weekend
liggen de werkzaamheden stil
De Lekbrug tussen Nieuwegein en Via-
nen wordt ook komend weekend niet ver-
wijderd. Eigenlijk zou de 5000 ton wegen-
de brug vorig weekend worden wegge-
haald, maar dat ging op het laatste mo-

ment niet door omdat een kabel bescha-
digd raakte.

Rijkswaterstaat laat weten dat de water-
stand het niet toelaat de megaklus ko-
mend weekend te klaren. Wanneer het
dan wel kan, is op dit moment nog niet
bekend.

Het weghalen van de boogbrug tussen
Nieuwegein en Vianen is een van de
grootste klussen van het jaar voor Rijks-
waterstaat. Afgelopen weekend ontdekte
de aannemer op het laatste moment dat
een kabel beschadigd was. Die kabel zou
het ponton, waar de brug op zou worden
getild, vastgehouden.

Het plan is om de Lekbrug in z’n geheel
naar de Beatrixsluis in Nieuwegein te
brengen. Daar wordt het bouwwerk in
kleinere stukken ‘gehakt’, om daarna
naar een slooplocatie in Schiedam te
worden gevaren.

https://moenmakelaars.nl
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/kijk-hier-live-hoe-de-lekbrug-wordt-weggehaald
https://www.pen.nl/artikel/wie-filmt-daar-voor-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.pen.nl/artikel/verwijdering-boogbrug-vianen-gestaakt
https://www.pen.nl/artikel/verwijdering-boogbrug-vianen-gestaakt


Kinderen planten
samen met burgemeester
boom ter herinnering
aan 50 jaar Nieuwegein

Het jubileumjaar komt zo langzamer-
hand op z’n eind. Nieuwegein heeft di-
verse feestelijkheden gehad om haar
50-jarig bestaan te vieren. ’En dit jubi-
leumjaar willen we graag op een groe-
ne én duurzame manier afsluiten’ al-
dus de gemeente Nieuwegein in een
reactie.

Afgelopen woensdag 10 november, op
de nationale boomfeestdag, hebben di-
verse kinderen van groep 7 van de nabij-

gelegen school samen met burgemeester
Frans Backhuijs een herinneringsboom
geplant op het Natuurkwartier. Dit ter ere
van het 50-jarig bestaan van Nieuwegein.
Voor de kinderen was het een leerzame
ochtend met activiteiten waarbij het be-
lang van groen naar voren werd ge-
bracht. Zo werden de kinderen opgeroe-
pen om zelf ook een steentje bij te dra-
gen aan een groener Nieuwegein.

Om dit kracht bij te zetten heeft de ge-
meente Nieuwegein alle basisscholen in
Nieuwegein een groen pakket toegezon-
den waar een doekaart in zit met meer in-

formatie hoe bomen bijdragen aan bv. de
biodiversiteit. ’Een afsluiting met een
groen tintje dus’ wat ook de klimaat-
burgemeester van Nieuwegein, Martin
Reijmerink van harte toejuicht.

Stadsdichter Ton de Gruijter had speciaal
voor dit evenement een gedicht gemaakt,
gericht op kinderen. Bij de boom zal ook
een informatiebord geplaatst worden met
ddarop het gedicht en wat meer informa-
tie over de boom. Maar dit zal pas over
een aantal weken zijn. Het gedicht is in
het videoverslag te beluisteren die onze
videograaf Jos van Vogelpoel maakte..
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https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/wie-maakt-daar-videos-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/bouw-aan-de-doorslagzone-kan-bijna-beginnen
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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OMKIJKEN

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

November 2016

De Boogbrug. De Viaansebrug. De brug die
in het verleden 'een brug te ver' heette
omdat daar altijd het verkeer op de A2
vaststond. Van zuid naar noord 's morgens.
Van noord naar zuid 's middags tot vaak
laat in de avond. De brug is nu weg. Oh
nee, toch nog niet...

Nieuwegein in top 3
meest gecreëerde woningen
door transformatie

In 2020 zijn er landelijk 10,2 duizend
woningen bijgekomen door transfor-
matie van kantoren, winkels en an-
dere niet-woningen. Dit is een daling
ten opzichte van voorgaande jaren; in
2018 en 2019 kwamen er steeds meer
dan 12 duizend woningen bij door
transformaties. Er zijn vooral minder
woningen in voormalige kantoorpan-
den gecreëerd.

Dat blijkt uit onderzoek van het CBS,
bekostigd door het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Nieuwegein creëerde in het afgelopen
jaar 560 woningen middels transforma-
tie, dit waren 460 woningen meer dan in
2019 oftewel 88,9 procent van het totaal
aantal toegevoegde woningen.

De 10,2 duizend nieuwe woningen die
door transformatie van bestaande gebou-
wen zijn ontstaan, vormen 11 procent
van alle woningen die in 2020 aan de
woningvoorraad zijn toegevoegd. Nieuw-
bouw blijft nog altijd de belangrijkste
factor voor groei van de woningvoorraad.
In 2020 waren dat bijna zeventigduizend
woningen.

Transformaties voegen vooral kleine
woningen toe aan de voorraad. Het ge-
middelde gebruiksoppervlak van wonin-
gen die voortkomen uit transformaties
was in 2020 76 m2. Gemiddeld hebben
woningen in Nederland een gebruiksop-
pervlak van zo’n 119 m2, bij meergezins-
woningen (wat woningtransformaties
over het algemeen zijn) is dat 80 m2. Wel

is het aandeel zeer kleine woningtrans-
formaties van kleiner dan 50 m2 sinds
2017 iets afgenomen. Tussen 2017 en
2020 is dat afgenomen van 46 procent
van de woningtransformaties naar 43
procent. De relatief kleine woningen
huisvesten vooral jonge alleenstaanden.

Op 1 januari 2021 was 63 procent van
de huishoudens die een in 2020 opge-
leverde transformatiewoning bewoon-
de alleenstaand. 48 procent van de
huishoudens had een referentieper-
soon tussen 18 en 28 jaar oud.

In 2019 werden in Rotterdam en Amster-
dam de meeste woningen uit transfor-
maties opgeleverd. In 2020 was het aan-
tal gecreëerde woningen uit hergebruik
van bestaande panden in deze steden
beduidend minder. Ook in Den Haag nam
het aantal woningen uit transformatie
iets af, maar staat nu bovenaan de lijst

met gemeenten met de meeste woning-
transformaties. In Den Haag en Rotter-
dam is circa 18 procent van alle toege-
voegde woningen aan de woningvoorraad
ontstaan door transformatie, in Amster-
dam was dit 11 procent van alle wonin-
gen die aan de woningvoorraad werden
toegevoegd.

In Nieuwegein en Maastricht nam het
aantal woningtransformaties juist toe. In
Nieuwegein kwamen bijna 560 woningen
voort uit transformaties, 89 procent van
het totaal aantal toegevoegde woningen
in die gemeente. In Maastricht ging het
om meer dan 685 woningen; bijna de
helft van het aantal toegevoegde wonin-
gen in die gemeente.

https://youtu.be/sDH0zvexPVQ
https://www.pen.nl/adverteren
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Digitale ondersteuning
bij verstandelijke beperking

Zorginstelling Abrona, vrijwilligersor-
ganisatie Handjehelpen en Bibliotheek
De tweede verdieping in Nieuwegein
bieden onder de noemer van de Digi-
brigade sinds dit voorjaar ook digitale
ondersteuning aan cliënten van
Abrona. Hiermee springen ze in een
gat dat mensen met een verstandelijke
beperking op een enorme achterstand
zet.

De behoefte aan passende digitale on-
dersteuning blijkt groot. Wat begon als
een kleinschalig experiment, ingegeven
door een enkele praktijkvraag, ontwikkelt
zich dan ook tot een project dat landelijk
door andere bibliotheken en zorginstellin-
gen kan worden overgenomen.

'De toenemende digitalisering van de sa-
menleving zorgt voor een behoorlijke uit-
daging voor de circa 1,1 mensen met een
verstandelijke beperking die Nederland
telt. Voor steeds meer handelingen zijn
digitale vaardigheden nodig. Beschik je
daar niet over dan kom je niet mee', al-
dus Angela Meijers, ambulant ondersteu-
ner bij Abrona. 'Dit is echt een probleem
waar te weinig aandacht voor is. Stel je

maar eens voor welke handelingen je da-
gelijks digitaal verricht; van het verzen-
den van e-mail, tot het betalen van reke-
ningen en wat dacht je van zaken als Di-
gi-D en de corona-app. Natuurlijk bege-
leiden wij onze cliënten op dit vlak, maar
naast andere ondersteuningsvragen ont-
breekt het in de individuele begeleiding
aan tijd en middelen om mensen dit goed
aan te leren.' Het samenwerkingsverband
tussen Abrona, Handjehelpen en Biblio-
theek De tweede verdieping is dan ook
uit nood geboren en ontstaan vanuit di-
recte behoefte uit de praktijk.

Expertise samenbrengen
Kiki Bathoorn, programmamaker De
tweede verdieping: 'Een cliënt van
Abrona meldde zich aan voor de regu-
liere ondersteuning van de Digibrigade.
Zijn behoefte en manier van leren week
echter zodanig af dat onze reguliere vrij-
willigers niet de juiste ondersteuning kon-
den bieden. Zonde natuurlijk; iemand die
wil leren wil je niet wegsturen.' Biblio-
theek en Abrona gingen in gesprek en
betrokken Handjehelpen, die geschoolde
vrijwilligers kon bieden. Tineke de Vink,
regiocoördinator bij de vrijwilligersorgan-
isatie: 'We brachten onze expertises bij
elkaar; de bibliotheek zorgt voor het edu-
catieve aanbod, Handjehelpen voor vrij-

willigers met kennis van de doelgroep en
Abrona ondersteunt waar nodig. Zo be-
gonnen we met een klein groepje en van
lieverlee groeide het animo.'

De resultaten van de samenwerking en
het nieuwe aanbod zijn succesvol. De
deelnemers krijgen de tijd en ruimte om
op eigen wijze te leren en stapje voor
stapje groeien hun vaardigheden. Vrij-
williger Richard Walhout, tweedejaars
student Social Work: 'Deze mensen leren
veel meer door repeterende handelingen
en daar passen we ons aanbod op aan.
Wekelijks komen we bij elkaar en we
bieden ondersteuning op maat.'

Sociale groei en integrale zorg
Naast het leeraspect zorgt de ondersteu-
ning vanuit de Digibrigade ook voor so-
ciale groei. 'Doordat de deelnemers
samen bezig zijn, merken ze dat hun
leervraag niet vreemd is. Dat sterkt hun
zelfvertrouwen', aldus Angela. 'Ook de
omgeving van de bibliotheek zorgt voor
groei. Het is een fijne plek, waar onze
cliënten normaal gesproken nauwelijks
komen. Dat dit nu wel gebeurt, doet iets
voor hen. Ze participeren niet alleen digi-
taal, maar ook in de fysieke samenleving.
Dat past goed bij het idee van het inte-
grale zorgaanbod; het gat tussen deze
doelgroep en de samenleving wordt
kleiner gemaakt.'

