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GLIMLACH 
 

Schaamluis 
 

Onlangs deed ik 
spreekuur in Boxtel 
en vertelde een 
plusminus zeventigjarige 
patiënte mij iets over een non van de orde 
der Ursulinen in Boxtel. Mijn patiënte 
werkte in haar jonge jaren in de keuken 
van het desbetreffende klooster. De non 
bleek schaamluis te hebben en durfde dit 
niet aan ‘meneer den dokter’ te vertellen. 
Ze had tegen mijn patiënt gezegd: ‘Ik vertel 
gewoon aan meneer den dokter dat het 
Onze Lieve Heersbeestjes zijn.’ 
  
Kribbe 
Bij het aanbreken van de kersttijd haal ik 
mijn kleine gipsen kerstbeeldjes 
tevoorschijn en zet ze op een rijtje, daarbij 
ook het kribbetje met kindje. Mijn klein-
dochter van vier kijkt toe. 
Ik vraag haar: ‘Weet jij wie dat zijn?’ 
Zij: ‘Ja. Jozef en Maria met hun Maxi-Cosi.’ 
 
Deze verhaaltjes staan in de ikjeskalender 
bij mij op het toilet. Dagelijks beschrijven 
lezers van NRC Handelsblad in ik@nrc.nl 
een opvallende gebeurtenis uit hun leven.  
 
Gebundeld in een scheurkalender kan ik er 
dagelijks van genieten en vaak om glim-
lachen. Het is toch wonderlijk dat zo’n klein 
verhaaltje vanzelf de 17 spieren, die je 
nodig hebt om te glimlachen, in werking 
zetten. 
 
Hopelijk hebben de vele gezinnen, die we 
vorig jaar via de voedselbanken een 
scheurkalender cadeau gedaan hebben,  

er ook dagelijks een moment van vreugde 
ervaren. 
 
De herfst is weer aangebroken. De kleuren 
en geuren kunnen prachtig zijn. Om van te 
genieten. Het korter worden van de dagen, 
regen en wind en toenemende kilte dreigen 
ons te sturen naar somberheid. Dan zijn 
kleine lichtpuntjes van harte welkom. Als je 
tijdens je dagelijkse wandeling door het 
verkleurend park een andere wandelaar 
begroet met een simpel ‘Goedemiddag!’ en 
je krijgt een groet terug dan vergroot het je 
geluksgevoel. Dit is wetenschappelijk 
bewezen. Ga dus groetend door het leven. 
 
Mijn dochter, waarvan ik de ikjeskalender 
heb gekregen, is wetenschapper. Zij doet 
wereldwijd onderzoek naar de persoons-
gerichte genezing van depressiviteit. Daar 
komt heel wat bij kijken. Maar soms kan 
een kleinigheid de depressieve mens iets 
helpen. Zo vertelde ze dat de patiënten 
vaak een diepe frons in het voorhoofd 
hebben. Door deze met Botox in te spuiten 
verdwijnt de frons en wordt de mens er een 
tijdje vrolijker van. Het is voor alle 
duidelijkheid niet de behandelingswijze die 
zij gebruikt. 
 
Gelukkig kunnen we elkaar nu meer 
ontmoeten. Het verenigingsleven, de clubs, 
de koren, verjaardagen en familiereünies, 
kortom het sociale leven leeft weer op. Ook 
onze KBO is weer actief geworden op vele 
fronten. Hopelijk kunnen de kleine 
activiteiten, die we zo grotelijks gemist 
hebben, u doen glimlachen.  
 
Lachen mag ook.  

Ad Driessen, voorzitter. 

mailto:ik@nrc.nl
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• donderdag 28 Oktober 
 

zal er om 20.00 uur in de bibliotheek van het 
Stadshuis een lezing worden gegeven door 
Roosje de Leeuwe (RAAP) en Tim Beerens 
(BAAC) over de opgraving van de 
middeleeuwse vindplaats van het Klooster  
 

 

▲ Bron: Foto AD van het ± 900 jaar oude opgegraven 
zwaard 

 

• dinsdag 16 nov. 15:00 - 17:00 
 Algemene 
Ledenvergadering 
(gecombineerd)  
 

Kerkelijk centrum De Rank, Lupinestraat 11, 
3434 HA  Nieuwegein-Hoog Zandveld 
 

• dinsdag 23 nov. kerstdagtocht  
 

Zet u deze datum vast in uw agenda, het 
grootste tuincentrum van de Benelux  

 

 
 
 
 
 
 

  

Wegens het 
coronavirus zijn alle 
activiteiten tot 3 april 
geannuleerd. 
 