Vervolg
Na de zomer is de Digibrigade gestart
met drie nieuwe groepjes cursisten en de
wachtlijst groeit. Handjehelpen en Abrona
zouden het concept graag uitrollen naar
andere bibliotheken en instellingen. An-
gela: 'Het project staat inmiddels als een
huis en kan een-op-een worden overge-
nomen door andere bibliotheken. De
eerste gesprekken hierover worden al
gevoerd. Prachtig om te zien wat we hier,
letterlijk op de werkvloer, met elkaar
neerzetten.'

Wereldhave verwelkomt
Dunkin’
en versterkt F&B-aanbod
in Cityplaza

Wereldhave en Dunkin’ versterken de
samenwerking met een nieuwe over-
eenkomst voor een Dunkin’ store in
Cityplaza Nieuwegein. Eerder maakte
Wereldhave ook al bekend dat Star-
bucks per december 2021 een nieuwe
koffiewinkel zal openen in Cityplaza.

De nieuwe winkel van Dunkin’, met een
oppervlakte van circa 76 m², is gelegen
aan het centrale middenplein van City-
plaza. De toevoeging van deze sterke
food & beverage formule is in lijn met de
Wereldhave strategie van Full Service
Centers voor een beter dagelijks leven en
versterkt het horeca aanbod van het cen-
trum. Dunkin’ opent naar verwachting 17
november 2021 haar deuren.

Over Dunkin’
Dunkin’, opgericht in 1950, is één van
‘s werelds toonaangevende coffee and
baked goods merken. De onderneming
telt meer dan 12.200 winkels in 45 lan-
den wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin’
winkels en nu dus ook in Nederland. Het
hoofdkantoor van Dunkin’ is in Canton,
Massachusetts, Verenigde Staten.
Dunkin’ maakt onderdeel uit van Dunkin’
Brands Group Inc. (Nasdaq: DNKN) fami-
ly of companies. www.dunkin.nl.

https://www.pen.nl/artikel/creatieve-kunstenaars-gezocht-voor-bijzondere-verhalen-op-wand-noordstedetunnel
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/


Eerste borden
parelroute Nieuwegein
geplaatst

De eerste twee borden van de histori-
sche wandel- en fietsroute door Nieu-
wegein zijn geplaatst. Het zijn de eer-
ste van tientallen borden die samen
een route langs de parels van Nieuwe-
gein vormen. De route is een cadeau
van de gemeenteraad van Nieuwegein
aan de stad in het kader van haar 50-
jarige bestaan.

Marjan Verduijn, bewoonster van de Tol-
gaarderswoning, is blij met het eerste
bord. ‘Ik woon al sinds 1997 in deze
mooie woning en ik ken er veel bijzon-
dere verhalen over. Ik vind het heel leuk
om daar nu een aantal van te kunnen de-
len door onderdeel te zijn van de parel-
route door Nieuwegein.’

Ook Sjaak Slokkers (foto) is enthousiast
over de plaatsing van het bord bij ‘zijn’
Sluiswachtershuis. ‘Als kleine jongen liep
ik al langs het Sluiswachtershuis, toen
een politiebureautje, en inmiddels heb ik
hier al dertig jaar mijn kapsalon. Mooi dat
iedereen nu kan lezen wat dit gebouwtje
allemaal al heeft betekend voor onze
stad.’

Marco Diekstra, raadslid in Nieuwegein,
kan niet wachten tot de rest van de bor-
den straks ook in de stad te vinden zijn.
‘Nieuwegein huist mooie verhalen die het
waard zijn om vastgelegd en ontdekt te
worden. De route maakt niet alleen de
parels van onze stad beter zichtbaar,
door de borden wordt ook de historische
betekenis duidelijk. Deze kun je niet er-
varen door enkel voor een gebouw te
staan.’

Jelle Doosje en Rija van der Sluiszen,
tevens actief in de gemeenteraad van
Nieuwegein, vullen aan ‘Nieuwegein is
dan wel 50 jaar geworden, maar de ver-
halen uit deze mooie stad zijn nog veel
ouder. Met vele tientallen borden blijven
we deze bijzondere verhalen vertellen.’
De route loopt zowel door Jutphaas als
Vreeswijk en verbindt zo de oude dorps-
kernen van Nieuwegein met elkaar.

Het cadeau is tot stand gekomen in een
mooie samenwerking tussen verschil-
lende partijen. Zo hebben de Historische
Kring en de gidsengroep Vreeswijk mee-
geholpen met de beschrijvingen per lo-
catie. Begin 2022 zullen alle borden op
de historische route geplaatst zijn. Via
QR-codes is er dan meer informatie te
vinden van elk pand en is de route te vol-
gen, op de fiets of te voet.
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Wandel mee
om te praten over recreatie
op de Nedereindse Plas

De Nedereindse Plas is een groen
recreatiegebied op de grens van
Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein.
Het gebied dat vroeger tot Nieuwe-
gein behoorde, is nu eigendom van
Utrecht. Deze gemeente wil dat meer
mensen in hun vrije tijd beter van dit
gebied kunnen genieten.

Daarnaast bekijkt zij hoe er zonnepane-
len kunnen komen op de waterplassen
waar vroeger de ‘Put van Weber’ zat.

Jouw mening
De afgelopen jaren heeft de gemeente
Utrecht een paar keer aan mensen ge-
vraagd wat zij nodig hebben om zich
beter te vermaken aan de Nedereindse
Plas. Nu is de gemeente Utrecht be-
nieuwd naar jouw reactie op de verza-
melde ideeën. Alle inwoners van Utrecht,
Nieuwegein, IJsselstein en toekomstige
bezoekers van het gebied mogen mee-
doen.

Wandeling
om ideeën kenbaar te maken
Heb je ideeën over het gebied rondom de
Nedereindse Plas? Wandel dan mee door
het gebied en vertel je ideeën op zater-
dag 20 november. De wandeling start om
09.30 uur bij de skipiste. Aanmelden is
niet verplicht.

Zonnepanelen op de plassen
De gemeente Utrecht denkt ook na over
zonnepanelen op het water van water-
plassen. Want zonnepanelen leveren
veel schone energie op die een grote stad
als Utrecht goed kan gebruiken. En er

(verder lezen)

https://www.pen.nl/artikel/gemeenteraad-biedt-nieuwegein-verjaardagscadeau-aan
https://www.pen.nl/artikel/gemeenteraad-biedt-nieuwegein-verjaardagscadeau-aan
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-tol-bij-jutphaas
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-tol-bij-jutphaas
https://www.pen.nl/artikel/wie-knipt-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/geslaagde-feestelijke-open-monumentendag-in-nieuwegein
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FOTO VAN DE WEEK

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

Tijdens de Perform2Connect masterclass-
es voor scholieren van de Nieuwegeinse
middelbare scholen maken twee deel-
neemsters op een heel ontspannen
manier kennis met de lesmethode van
dansinstructeur Wannes. De master-
classses vonden plaats in Theater DE
KOM èn in de Nicolaaskerk, waar de mas-
terclass 'koor' plaatsvond.

Eerste buitenlandse toernooi
voor
schoonspringers Aquarijn

Op woensdag 3 november vertrokken
7 springers van Aquarijn naar het
Duitse Aken voor deelname aan een
internationaal toernooi.
Schoonspringers uit Zwitserland,
Frankrijk, Duitsland, Spanje en Neder-
land durfden het aan om met strenge
regels weer tegen elkaar te springen.
Bij aankomst werd gelijk iedereen
getest en dat was negatief voor Aqua-
rijn en kon er begonnen worden met
trainen.

Na 1,5 dag trainen was het zover, op vri-
jdag, zaterdag en zondag werden de
wedstrijden gehouden.
In de B-groep (14/15 jarigen) was de
eerste wedstrijd op de 3 meter plank voor
Daan Willemen en Matthew Hibbert.
Daan liet voor het eerst zijn 2,5 salto
achterover zien en werd na 6 sprongen
keurig 7de. Matthew ging voor het eerst
een 3,5 salto voorwaarts laten zien en
dat lukte goed. Hij eindigde als 4de.

Op de 1 meter plank deden beide jon-
gens er nog een schepje bovenop. Daan
eindigde als 6de en Matthew wist op het
podium te komen met een 2de plaats. De
eerste en 2de plaats gaven recht op de
“Victory Final”, die zondag kwam. ‘Wat
een mooie prestatie van Matthew.’

In de A-groep (16/17/18 jarigen) spron-
gen Nica Rakké en Iris de Heer op de 1
en 3 mtr.
Nica liet een mooie, constante seire van
6 sprongen zien en werd 5de op de 1
mtr. Iris werd op dit onderdeel 9de. Op de

3 mtr was er een mooie 5de plaats voor
Iris, met een goed gelukte 2,5 salto voor-
waarts. Nica werd op de 3 mtr 7de.

Kayra Asci sprong in de A-groep mee op
de 3 mtr en de toren. Het was voor hem
spannend om als 16 jarige tussen al die
grote mannen te staan. Op de 3 mtr werd
hij 12de. Op de toren wist hij zelfs 7-ens
te krijgen van de jury en werd hij 6de.
Bij de senioren (19 jaar en ouder) moest
Manuel Öztopcu zich helaas afmelden,
vanwege een te pijnlijke knie.

Aquarijn: ‘We hopen dat de blessure snel
over is. Oona Abbema sprong een con-
stante wedstrijd op de 1 meter en werd
gedeeld 2de met een Duits meisje uit Ak-
en. Ook op de 3 mtr wist zij een 2de
plaats te behalen en dat betekent dus 2
finale sop zondag.’

Matthew was met 15 jaar de jongste
deelnemer bij de mannenfinale en liet
een goede serie van 6 sprongen zien. Hij
werd keurig 4de. Oona verraste met een
prachtige eerste plaats bij de 1 mtr finale.

Ze versloeg de Spaanse Kampioene. En

ook op de 3 mtr lukte het haar om bij de
beste 3 te komen. Met een 3de plaats
sprong ze binnen een uur twee finales.
Een hele knappe prestatie.

Wedstrijd voor springers t/m 13 jaar in
Amsterdam
Op zaterdag 6 november deden er 10
springers van Aquarijn mee aan de
miniatorenwedstrijd te Amsterdam. Hi-
er werden maar liefst 8 medailles
gehaald. Bij de C-jongens (12/13 jari-
gen) was er een gouden medaille voor
Mika Grozse Nipper op de 1 en op de 3
mtr.

Bij de D-meisje (10/11 jarigen) behaalde
Joy Daalhuizen de 1ste plaats op de 1
mtr en de 2de plaats op de 3 mtr. Yunah
Hulkenberg eindigde net achter Joy op
de 2de plaats op de 3 mtr en werd 3de
op de 3 mtr. Minte Bos werd in deze
groep netjes 4de op de 1 mtr. Bij de jon-
gens in de D-groep was er een 2de
plaats voor Mike Hoogendam Bij de
E-jongens (8/9 jarigen) was er een 3de
plaats voor Patrick Rijsberman. Nouk
Swart werd bij de E-meisje 4de op de 1
meter plank.
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Inschrijven voor de
Beursvloer op 25 november

Samen voor Nieuwegein, het netwerk
voor maatschappelijk betrokken or-
ganisaties, houdt donderdag 25
november van 16.00 uur tot 18.00 uur
de jaarlijkse Beursvloer. Dit jaar zijn
we weer te gast bij theater en kun-
stencentrum DE KOM. Inschrijven kan
via de website van Samen voor
Nieuwegein.

Bedrijven die hun maatschappelijke be-
trokkenheid willen tonen zijn van harte
welkom. Hoe meer bedrijven, hoe meer
matches (afspraken). Samen versterken
we zo de Nieuwegeinse samenleving.
Maatschappelijke organisaties die hulp
nodig hebben zijn natuurlijk ook van
harte welkom. Op de beursvloer kunnen
deze organisaties matches maken, waar-
door ze extra handjes, kennis en kunde of
materialen kunnen krijgen. Alles met ge-
sloten beurs.

Ontmoeten
Met een slag op de gong opent burge-
meester Frans Backhuijs de beursvloer.
De twee partijen die samen een match
hebben gemaakt, gaan naar notaris
Marco Sutter van Sutter Kars Notarissen.

Wethouder Hans Adriani sluit de
beursvloer op donderdag 25 november

Hij zet zijn handtekening onder de
match. Accountant Jeroen Witteveen van
HLB Blömer berekent de maatschappe-
lijke waarde van de matches. De beurs-
vloer wordt weer met een slag op de gong
beëindigd door wethouder Hans Adriani.
Hij zal dan samen met Jeroen het aantal
matches en de maatschappelijke waarde
bekend maken. De beursvloer is een gele-

genheid om mensen te ontmoeten en de
start van vele mooie samenwerkingen.

Informatie
Voor meer informatie over de beursvloer
kunnen belangstellenden kijken op de
website van Samen voor Nieuwegein.
Bellen of e-mailen kan ook met interme-
diair Karin Beenen, e-mail: info@samen-
voornieuwegein.nl of telefoon:
0643368435. Op de website staat ook
welke bedrijven en organisaties zich in-
middels al hebben aangemeld.

FIETSFOTO VAN DE WEEK

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

Linda: ‘De temperatuur daalt, is jouw fiets klaar
voor kou en regen? Met deze tips wel. Maak je
ketting, remmen en frame schoon om roest en
vastgevroren remmen te voorkomen. Zet je zadel
een tikkie lager om beide voeten op de grond te
kunnen zetten bij gladheid. Check je bandenprofiel
voor voldoende grip, je fietslampen voor meer
zicht en zichtbaarheid en bewaar je e-bike accu op
een vorstvrije plek.’
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Wandel mee
om te praten over recreatie
op de Nedereindse Plas

(vervolg van pagina 7)

zijn niet genoeg daken voor alle panelen
die we nodig hebben. ‘Dat maakt dat we
naar nieuwe en andere plekken zoeken’
aldus de gemeente Utrecht.

Ontspannen in het gebied
De laatste jaren is er vooral gewerkt aan
de sanering van de waterplassen. Er is
minder aandacht geweest voor de vraag
hoe het gebied meer geschikt te maken
om je te ontspannen. ‘Daar gaat de ge-
meente Utrecht samen met de gemeentes
IJsselstein en Nieuwegein, recreatieschap
De Stichtse Groenlanden en de provincie
Utrecht aan werken.’

Te vuil water
Bij de plannen wordt aandacht gehouden
voor omwonenden, planten en dieren.
Zwemmen, varen, surfen en suppen zijn
en blijven helaas verboden. Het water is
te vuil, de oevers zijn te stijl en op de bo-
dem liggen gevaarlijke voorwerpen. Als
je een vergunning hebt, dan mag je wel
vissen vanaf de waterkant.

http://www.samenvoornieuwegein.nl/beursvloer
http://www.samenvoornieuwegein.nl/beursvloer
mailto:info@samenvoornieuwegein.nl
mailto:info@samenvoornieuwegein.nl
0643368435
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=jCjTW_hjNfA


Theatersport in De Partner

Op zaterdag 20 november van 13.00 tot
18.00 uur wordt in Cultuurcentrum de
Partner aan de.Nedereindseweg 401A,
een workshop Theatersport gegeven. Dat
is een vorm van theater waarin impro-
visatiewedstrijden voor publiek worden
gegeven. Onvoorspelbaar en het zorgt
voor veel interactie met het publiek.

Denk daarbij aan een tv-programma als
De Lama’s, improvisatie maar humor
voert de boventoon.

Van 19.30 tot 21.30 uur is er de mogelijk-
heid het zelf een keer uit te proberen of
te genieten van de voorstelling ‘Hemel of
Hel’ van André Besseling. Hij is een van
de belangrijkste grondleggers van impro-
visatietheater in Nederland.

In januari start een cursus Improviseren/
Theatersport in de Partner. Deelname
aan de workshop € 25,- incl. een warme
maaltijd. Aan de avondvoorstelling zijn
geen kosten verbonden. Voor meer infor-

matie en aanmelden kun je terecht op de
website van De Partner.

Over De Partner
Cultuurcentrum De Partner biedt activi-
teiten en optredens op het gebied van
muziek, dans, literatuur, theater en film.
Het centrum wordt gerund door een team
van vrijwilligers, zonder structurele sub-
sidie. De Partner is gevestigd in een
voormalige oude boerderij dus op een
historische locatie. De stichting beheert
het pand aan de Nedereindseweg
401-401A in Nieuwegein, zodat hier een
bruisende plek ontstaat voor kunst, cul-
tuur en ontmoeting.

De Digitale Nieuwegeiner

Stichting Bouwgein
één van de winnaars
Rabo ClubSupport 2021

Groot feest vorige week bij Stichting
Bouwgein in Nieuwegein. Donderdag
4 november werd namelijk bekend dat
zij één van de winnaars zijn van Rabo
ClubSupport 2021. Zij ontvingen die
avond een cheque van € 3.000,- uit
handen van paralympiër Chantalle
Zijderveld.

De uitreiking van de cheques kon dit jaar
weer fysiek. En daarom was een deel
van de verenigingen en sportclubs uit
Utrecht e.o. uitgenodigd in de kantine van
Handbalvereniging Leidsche Rijn en
Voetbalvereniging PVCV voor een fees-
telijke avond. Na een inspirerend pro-
gramma met o.a. eerder genoemde para-
lympiër en een spreker van NOC*NSF,

maakten alle genodigden hun eigen en-
velop met cheque open met daarop het
gewonnen bedrag. Een bedrag naar rato
van het aantal online verworven stem-
men die zij afgelopen week zelf verza-
meld hadden. Na afloop was er een bor-
rel waar clubs met elkaar ervaringen
uitwisselden.

Trots
Stichting Bouwgein is enorm trots dat er
zoveel leden op Bouwgein gestemd
hebben. Dit betekent dat er in de regio
veel mensen zijn die de huttenbouw-
speeltuin een warm hart toedragen. Om
te eindigen in de top 3 van de 71 clubs
en verenigingen die meededen in de re-
gio Utrecht dat geeft een blij en voldaan
gevoel, aldus Christine Aaftink (be-
stuurslid Stichting Bouwgein). 'Het is een
mooie waardering voor alle vrijwilligers
die er wekelijks voor zorgen dat de hut-

tenbouwspeeltuin open kan'. Bouwgein
gaat het bedrag besteden aan nieuwe
picknicktafels en buitenspeelgoed voor
de kinderen.

Versterken
van het club- en verenigingsleven
Met Rabo ClubSupport investeert de
bank in Utrecht e.o. € 75.000,- in het
verenigingsleven. Rabo ClubSupport is
een initiatief dat clubs en verenigingen
een boost geeft doordat zij stemmen kun-
nen werven voor het realiseren van doe-
len en projecten die de club én de buurt
sterker en beter maken. Rabobank stelt
haar kennis, netwerk en financiële onder-
steuning beschikbaar om dat doel te hel-
pen verwezenlijken. Rabobank vindt dat
iedereen een club verdient. In heel Ne-
derland steunt de coöperatieve Rabo-
bank daarom sportclubs en verenigingen,
met behulp van haar leden.
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Criteria voor beoordeling
initiatieven aardwarmte
voorgelegd
aan gemeenteraad

Het college van B&W heeft het Afwe-
gingskader Aardwarmte Nieuwegein
vastgesteld. Hiermee kunnen locaties
voor aardwarmtewinning worden be-
oordeeld op criteria als veiligheid,
maatschappelijke aanvaardbaarheid
en duurzaamheid. Een locatie die een
initiatiefnemer voordraagt, kan zo
zorgvuldig worden getoetst op ge-
schiktheid. Het Afwegingskader wordt
in december ter besluitvorming voor-
gelegd aan de gemeenteraad.

Van de woningen in Nieuwegein is 51%
aangesloten op stadsverwarming. Die
draait nu voor 75% op aardgas, maar zal
ook 100% aardgasvrij moeten worden.
Zowel college als de gemeenteraad ziet
aardwarmte als realistische optie om de
stadsverwarming te verduurzamen. Voor-
waarde is dat het veilig en maatschappe-
lijk verantwoord gebeurt. Daarom is, in
opdracht van de gemeenteraad, samen
met inwoners en deskundigen gewerkt
aan concrete criteria met realistische,
meetbare indicatoren. Die staan nu in het
Afwegingskader.

Samen met de stad
Wethouder Energie en Klimaat Marieke
Schouten: 'Het Afwegingskader is tot
stand gekomen dankzij veel mensen uit
Nieuwegein die hebben meegedacht en
ons met hun vragen en inzichten hebben
geholpen. Onder meer tijdens de Warm-
teweken in oktober 2020, de aardwarmte-
labs in april 2021 en een afrondend ge-
sprek met inwoners op 15 september dit
jaar. Het Afwegingskader geeft belang-
rijke handvatten aan de gemeenteraad,
de inwoners van Nieuwegein en het col-
lege om met elkaar te toetsen of en hoe
de winning van aardwarmte duurzaam en
veilig kan plaatsvinden. En vooral: het
geeft ons een leidraad om zorgvuldig en
transparant met elkaar het gesprek te
voeren over de afwegingen die gemaakt
worden bij een initiatief, voordat besloten
kan worden tot het winnen van aard-
warmte.'

Zorgvuldig
Omdat college en raad veel hechten aan
zorgvuldigheid, staan in het Afwegings-

kader nu concrete criteria met realisti-
sche, meetbare indicatoren beschreven
op de thema’s: veiligheid, duurzaamheid,
maatschappelijke aanvaardbaarheid,
ruimtelijke inpassing en vergunningen. Zo
moet duidelijk zijn aan welke voorwaar-
den moet worden voldaan, waarop wordt
getoetst en wie daarbij betrokken zijn.

Bij het thema ‘veiligheid’ bijvoorbeeld, is
een belangrijk criterium dat de initiatief-
nemer zich verbindt aan een landelijke
schaderegeling. Daarmee zijn inwoners,
al is het risico klein, goed beschermd
tegen schade als gevolg van de twee
boringen die nodig zijn. Indicator is dat in-
woners die zichtbaar schade hebben,
ontstaan nadat de fase van opsporing is
gestart, zich via een goed bereikbaar
loket kunnen melden. Vervolgens dient
dit afgehandeld te zijn binnen een jaar na
melding van de schade. Hierbij is sprake
van omgekeerde bewijslast: inwoners
hoeven daarbij niet aan te tonen of de
schade veroorzaakt is door de boring, de
initiatiefnemer moet aantonen dat schade
niet is veroorzaakt door de boring.

Participatie in alle fasen
Een ander belangrijk criterium is dat in-
woners en andere belanghebbenden in
alle fasen worden betrokken. Hiervoor
stelt de initiatiefnemer in afstemming met
inwoners en de gemeente een ‘Omge-

vingsmanagementplan’ op. Indicator is
dat inwoners en belanghebbenden voor
elke fase weten hoe ze geïnformeerd en
betrokken worden en weten hoe hun in-
breng is verwerkt en waar ze dit kunnen
vinden. Ook moet dit participatieproces
telkens worden geëvalueerd.

https://euro-lach.nl/
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale
Stad Nieuwegein ook veel informatie over
het heden en het verleden van de dorpen
Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de
rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de
Prentbriefkaart van de week.

Een tijdje geleden al kregen we een an-
sichtkaart binnen van Jaap Boersema met
enkele foto’s van het leven in en rond de
sluis in Vreeswijk. Op de ansichtkaart zien
we de Koninginnensluis zoals toen zo om-
schreven. De kaart komt uit begin 1900
met gezicht uit het zuiden.

Jaap Boersema over de kaart.

De Digitale Nieuwegeiner

Expositie
‘Kunst Proeven’
in Restaurant
Boerderij de Middenhof

Kom gezellig kunstproeven in de Mid-
denhof met schilderijen van Marijke
Prenger en Carel de Graaf. Er zijn ver-
schillende stijlen te zien van beide
kunstenaars, kenmerkend voor De
Graaf zijn de landschappen, vaak en-
plein-air geschilderd, maar ook men-
sen en natuur. Hij schildert realistisch
en half abstract in aquarel en acryl.
Terwijl Prenger meer kiest voor diver-
siteit in haar werk zoals; realistische
schilderijen in zachte aquarel tinten,
abstract werk in organische vormen
en sprekende kleuren, try-outs met
monoprints.

Naast het schilderen hebben deze twee
kunstenaars nog iets gemeen en dat is
de liefde voor lekker eten!
Bovenal is een eet afspraak bij de
boerderij de Middenhof aan de Duetlaan
1-3 in de wijk Zuilenstein voor een gezel-
lig lunch diner of het eten van een pan-

nenkoek de perfecte manier om kennis te
maken met kunst. En wie weet misschien
ook wel met een van de kunstwerken
naar huis te gaan. Ook benieuwd gewor-
den? De kunst is tot 1 mei 2022 te zien.

Deze expositie is mede mogelijk gemaakt
door Stichting KunstGein. Wil jij als kunste-
naar ook een keer meedoen? Stuur een
mailtje stichtingkunstgein@gmail.com.

Bingo
in Dorpshuis Vreeswijk

De BINGO in Dorpshuis Vreeswijk
gaat weer van start. De eerste BINGO
zal worden gehouden op vrijdag 12
november.

De BINGO zal iedere iedere 2e vrijdag
van de maand plaatsvinden zolang het
kan in verband met Corona. Door de
nieuwe Corona maatregelen is er in
Dorpshuis Vreeswijk het een en ander

veranderd om het evenement te laten
plaatsvinden:
• bij binnenkomst en bij het verplaatsen
binnen de ruimte moet er een mondkapje
gedragen worden
• geen check op QR code
• er moet 1,5 meter afstand gehouden
worden
• er mogen max. 30 personen in de zaal
• aanmelden is verplicht via
info@fortvreeswijk.nl. Er is een reserve-
lijst, tevens de nieuwe lijst voor de vol-

gende maand. Dit om geen teleurgestelde
mensen weg te moeten sturen want vol =
vol.

De zaal gaat om 19.15 uur open voor
mensen die mee willen doen met de BIN-
GO. De BINGO zelf begint op 20.00 uur.

Ondernemers uit Vreeswijk stellen di-
verse prijzen beschikbaar. Dorpshuis
Vreeswijk is gevestigd aan Fort Vreeswijk
1 in Vreeswijk.

http://www.pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://www.pen.nl/artikel/prentbriefkaart-van-de-week-45
https://www.pen.nl/artikel/protest-tegen-komst-70-meter-hoge-flat-maakt-geen-indruk
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://demiddenhof.nl/
https://www.pen.nl/artikel/stichtingkunstgein@gmail.com
mailto:info@fortvreeswijk.nl
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Koveni 1
sluit eerste helft veld af
als overtuigende koploper

Het eerste korfbalteam uit Nieuwegein
speelde afgelopen zaterdag haar laat-
ste wedstrijd van het eerste deel van
de veldcompetitie. Het uit Berkel-
Enschot afkomstige OJC ’98 1 werd in
Nieuwegein met een overtuigende uit-
slag van 19-8 verslagen. Dat betekent
dat Koveni 1 met vier punten afstand
als duidelijke koploper in de veldcom-
petitie de zaal ingaat.

Terwijl de wedstrijd tegen OJC ’98 1
droog begon, wisten beide ploegen het
allesbehalve droog te houden afgelopen
zaterdag. Onder zeer natte omstandighe-
den gingen beide ploegen met een stand
van 8-7 halverwege de wedstrijd rusten.

Koveni 1 en OJC ’98 1 waren in de
eerste helft aan elkaar gewaagd. Na de
rust kwam een compleet ander eerste
team uit Nieuwegein de bespreking uit:
Koveni liet duidelijk zien wat het waard
was en wist snel tot een mooie voor-
sprong te komen. Zelfs tijdens de groot-
ste stortbui in de wedstrijd wist Koveni
nog door te scoren. OJC ’98 1 wist, met
name door goed verdedigend spel van
Koveni, slechts twee keer te scoren in de
tweede helft. Dit leidde uiteindelijk tot een
18-9 eindstand op het scorebord.

Koveni heeft zeker de beste kaarten om
eind van dit veldseizoen haar kampioen-
schap in de vierde klasse, met als be-
loning promotie naar de derde klasse, te
kunnen vieren. Deze veldcompetitie

wordt begin april hervat. Tot die tijd
speelt Koveni de zaalcompetitie, waar zij
uitkomt in de derde klasse.

Oefenwedstrijden tegen Viking 1 (don-
derdagavond 18 november om 21:30 uur
in ’t Veerhuis) en DSO (A) 1 (zaterdag-
middag 20 november om 16:30 uur)
staan op de planning. Op zaterdag 27
november speelt de Nieuwegeinse hoofd-
macht haar eerste officiele wedstrijd.
Koveni komt dan ESDO 1 uit Kockengen,
Fortissimo 1 uit IJsselstein, Hebbes 1 uit
Utrecht, KCD 1 uit Doorn, Midlandia 1 uit
Bunnik, RDZ 1 uit Zeist en De Vinken 1
uit Vinkeveen tegen. Allemaal bekende
tegenstanders voor de ploeg uit Nieuwe-
gein. De ploeg streeft naar meedraaien
bovenin in de derde klasse.

Winterse fietstips

De temperatuur zakt langzaam naar
winterse waarden. Op de fiets hoef je
geen autoruiten te krabben, sta je niet
in de file en fiets je je vanzelf warm.
Met deze tips maak je je fiets winter-
klaar voordat het echt koud wordt en
blijf je ook in de winter lekker door-
fietsen.

• Geef je fiets een schoonmaakbeurt, met
name je fietsketting, remmen en frame.
Zo voorkom je roest en vastgevroren
remmen.
• Zet je zadel iets lager zodat je bij glad-

heid makkelijker snel je beide voeten op
de grond kunt zetten.
• Controleer je fietsverlichting zodat je
zichtbaar bent in het donker en tijdens
buien.
• Check je fietsbanden: heb je nog ge-
noeg profiel om goed grip op een glad
wegdek te hebben? Ook geven iets
zachtere banden je meer grip ‘s winters.
• Overweeg een onderhoudsbeurt door
een fietsenmaker. Zij kijken met meer er-
varing naar bijvoorbeeld je remmen en
kunnen controleren of je e-bike nog he-
lemaal goed ingesteld staat. Je kunt voor
hulp bij reparatie van je fiets ook terecht

bij de Repair Café’s in Nieuwegein.
• Rijd je op een e-bike? Leg je accu dan
altijd op een vorstvrije plek.
• Heeft het gevroren? Fiets via een
strooiroute, deze plan je makkelijk met
de Fietsersbond Routeplanner.

• Fietsvoordelen waar je ook ’s winters
wat aan hebt: je stalt je fiets gratis, veilig
en droog in de twee fietsenstallingen bij
Cityplaza. En met de 'Ik fiets'-app spaar
je punten met elke gefietste kilometer,
bijvoorbeeld in te wisselen voor een
gratis kop koffie of thee om even op te
warmen.

https://www.pen.nl/adverteren
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Tijdens
de Nationale Klimaatweek
gaat het niet alleen
over zonnepanelen
en sedumdaken

Als het aan de eerste klimaatburge-
meester van Nieuwegein ligt moet de
gemeente verder kijken dan alleen
maar zonnepanelen, sedumdaken en
het isoleren van je woning. ‘Al deze
dingen zijn natuurlijk wel belangrijk
maar er is meer’ aldus Martin
Reijmerink, die begin vorige week
door het ministerie van Economische
Zaken is uitgeroepen tot klimaatburge-
meester van Nieuwegein.

Nieuwegein leverde in 2019 23,8 Mega-
Watt aan zonne-energie op. Dat is bijna
10% meer dan in 2018. Op daken van
Nederlandse woningen stond in 2020
voor 3237 MegaWatt aan vermogen van
zonnepanelen opgesteld, bijna 40 pro-
cent meer dan een jaar daarvoor. ‘Als we
nu naar de daken kijken in Nieuwegein
zullen we in 2021 mogelijk een verdub-
beling zien en ongeveer 40 MegaWatt
terugleveren aan het net.’

Ook voor sedum op de daken om water
op te vangen en vast te houden is fors in-
gezet. Zo zijn de bushaltes in Nieuwegein
voorzien van beplanting en hebben ook
de inwoners van Nieuwegein goed ge-
bruik gemaakt van de subsidies die de
gemeente Nieuwegein beschikbaar heeft
gesteld om de daken te vergroenen. ‘Die
mogelijkheid is er nog steeds.’

Verder kijken
dan zonnepanelen en sedumdaken
Reijmerink: ‘In Nieuwegein zit veel kennis

als het gaat om verduurzaming en ik ben
ervan overtuigd dat Nieuwegein veel kan
doen. We willen de meest duurzame bin-
nenstad creëren en in 2040 energieneu-
traal zijn. Zo is ook de ambitie uitgespro-
ken om in Nieuwegein 5 tot 7 pompsta-
tions te hebben voor waterstof. Het Nieu-
wegeinse bedrijf KWR doet hiervoor aar-
dig zijn best.’

Dex Oil en S4 Energy
In Nieuwegein zitten enkele prachtige
bedrijven (Dex Oil en S4-Energy) die zich
inzetten voor duurzaamheid en een beter
milieu. Eerstgenoemde heeft al een stap
gezet in het verduurzamen van het wa-
genpark voor RMN, onze regionale vuil-
nisophaaldienst. Naast dat het goed is
voor het milieu levert het RMN ook nog
eens geld op. De nano smeermiddelen
die RMN momenteel gebruikt van Dex Oil
uit Nieuwegein leveren, naast een be-
sparing van 257.380 kg CO2 uitstoot per
jaar, ook nog eens een brandstofbespar-
ing van 5,6% op, wat neerkomt op ruim
€ 50.000 in geld. ‘Hoe zit het met het wa-
genpark van de gemeente Nieuwegein?’

Carl de Vries

Reijmerink is benieuwd wie binnen de
gemeente Nieuwegein de handschoen
oppakt om ook het wagenpark van
Nieuwegein te verduurzamen met dit
bedrijf uit Nieuwegein.

Carl de Vries van Dex Oil en S4 Energy,
beide gevestigd in Nieuwegein: ‘Voordat
je extra energie gaat opwekken moet je
eerst kijken naar de mogelijkheden om
verspilling tegen te gaan. Dex Oil levert
daar een forse bijdrage aan die voor de
gebruiker ook nog eens winstgevend is
en ook een forse milieubijdrage levert.’
‘S4 Energy werkt met haar technologie
op vele vlakken succesvol samen met
Tennet en Eneco. Waar ik uiteindelijk
naar toe wil is een systeem, waarbij op
lokaal niveau geproduceerde energie bij
overproductie lokaal wordt opgeslagen
en bij tekorten daaraan weer terugge-
leverd wordt. Een belangrijk voordeel van
de technologie daarbij is, dat de levens-
duur van batterijen met een factor 2-3
wordt verlengd.’

  

cityplaza.nl
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https://www.pen.nl/artikel/nationale-klimaatweek-van-start-hoofdredacteur-pen-nl-eerste-klimaatburgemeester-van-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/nationale-klimaatweek-van-start-hoofdredacteur-pen-nl-eerste-klimaatburgemeester-van-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/sneller-naar-een-klimaatbestendige-regio-utrecht-zuidwest
https://www.pen.nl/artikel/je-dak-verduurzamen-met-sedum-dat-kan-komend-jaar-weer
https://dexpremiumlubricants.com/
https://www.rmn.nl/vergroening-wagenpark-rmn/
https://www.rmn.nl/vergroening-wagenpark-rmn/
https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-is-daar-zo-bevlogen-van-energie-in-nieuwegein
http://cityplaza.nl/
https://www.pen.nl/artikel/vier-containertuintjes-initiatief-van-bewoners-rijtuigenbuurt


15

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.fulcotheater.nl/?fbclid=IwAR1BPLeCvAiKKkk3xAT1fcdyQ5pf_0QaA-llYApPbE0yflg8dELC05JkAz4
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
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Aankondiging�Sinterklaasactie�2021.�
Vrijdag�19�november��en��Zaterdag�20�november�
vanaf�18:00�tot�21:00�uur�� � �vanaf�9:30�tot�12:30�uur.�

Heeft�u�een�Stadspas�of�een�doorverwijzing�van�een�
officiële�instantie?��

En�heeft�u�kinderen�van�0�tòt�12�jaar?�
�

Kom�je�dan�uiterlijk�12�november�inschrijven�
voor�de�Sinterklaasactie�om�(gratis)�speelgoed�

uit�te�komen�kiezen.�
�

(Vredebestlaan�23,�Nieuwegein)�
Inschrijving�tijdens�openingstijden:��Vrijdag�12:30�tot�16:00�uur�

Laatste�inschrijfmogelijkheid:�vrijdagmiddag�12�november.�

Zonder�inschrijving�geen�toegang�op�19�en�20�november.�

Huisregels:   1.  Geen kinderen naar binnen 
2. Alleen toegang op vertoon van deze brief 
3. Per gezin maximaal 1 persoon naar binnen 
4. 20 minuten tijd om speelgoed uit te zoeken 
5. Neem uw eigen tas(sen) mee 
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https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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mailto:info@departnernieuwegein.nl
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SP Nieuwegein
doet niet mee
aan de gemeente-
raadsverkiezingen

Op maandagavond 8 november
heeft de ledenvergadering van SP in
Nieuwegein besloten niet mee te
doen aan de gemeenteraadsverkie-
zingen die volgend jaar op 16 maart
plaatsvinden.

Begin dit jaar liet Martijn Stekelenburg
van de lokale SP onze redactie weten
na de komende gemeenteraadsver-
kiezingen niet meer terug te keren in
de politiek. Stekelenburg is al 16 jaar
actief in de Nieuwegeinse politiek en
was in die periode onder meer ook
wethouder. Maar nog langer lid blijven
van zijn partij (SP), dat kon hij niet
meer aan. Het fractievoorzittersstokje
heeft hij toen overgedragen aan Frank
van den Heuvel.

De reden voor zijn opzegging had te
maken met het herhaaldelijke gedoe
binnen de landelijke SP en het onver-
mogen om fouten gewoon te erkennen
en daarvan te leren. Stekelenburg
toen: ‘Een organisatie die daartoe niet
in staat is, kan niet meer op mijn steun
rekenen’ aldus Stekelenburg. ‘Het re-
cent op afstand zetten van onze eigen
jongerenorganisatie was voor mij de
druppel.’

Fractievoorzitter Frank van den Heu-
vel: 'We zijn nu niet klaar om een frac-
tie te vormen die onze beloftes aan de
kiezers kan proberen waar te maken.
De SP blijft wel actief voor en met de
inwoners van Nieuwegein! Er is veel

werk aan de winkel, ook buiten de
raadszaal. De invoering van de omge-
vingswet zal voor de inwoners slecht
uitpakken.'

'De gemeentebegroting van Nieuwe-
gein staat er heel slecht voor. De re-
serves raken op. De landelijk overheid
staat op het punt om nog eens 4,2 mil-
joen te korten. En de aankomende
raadsperiode komt er nog een omvan-

‘Op straat, maar niet in de
raad. En wanneer we

terugkomen in de raad dan
zal dat met meer strijdlust

zijn’'

grijke hervormingsoperatie in de vorm
van de Omgevingswet overheen. De
gemeenteraad mag en kan slechts
tekenen bij het kruisje. Het is deze tan-
deloosheid van het hoogste orgaan
waar de SP nu voor past.

'De Nieuwegeinse bouwplannen, met
name in City, zijn vooral goed voor be-
leggers. Niet de armoede, maar de ar-
men worden de stad uitgejaagd. Nieu-
wegein is helemaal niet klaar voor de
energietransitie en heeft daar ook geen
middelen en mensen voor! En het rijk
gaat nog eens 4,2 miljoen euro korten
op de bijdrage aan het budget van de
gemeente. De beoogde groei van het
inwonersaantal gaat het probleem niet
oplossen, maar juist vergroten.'

'Burgemeester en Wethouders trekken
in Nieuwegein hun eigen plan en hou-
den de gemeenteraad zoveel mogelijk
op afstand. Bij het vermoeden van
wetsovertreding wordt de meerderheid
van de coalitie ingezet om nader on-

derzoek te voorkomen. Transparantie
is er voor de schone schijn, en om heel
veel niet-relevante informatie over
raadsleden uit te strooien.'Het neolib-
erale beleid van de afgelo-pen 20 jaar
heeft de overheid uitge-kleed. Er zijn
vooral veel ambtenaren met manage-
ment, financiële- of juridi-sche kennis.
Echte vakkennis is grotendeels uit het
gemeenteapparaat weggesnoeid en
moet nu veelal duur van buiten ingehu-
urd worden. De ingehuurde kennis is
vaak verweven met andere belangen,
waardoor er geen onafhankelijk advies
naar de raad komt. Veel documenten
en rapporten die de raadsleden
moeten verwerken zijn slecht onder-
bouwd en verdedigen vooral voorin-
genomen standpunten.'

'Ook schrijnend is de verdeeldheid op
links. We hebben gepoogd om samen
te werken met andere partijen op links.
We hebben er een aardige verzame-
ling messen in de rug aan overgehou-
den. Samenwerken kan niet als het
steeds alleen maar op de voorwaarden
van de VVD kan. Die zwakke knieën
hebben neoliberaal afbraakbeleid veel
te veel ruimte gegeven. En steeds is er
weer dat liedje dat als zij niet in het
bootje gestapt waren er veel ergere
dingen gebeurd waren. Maar kon het
nog erger dan bijvoorbeeld de aard-
bevingsschande en het toeslagen-
schandaal?'

'Pijnlijk is dat de linkse verdeeldheid
ook de landelijke SP is binnengeslo-
pen. Het heeft ons in Nieuwegein min-
der hard geraakt dan de afdelingen in
Utrecht, Amsterdam, Zaanstad, Rotter-
dam e.a.'

Wat gaat de SP dan doen?
Frank van den Heuvel: 'We gaan onze
afdeling opnieuw opbouwen, zodat we
weer de straat op kunnen om mét de
mensen de strijd voor een eerlijke,
menswaardige maatschappij opnieuw
vorm te geven. Actie van onderop is
hard nodig om de overheid tot bezin-
ning te brengen. Het verloren vertrou-
wen zal zo herwonnen moeten worden.
Voor menselijke waardigheid, gelijk-
waardigheid en solidariteit. Solidariteit
met degenen die alle klappen krijgen.'

https://www.pen.nl/artikel/martijn-stekelenburg-keert-na-de-verkiezingen-niet-meer-terug-in-de-politiek
https://www.slagerijwimkastelein.nl
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
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Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven, een wereld vol
verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het
dagelijks leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan
door Kim, mensen uit haar leven en andere Nieuwegeiners.

Kim: ‘Ik kende, nee, vreesde de Boogbrug. Twee keer overheen gefietst en gelijk bewondering voor zij die het dagelijks
moesten doen. Maar nu gaat de Boogbrug weg. Hij had al weg moeten zijn, maar er kwam een letterlijke kink in de
kabel. Het laatste verzet van de Boogbrug…’
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Amerika opende
haar grenzen
voor gevaccineerde
Nederlanders op 8 november

Sinds 8 november kunnen gevacci-
neerde Nederlanders weer naar de
Verenigde Staten reizen. Het Witte
Huis kondigde in oktober aan dat de
1.5 jaar durende travel ban voor meer
dan 30 landen ten einde zou komen.

De zogenoemde Amerikaanse ‘travel ban’
heeft een grote impact gehad. Zakenrei-
zen konden niet doorgaan en families
konden elkaar voor lange tijd niet zien.
November wordt dus niet alleen een
maand van hereniging, maar ook de
maand waar business trips weer opgepakt
zullen worden.

Alleen naar Amerika met vaccinatie
of niet?
Toen het Witte Huis aankondigde dat
grenzen zouden heropenen, leek dat in
eerste instantie alleen van toepassing op
gevaccineerden. Een week later bracht de
CDC (Het Amerikaanse Center for Dis-
ease Control and Prevention) naar buiten
dat ook ongevaccineerden onder strikte

voorwaarden naar Amerika kunnen rei-
zen. Mensen onder de 18 jaar vallen bij-
voorbeeld onder deze uitzondering.

De voorwaarden
om naar Amerika te reizen
Waar je aan moet voldoen om naar de VS
te reizen verschilt op basis van je vacci-
natiestatus. Toch moeten beide, gevacci-
neerd of niet, een negatief resultaat van
een COVID-19 test overleggen.

Regels voor gevaccineerden

• Volledige vaccinatie
Je moet minimaal 14 dagen volledig ge-
vaccineerd zijn met een door de VS goed-
gekeurd vaccin, bijvoorbeeld Pfizer,
Janssen, Moderna of AstraZeneca zijn.

• Negatieve coronatest
Gevaccineerden moeten maximaal 3 da-
gen voor vertrek een PCR test of
Antigeen Sneltest laten afnemen.

• Quarantaine
Volledig gevaccineerde Nederlanders die
naar de Verenigde Staten reizen hoeven
bij aankomst niet in quarantaine

Regels
voor ongevaccineerden

• Negatieve coronatest
De coronatest die gevaccineerden afne-
men voor vertrek naar Amerika mag
maximaal 1 dag voor vertrek zijn
afgenomen.

• Quarantaine
Ongevaccineerden die onder een uitzon-
dering vallen en naar de VS reizen moe-
ten 7 dagen in zelf-quarantaine.
Iedereen boven de 2 jaar moet om naar
de VS te reizen een negatief testresultaat
te laten zien.

Regels voor mensen
met een herstelbewijs

Als je recentelijk hersteld bent van
COVID-19 kan dit een geldig bewijs zijn
om naar Amerika te reizen. Als bewijs
moet je een positieve coronatest laten
zien die niet ouder is dan 90 dagen. Ook
heb je een brief nodig van een zorgver-
lener met toestemming om te reizen.

Wat veranderde er op 8 november
Sinds 8 november kunnen volledig ge-
vaccineerden afkomstig Schengenlanden
(de EU), China, Zuid-Afrika, Brazilië, Ier-
land, en het Verenigd Koninkrijk weer
naar Amerika reizen.
Terugreizen naar Nederland vanuit de
Verenigde Staten betekent dat je een
negatieve PCR test moet laten zien die
niet ouder is dan 48 uur. Je kunt ook een
Antigeen Sneltest gebruiken om terug te
reizen naar Nederland. In dit geval mag
de test niet ouder zijn dan 24 uur.
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Column Heleen van den Hoven

‘Leeghoofd’

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

'Vorige week heb ik mijn lezers het
bos in gestuurd. De natuur is voor
veel schrijvers een inspiratiebron.
Daarnaast zijn veel van mijn collega’s
echte wandelaars. Wil het even niet
lukken met een scène, stribbelen
hoofdpersonen tegen of willen de
woorden niet komen? Schoenen aan
en lopen maar. Het schijnt erg goed te
zijn voor de hersenen, als ik Erik
Scherder mag geloven.’

‘Wat ook goed is voor onze hersenen,
volgens hem, is muziek. Maar daar
zitten voor mij twee kanten aan.
Muziek tijdens het schrijven werkt
niet, althans, niet dat ik weet, want na
de eerste maten vergeet ik te
luisteren. Misschien zorgt de muziek
ervoor dat ik in de juiste trance kom,
maar ik heb eerder het gevoel dat ik
mijn oren uitschakel.’

‘Zelf muziek beoefenen is zeker goed
voor mijn geest. Zingen werkt
uitstekend voor lichaam en ziel. Ik
hoop daarom dat we dit seizoen
kunnen blijven repeteren. Vioolspelen
is ook iets waar mijn hoofd van
opknapt, al heeft het een minder
effect op het lichaam. Na het
afgelopen repetitieweekend van Het
Ad Hoc Orkest uit Utrecht, kon de
gehele sectie tweede violen naar de
fysiotherapeut.’

‘Hoe goed de muziek ook voor de
geest is, waar wandelen en schrijven
wel samengaan, ik schrijf hele scènes
in mijn hoofd terwijl ik onder de
bomen wandel, muziekspelen en
schrijven kunnen niet tegelijkertijd. Bij
het spelen en zingen maak ik mijn
hoofd leeg. En daarna heb ik grote
behoefte aan een kop thee, een glas
wijn of een masseur (maar dat
meldde ik al). Die masseur is
trouwens ook welkom na een lange
schrijfdag. Het beeldschermwerk en

het rammelen op een toetsenbord zijn
minstens zo slecht voor de houding
als vioolspelen op een te hoge stoel.’

‘En dan kom ik bij de laatste methode
om het hoofd opgeruimd te maken en
rust te vinden om te schrijven: een
papieren agenda. Vorige week heb ik
er een gekocht, een mooie, want het
oog wil ook wat. Nu zie ik in één
oogopslag wat ik deze week nog moet
doen en wanneer ik tijd over heb. Met
de digitale agenda op mijn telefoon
lukt dat me niet. Vandaag staan er
drie dingen op de agenda: Feedback
Lesopdracht, SchrijversPen en AHO.
Het eerste slaat op de Online
Schrijfschool waar ik sinds dit najaar
officieel schrijfdocent ben. Die
opdracht heb ik inmiddels bekeken en
van feedback voorzien. Dan is het tijd
voor dit stukje. Daarna kan ik me
klaarmaken om vanavond de viool
weer op te pakken in de
orkestrepetitie. Hoofd leegmaken en
morgenochtend weer schrijven.’

Boeken sale
bij bibliotheek
De tweede verdieping

Dinsdag 30 november gaat de halfjaar-
lijkse boekensale weer van start in de
bibliotheek De tweede verdieping.
De sale duurt tot 24 december 2021.

Het aanbod is zoals gewoonlijk heel
divers. Van kookboeken, computer-
boeken, informatieve boeken (ook voor

de jeugd) over opvoeding, bedrijf &
beroep, kunst etc. thrillers tot romans.

Mocht je op zoek zijn naar een leuk sin-
terklaas en/of kerstcadeautje kom dan
gezellig snuffelen en sla je slag.
Er is voor ieder wat wils.
Prijs per boek is slechts 1 euro!

https://www.pen.nl/adverteren
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https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-Losse-Tanden-p352802776
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Europese titel
voor roldanser
Maureen Versteeg

Maureen Versteeg uit Nieuwegein
heeft de eerste plaats behaald op de
Europacup in Paredes in Portugal.
Versteeg vertegenwoordigde
Rolling’90 in de categorie Solodans
Cadet onder begeleiding van trainster
Rona Zoll-Dijkema. Daarnaast werd ze
ondersteund door technisch trainer
Andrea Gandolfi uit Italië. De dele-
gatie reisde afgelopen week af naar
Paredes, Portugal, waar de Europacup
plaatsvond.

De Europacup was de laatste internatio-
nale wedstrijd van een lang en uitdagend
seizoen. Na het uitblijven van internatio-
nale wedstrijden in 2020 in verband met
het coronavirus stonden de deelnemers
te popelen om hun beste dansen te laten
zien aan de jury.

Versteeg startte haar wedstrijd met twee
sterke verplichte dansen. Ze creëerde
hiermee een flinke voorsprong ten op-
zichte van haar concurrenten en behaal-
de in het tussenklassement de eerste
plaats. De wedstrijd werd afgesloten met
de vrije dans. Hoewel Versteeg dit on-
derdeel niet geheel naar eigen tevreden-
heid reed, wist zij haar eerste plaats te

behouden. Ze won daarmee de Europa-
cup in de klasse Solodans Cadet.

Quinty van Lare, lid van KRC Rolling
Nieuwegein, behaalde de zilveren
medaille in deze klasse.

Maureen Versteeg (midden) en Quinty
van Lare (links) op het podium in
Portugal

Fokkesteeg winnaar
Buurt Battle-campagne

Fokkesteeg heeft in de drie maanden
durende Buurt Battle-campagne de
meeste ZwerfAfvalPakkers (ZAP’ers)
er bij gekregen. De wijk heeft de Buurt
Battle dan ook gewonnen! De prijs is
een buurtfeest voor de inwoners van
Fokkesteeg. De gemeente feliciteert
Fokkesteeg met dit mooie resultaat.
De wijk coördinator gaat samen met
de ZAP’ers het buurtfeest voorberei-
den.

Wethouder Marieke Schouten (Duur-
zaamheid): ‘Ik feliciteer de inwoners van
Fokkesteeg en ben trots op dit resultaat.
Zwerfafval is een grote ergernis, en plas-
tic en sigarettenpeuken op straat zijn ook
schadelijk voor dieren. Deze inwoners
van Fokkesteeg laten zien dat ze zorg
dragen voor de wijk en hoe de straat er

uit ziet. Het getuigt van een buurt met be-
trokken inwoners.’

Op 16 augustus startte de gemeente
Nieuwegein een grote zwerfafval buurt
battle waarin verschillende buurten het
tegen elkaar opnamen om de buurt zo
schoon mogelijk te houden. Met een
Opruimommetjes-kaart konden de
ZAP’ers hun route bepalen.

De wijken scoorden op verschillende
manieren punten door bijvoorbeeld een
cleanup-pakket (met onder meer afval-
grijper) op te halen bij de gemeentewerf
en foto’s en flmpjes in te sturen van hun
zwerfafval-actie. Wekelijks hield de
gemeente een tussenstand bij in punten
op Instagram.

In totaal heeft de campagne 85 nieuwe
actieve ZwerfAfvalPakkers opgeleverd.
Op de tweede plaats eindigde Batau
Noord met elf nieuwe ZAP’ers gevolgd
door Doorslag met tien nieuwe ZAP’ers.
Vervolgens kwamen acht nieuwe ZAP’ers
er bij in Hoogzandveld, zeven in Batau

Zuid, vijf in Jutphaas Wijkersloot, vier in
Zuilenstein, vier in Plettenburg, drie in
Huis de Geer, twee in Galecop, vier in
Vreeswijk, twee in Zandveld, een in
Blokhoeve, een in Merwestein en een in
Park Oudegein.

Aandacht voor zwerfafval
Met de campagne heeft de gemeente
aandacht gevraagd voor het zwerfafval
en het belang van inwoners voor een
schone en prettige leefomgeving. Cen-
traal in de buurt battle-campagne stond
de zwerfafvalmascotte Prullie de prullen-
bak. Prullie is het resultaat van de ge-
meentelijke zwerfafvalmascotte ontwerp-
wedstrijd die vorig jaar onder duizend
scholieren in Nieuwegein werd gehou-
den.

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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Dans, mode en kunst voor
Nieuwegeinse scholieren

‘Aan dit soort dagen
hebben ze later ook nog iets’

Scholiere Sophie de Graaff doet haar
best om niet teveel te giechelen, terwijl
ze over de vloer van theater DE KOM
rolt met haar danspartner. Ieder duo
doet zijn eigen choreografie. 'Probeer
niet te giechelen, geloof in jezelf',
roept de docent tegen de groep leerlin-
gen.

Voor Sophie en andere leerlingen van het
Anna van Rijn, Oosterlicht en Cals Col-
lege stond afgelopen woensdag in het
teken van kunst en cultuur. Ze kregen
masterclasses van professionals in het
maken van theater, film, muziek, dans en
mode. Cultuurdocent en -coördinator
Stefanie Meijer vertelt dat deze dag is
georganiseerd om alle leerlingen de kans
te geven om zich op cultureel gebied te
uiten. En om ze een podium te bieden om
aan de buitenwereld te laten zien wat
deze jongeren in huis hebben. 'We willen
leerlingen met deze masterclasses bij
elkaar brengen', zegt Meijer.

Skyfall
In de Kleine Zaal is een groep leerlingen
druk bezig met het instuderen van het
nummer Skyfall van Adele. Het duurt
even om alle instrumenten goed op el-
kaar af te stemmen, maar al snel spelen
de leerlingen samen een stuk van het

nummer. Docent Youri Gaertner loopt
rond om iedereen op weg te helpen. Tij-
dens het oefenen zwaait hij met het stok-
je om het tempo te bepalen. 'Dat mag iets
sneller, let op mijn stokje', zegt hij tegen
de pianiste. Ze luistert en begint sneller te
spelen.

In de ateliers van DE KOM is een groep
leerlingen bezig met het maken van
mode. De tafels liggen bomvol met stof in
alle kleuren en maten. De verschillende
paspoppen helpen de leerlingen om in te
schatten of ze op de goede weg zijn.
Druk overleggen de groepjes wat de vol-
gende stap moet zijn, bijvoorbeeld bij het
stylen van een spijkerbroek. 'Kom, we
maken het gat nog groter', zegt Janneke
den Uijl, als ze samen met haar vriendin
hun handen en later een schaar gebrui-
ken om een groter gat in de broek te
knippen. Verderop helpt Best Withet, do-
cent beeldende vakken, met het preparen
van een rode cocktailjurk op een meisje
uit het groepje dat even model staat. 'Zie
je al wat er gebeurt als je meteen op haar
gaat draperen, dat je het alvast op haar
maat kan doen?' Het groepje kijkt aan-
dachtig toe.

Meer samenwerking
met gemeente Nieuwegein
Meijer hoopt de samenwerking tussen de
gemeente Nieuwegein en de drie scholen
op het gebied van cultuur in de toekomst
te vergroten en verbeteren. Nu worden
de scholen vaak pas laat ingelicht, bij-
voorbeeld als het de gemeente leuk lijkt

Danslerares Mari doet de volgende
move voor.

als de leerlingen langskomen voor een
debat tijdens de verkiezingen, vindt ze.
En dan zijn de plannen te vaag. 'Het plan
is om binnenkort met de schoolleiding
van onze scholen en de wethouder
hierover te praten. Bij dezen de uitnodi-
ging.'
Ze is erg blij dat de scholen 7500 euro
subsidie hebben gekregen voor dit pro-
ject, wat officieel in het kader van 50 jaar
Nieuwegein is georganiseerd. 'Maar wat
nu?', vraagt ze zich af. De docente stelt
dat subsidies voor culturele projecten al
vijftien jaar hetzelfde zijn; niet aangepast
op inflatie. Ze hoopt jaarlijks voor deze
doelgroep een evenement te kunnen or-
ganiseren. Zo krijgen leerlingen meer mo-
gelijkheden om door te groeien en te on-
dervinden dat er meer is binnen kunst en
cultuur dan dat ze tot nu toe zijn tegen-
gekomen. Of: 'Op naar de Fashion Week
Nieuwegein', om in de woorden van
Withet te spreken. 'Leuk zou dat zijn
toch?', zegt de cultuurcoördinator.

Dagen als deze zijn namelijk niet alleen
leuk, maar ook goed voor het opbouwen
van een portfolio, benadrukt Withet. 'Hier
hebben ze later ook nog wat aan', zegt
hij. Danseressen Sophie de Graaff en
Fine Timmer weten het in ieder geval
zeker: wat zou het gaaf zijn om carrière
te maken in de danswereld.

Michiel van Ooijen van Rtv Utrecht voor pen.nl
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Vogelherkenningscursus
voorjaar 2022 in Nieuwegein

De Vogelwacht organiseert samen met
het IVN een vogelherkenningscursus
voor beginners. Centraal staat het
leren kijken naar kenmerken van
vogels, met als doel te leren determi-
neren.

De cursus vindt plaats op vier dinsdag-
avonden met aansluitend vier excursies
op zaterdagochtend.

Lesstof
Inleiding op het vogels kijken, vogels in
de tuin, vogels van park en bos, weide-
vogels en vogels van water, riet en moe-
ras.

Wanneer en waar
De cursussen en de excursies worden
gehouden op 8 en 12 maart, 5 en 9 april,
10 en 14 mei en 7 en 11 juni in het MEC
in de Parkhout.

Voor de excursies wordt naar diverse
lokaties gegaan.

De kosten bedragen 25 euro voor leden
van de IVN/Vogelwacht en 40 euro voor
niet-leden.

Meer informatie of aanmelden: neem
contact op met Tanja Hudepohl,
0651740221, e-mail
tanjahudepohl@vogelwacht-utrecht.nl

Tennisvereniging Rijnhuyse
energieneutraal
met zonnepanelen
en ledverlichting

Met de installatie van ledverlichting
voor de tennisbanen en maar liefst
99 zonnepanelen op het clubhuis is
Tennisvereniging Rijnhuyse klaar voor
de toekomst! De oudste en grootste
tennisclub in Nieuwegein bestaat al
ruim 50 jaar en bereidt zich zo voor op
een mooie toekomst. Energieneutraal
geldt niet alleen voor bedrijven of
huizen, maar Rijnhuyse bewijst dat
ook sportclubs daar grote stappen in
kunnen zetten.

Duurzaamheid
Begin dit jaar werd op de algemene
ledenvergadering besloten om de tennis-
club energieneutraal te maken. De instal-
latie van ledverlichting voor de 7 tennis-
banen eind september 2021 was de
eerste goede stap. Maar nu is het duur-
zaamheidsproject vervolmaakt met de in-
stallatie van maar liefst 99 zonnepanelen
op het clubhuis.

Toekomst
Voorzitter Marc van Wolferen: ‘Iedereen
moet bijdragen aan een beter milieu.
Bedrijven, huiseigenaren maar ook ten-
nisclubs. Daarom ben ik er trots op dat
Rijnhuyse deze stap heeft gezet. We zijn
een gezonde tennisvereniging die kijkt
naar de toekomst. Daar horen zonnepa-
nelen en ledverlichting bij. Nu dit project
voltooid is, kijken we alweer naar de vol-
gende stap voor de club. En dat is de uit-
breiding van ons aanbod met padel.’
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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: 'Soms, als ik mijn natuurfoto's bekijk, doen zij mij aan heel
iets anders denken dan wat er is afgebeeld. Zo deed deze
liebellefoto mij denken aan de Amerikaanse vliegtuigen die tijdens
de 2e wereldoorlog zoemend en schietend het luchtruim onveilig
maakten. Die vliegtuigen werden ooit als mosquitos aangeduid,
vanwege het gezoem.
Je kunt deze gewone oeverlibel ook vergelijken met de tegen-
woordig zo 'populaire' drones, hoewel die vaak nogal afwijken van
de vorm van een libel.
En kijkt u eens, het lijkt erop dat deze libel extra grote, gele tanden
heeft: die mogen wel eens gepoetst worden...
Zo kan ie wel weer.

F
O

T
O

:T
A

N
JA

H
U

D
E

P
O

H
L

0651740221
mailto:tanjahudepohl@vogelwacht-utrecht.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/artikel/bijzondere-ontmoetingen-tijdens-derde-editie-gluren-bij-de-buren-nieuwegein


23

Marco Kraal vertelt in DE KOM
over de fascinerende vis

VIS TV staat garant voor een avond vol
spannende, hilarische en bizarre verhalen
over dat fascinerende dier met kieuwen én
over mensen die soms letterlijk alles over
hebben voor het vangen van een vis. Op
donderdag 18 november in DE KOM sleurt
Marco Kraal van VIS TV in een anderhalf uur
durend spektakel je mee onder water en laat
hij je kennismaken met reusachtige
meervallen, reislustige palingen,
geheimzinnige snoekbaarzen, leergierige
karpers en tal van andere vissen die je in
Nederland vaak ‘om de hoek’ kunt aantreffen.
Donderdag 18 november, 20.15, € 10,00,
Rabobankzaal

Het New Yorkse Naturally 7
in DE KOM

Met hun stemmen bootsen de New Yorkse
heren van Naturally 7 op verbluffende wijze
tal van muziekinstrumenten na – trompetten,
elektrische gitaren, bas, cello, harmonica,
drums, you name it. Sluit je ogen en je hoort
een fantastische band. Doe ze open en je ziet
zeven goed geklede zangers. Op het
repertoire prijken eigen composities en de
betere popsongs, die in verrassende vocale
vermommingen de zaal in worden geslingerd.
Na de onuitwisbare indruk die de groep
tijdens eerdere tournees in Nederlands
maakte, is Naturally 7 in 2021 opnieuw On
Tour en op 19 november staan ze in DE
KOM. En ja, nog steeds zónder instrumenten.
Vrijdag 19 november, 20.15, rang 1 € 29,50,
rang 2 € 27,50, loge € 33,50, Rabobankzaal

Aanstormend cabarettalent
in De Cabaretpoel

Cabaretliefhebbers die graag vers talent
ontdekken kunnen naar hartenlust vissen in
De Cabaretpoel. Op vrijdagavond 19
november spelen vier aanstormende
cabarettalenten elk een voorstelling van zo’n
25 minuten in DE KOM. Finalisten en
prijswinnaars van diverse festivals krijgen zo
de kans om zich te presenteren aan een
groot publiek. De toekomstige Theo Maassen
of de nieuwe Youp van ’t Hek? Het zou
zomaar kunnen. U ziet hoe dan ook vier keer
iets leuks!
Vrijdag 19 november, 20.30, € 16,50,
Rabobankzaal

Rotterdams dansgezelschap
XclusivCompany in DE KOM

‘BEHIND THE iMASQ' van het Rotterdamse
Xclusiv Company is een indrukwekkende
voorstelling met urban dans, muziek, spoken
word en visuals. De performers laten hun
worsteling of ervaring met sociale druk en
depressie zien. ‘BEHIND THE iMASQ’ op
zaterdag 20 november in DE KOM roept op
om onze maskers af te zetten en ons te
bevrijden van culturele, seksuele, religieuze
en sociale kaders.
Zaterdag 20 november, 20.30, €10,00, kleine
zaal

Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM

Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein

Bel om kaarten voor
voorstellingen te reserveren

naar de theaterkassa:
0306045554
of mail naar

kassa@dekom.nl.

www.dekom.nl
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Maamke Hoogendoorn
als Bobbie gecast
in Nieuwegeinse buurtsoap

Dit jaar bestaat Nieuwegein 50 jaar en
hoe kan dit beter gevierd worden dan
met ons eigen verhaal? Daarom maakt
DE KOM een buurtsoap! Sinds eind
oktober vinden in Nieuwegein de
draaidagen plaats. Van verschillende
verhalen en anekdotes uit de wijken
werd een script gemaakt: ‘Geina, de
buurtsoap.’ Een verhaal met misver-
standen en zaken die gruwelijk uit de
klauwen lopen, vol humor en cliff-
hangers. Met alle vooroordelen die
over de stad gelden, maar ook alle
liefde en de mooie plekken. Kortom:
een absurdistische ode aan de stad
Nieuwegein.

Na een feestelijke rode-loper première in
DE KOM zal ‘Geina’ in verschillende
afleveringen online komen. ‘We maken
de soap samen met presentator en thea-
termaker Oscar Kocken, schrijver Lucas
de Waard, regisseur Ruut van der Beele
én natuurlijk de inwoners van Nieuwe-
gein.’ Maamke Hoogendoorn is gecast
als de Nieuwegeinse Bobbie die kers-
verse inwoners Freek en Suzan ontvangt
in de stad.

Maamke stelt zich voor
Maamke Hoogendoorn is 27 jaar en ge-
boren en getogen in Nieuwegein. ‘Proud
citizen’ van Nieuwegein zoals Maamke
het zelf beschrijft. Ze woont inmiddels in
Amersfoort, maar is nog veel in Nieuwe-
gein te vinden dankzij haar baan bij DE
KOM als musicaldocent. Daarnaast heeft
Maamke de HBO-opleiding ‘cabaret’
afgerond aan de Koningstheateracade-
mie in Den Bosch.

Welkom in ‘Geina, de buurtsoap’
Toen Maamke nog in Nieuwegein
woonde volgde ze toneellessen in DE
KOM. Via haar toenmalige docenten is
Maamke in contact gekomen met Jorunn
Labordus, de bedenker van de serie, en
uitgenodigd voor de castingdag. Na een
succesvolle casting kreeg Maamke te
horen dat ze de rol van ‘Bobbie’ mag
vervullen in de soap. Bobbie is de stads-
gids van Nieuwegein. Een super enthou-
siaste en soms vreemde meid, maar een
echte Nieuwegeiner die de mensen met
veel trots en passie alle straten en bijzon-
dere plekken van Nieuwegein laat zien.
‘Ik vind het een hele fijne rol om te spe-
len. Het script is zo goed geschreven en
alle informatie over Nieuwegein is er
mooi in verwerkt. Dat vind ik heel leuk en
daar geniet ik echt van’ aldus Maamke.

Op de set van ‘Geina’
Maamke ziet de opnames en het hele
buurtsoapproject als een positieve erva-
ring. Sinds haar afstuderen is ze vooral
op een andere manier actief geweest bin-
nen het vakgebied. Veel lesgeven, maar
zelf weinig spelen. Ondanks dat het les-

geven goed bevalt, was Maamke gedre-
ven om weer te spelen en merkte ze hoe
ontzettend leuk het is om zelf te spelen
en met andere mensen samen te werken.
‘Ruut, de regisseur, doet het ook zo leuk!’

Een kijkje in de toekomst
‘Ik vind het leuk om ervaring op te doen
bij films en series. Ik heb vooral veel
theaterdingen gedaan dus een echte film-
set is dan ook even wennen en nieuw.
Persoonlijk vind ik het leuk om die erva-
ring mee te nemen en op die manier een
stukje verder te komen met spelen. Dat
wil ik het liefste. Het is heel moeilijk om
aan de bak te komen als acteur dus is
het superleuk om op deze manier weer
even bezig te zijn, plezier te maken en
een stapje vooruit te kunnen in die
wereld.’

Naast Maamke zien we nog iemand ver-
schijnen in de serie bij de première. Haar
vriend Nick speelt de rol van Henry en
heeft al meerdere jaren aan ervaring met
acteren en theater. We zien ze snel schit-
teren op het doek in ‘Geina, de buurt-
soap'.

‘Kwartje van Kok’
wordt teruggegeven

Het zogenaamde ‘Kwartje van Kok’
zit veel automobilisten al vele jaren
dwars. De tijdelijkheid van deze op-
slag op de brandstofprijzen is omge-
zet in eeuwigheid.

Naar aanleiding van het artikel op De
Digitale Stad Nieuwegein (en ook in deze
Digitale Nieuwegeiner) van vrijdag 5
november jl. heeft onze klimaatburge-
meester van Nieuwegein, Martin Reijme-
rink, Dex-Oil bv uit Nieuwegein uitge-
daagd om de effecten van haar oliën te
bewijzen! Het bedrijf heeft de hand-

schoen opgepakt en zal middels een test
met 100 auto’s van inwoners van Nieu-
wegein voorzien van haar product. Hier-
mee zouden zij het ‘kwartje van Kok’ (ca
12 eurocent per liter) moeten terugkrij-
gen. Dex-Oil denkt, dat dit in de praktijk
meer gaat zijn.
Hoewel Dex-Oil zich de afgelopen jaren

alleen op de scheepvaart en industriële
markt heeft gericht, heeft zij besloten de
uitdaging aan te nemen. Zij is daarom
bereid Nieuwegeiners die hun auto privé
rijden te voorzien van haar technologie,
geheel gratis! De eigenaren moeten wel
hun huidige gemiddelde verbruik kennen
van de auto.

‘We moeten het wel simpel houden’ zegt
Carl de Vries van Dex-Oil. ‘We gaan
daarom geen olie wisselen, maar behan-
delen de olie die in de motor zit met onze
technologie. Wel meten we geluid, NOx
uitstoot en maken we van een behoorlijk

(verder lezen)
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https://www.pen.nl/?s=buurtsoap
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https://www.pen.nl/artikel/historische-kring-nieuwegein-neemt-collectie-en-inventaris-van-het-vreeswijks-museum-over
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Sportief Dagboek (9)

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

Het is te hopen dat de Nieuwegeinse der-
by tussen Geinoord en JSV over twee
weken. Op Parkhout een sportiever ver-
loop zal kennen als de streekderby tus-
sen IJFC en Geinoord in het afgelopen
weekeinde. Het was weinig verheffend
wat beide rivalen op sportpark Groenvliet
lieten zien, zowel in sportief als in disci-
plinair opzicht. Scheidsrechter Van de
Brink had niet alleen twee rode maar ook
een aantal gele kaarten nodig om de ge-
moederen enigszins tot bedaren te bren-
gen. Zelf was ik (gelukkig) wegens hard-
nekkige verkoudheid niet aanwezig maar
onze huisfotograaf Gerard was zo goed
om het wedstrijdverloop op papier te
zetten waarvan onderstaande regels ge-
tuigen zijn.

Hans van Echtelt: ‘De streekderby IJFC –
Geinoord, eindigde zoals hij begon 0-0.
Dat zijn echter alleen de kille cijfers welke
bij lange na niet het gehele verhaal
vertellen. Vele malen geel en 2x rood
tientallen ontsierende snoeiharde tackles,
en weinig tot geen aantrekkelijk voetbal
deze middag op sportpark Groenvliet. En
het begon nog zo leuk in de
bestuurskamer waar voorafgaande aan
de wedstrijd scheidend voorzitter Johan
Boer uit handen van een KNVB-
vertegenwoordiger een aandenken kreeg
uitgereikt vanwege het 90-jarig bestaan
van IJFC. (opgericht 8 november 1930).’

Scheidsrechter Van de Brink heeft alle
moeite om de spelers van IJFC en
Geinoord uit elkaar te halen om een
vechtpartij te voorkomen.'

‘Direct na het beginsignaal van
scheidrechter Van den Brink was het
Timo Meerding welke in de diepte werd
gestuurd en vlak voor het 16 metergebied
onreglementair werd gestopt. Een
voorbode van wat we die middag
voorgeschoteld zouden krijgen, want
even later was het de meest creatieve
speler nr. 10 van IJFC, welke aan de
overzijde door een gelijksoortige
overtreding werd afgestopt. Het was deze
middag ook keeper Rick van Stijn welke
aan Geinoordzijde met enkele sublieme

reddingen zijn doel schoonhield. De
gehele eerste helft waren er keiharde
duels en heel weinig respect voor elkaar.
Tot aan de 43e minuut toen Stijn Gerrits
uit de wedstrijd werd geschopt door een
IJFC-speler, met naar het laat aanzien
een botkneuzing. Met een gele kaart
kwam de IJFC-speler er goed vanaf.
Dankzij de vele kansen voor beide
doelen was het spelniveau in de tweede
helft wel iets beter maar gescoord werd
er niet. Maar tot ver in de blessuretijd
bleef het onaardig.’

‘Davy van der Snoek maakte een
overtreding op David Jackson. Bij de
daarop volgende duw en trekpartij op het
middenveld waren veel spelers van beide
partijen betrokken. Zelfs de
scheidsrechter probeerde ontsporingen in
de kiem te smoren. Toen de rookwolken
waren opgetrokken on Davy met zijn
tweede gele kaart kon gaan douchen en
er viel nog een keer geel voor een IJFC-
speler. Even later volgde het eindsignaal
van scheidsrechter. Ik moet eerlijk
zeggen: in het verleden zag ik
sportievere derby’s met beter voetbal
tussen beide verenigingen. Op naar een
sportievere herkansing bij Geinoord-JSV
op 20 november.’

F
O

T
O

:G
E

R
A

R
D

V
A

N
V

LI
E

T

‘Kwartje van Kok’
wordt teruggegeven

(vervolg van pagina 24)

aantal auto’s een endoscopie. Dat laatste
om aan te tonen, dat de motor brand-
schoon wordt. Wellicht gaan we ook de
compressie meten om de terugkeer van
verloren vermogen aan te tonen.’

100 inwoners van Nieuwegein
worden uitgenodigd
De Digitale Stad Nieuwegein nodigt

geïnteresseerden in deze test zich te
melden bij de redactie van pen.nl. Vooral
autobezitters met meer dan 50.000 km
op de teller zijn welkom. Bent u ook be-
nieuwd hoe u het ‘Kwartje van Kok’ kunt
terugverdienen? Meldt u hier aan.

In het kort
Niet iedereen staat er dagelijks bij stil,
maar smeerolie is letterlijk het smeermid-
del van hele industrieën. Het zorgt ervoor
dat motoren niet oververhit raken en
tandwielkasten blijven draaien. Regel-
matig moet de olie ververst worden. Dex

Lubricants Oil is een smeerolie die de
wrijving tussen de metalen onderdelen
vermindert. Minder wrijving leidt tot min-
der brandstofverbruik en dus minder slij-
tage. Dex Oil, het bedrijf uit Nieuwegein
achter dit product, claimt hiermee het
brandstofgebruik van onder meer sche-
pen met 5 tot 7% te kunnen terugdringen.
Ben jij één van die 100 inwoners die mee
willen doen met deze bewezen technolo-
gie? Het wagenpark van het Reinigings-
bedrijf Midden Nederland (RMN), waar-
onder de vuilniswagens in Nieuwegein,
rijden er ook al op!

https://www.pen.nl/adverteren
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HERENSTRAAT, JUTPHAAS

https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-p22-nu-de-herenstraat
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