De dagtocht van 2 april 
naar Van Noppen 
wordt verzet naar een 
andere datum. Alle 
aangemelde 

deelnemers worden 
hierover geïnformeerd.  
 
Hou dus vooral (via de 
website en uw e-mail). 
de aankondigingen in 
de gaten  
 

 

 
 

Er komt wat ruimte in 
het hele corona 
gebeuren  
 
We zijn weer 
voorzichtig opgestart 
met onze 
KBO-activiteiten  
 
Zie hiernaast voor de 
geplande activiteiten 
 

 

https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/97/algemene-ledenvergadering-gecombineerd
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/97/algemene-ledenvergadering-gecombineerd
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/97/algemene-ledenvergadering-gecombineerd
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Wie wil er (reserve) bezorger 
worden van onze bladen,  

 
u heeft vast wel eens een uurtje over 

dan is het een leuke bezigheid voor 
slechts 10x/jaar. U bent heerlijk in de 

buitenlucht en tevens aan het bewegen 
wat voor iedereen goed is en… 

 u helpt ons er enorm mee! 
 

Aanmelden kan bij onze secretaris, dhr. Henk Valkenet, 06 - 21 98 94 89 of per 
mail: secretaris.kbo.nv@gmail.com. 

 
 

 
 

secretaris.kbo.nv@gmail.com
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Sinds 1974: ‘Van, voor en door inwoners van Nieuwegein’ 
 
Ondersteuning en activiteiten van de Algemene Hulpdienst Nieuwegein 
 

De Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) is een vrijwilligersorganisatie ‘van, 
voor en door inwoners uit Nieuwegein’. Al sinds 1974 zetten AHN-vrijwilligers zich 
in voor het welzijn van medeburgers, die vanwege ziekte, ouderdom of andere 
omstandigheden, een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat doen wij door het 
bieden van individuele hulp/ondersteuning, het organiseren van groepsactivi-
teiten en het bieden van vrijwilligerswerk (ook aan mensen met een kwets-
baarheid).  
 
Hulp/ondersteuning aan huis door gescreende en vaste AHN-vrijwilligers 
 

Met ruim 160 vaste en gescreende AHN-vrijwilligers wordt op een breed vlak hulp 
en ondersteuning geboden, bestaande uit onder andere:  
 

Praktische hulp, zoals:  

• boodschappen doen 

• vervoer (begeleid) 

• kleine klussen in/om huis 

• tuinonderhoud 

• grote klussendienst 

• computerhulp/knoppenhulp 

• uitleen zwerfboeken/dvd/spelen 
 

Sociale ondersteuning, zoals: 

• sociaal contact, winkelen, uitstapjes 

• belmaatje 

• thuisadministratie 

• regelhulp/hand en span diensten 

• taalmaatje/spraakondersteuning 

• wandelen, duo-fietsen/fietsen 

• levensboek maken 
 

Dit zijn de vaste categorieën, maar wij zoeken voor iedere vraag een oplossing en 
zijn daarbij zeer flexibel. Daarbij valt te denken aan het helpen bij opruimen/ 
sorteren, mensen begeleiden naar arts/ziekenhuis/tandarts, (tijdelijk) hond 
uitlaten, schoonmaken van een aquarium of spelletjes doen.  
 
Mocht een aanvraag niet bij ons aan het juiste adres zijn, dan verwijzen wij door 
naar een andere organisatie die hier beter op toegerust is. Onze grote klussen-
dienst is alleen beschikbaar voor inwoners die geen financiële middelen hebben 
en geen sociaal netwerk. Dan willen we helpen met het bewoonbaar maken van 
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Werf 

een lid  

en maak  

de KBO 

groot! 

een woning (niet verfraaien!). Deze aanvragen komen vaak via sociaal 
professionals binnen. 
 
Groepsactiviteiten op diverse zaterdagen in de maand en wekelijks in de 
zomervakantie 
 

Ook organiseert de AHN, om de week op de zaterdag, groepsactiviteiten, 
bestaande uit:  
 

• kookworkshops ‘Creatief koken met een beperkt budget’ met 
aansluitend een warme lunch, gevolgd door een spelletjesmiddag  

• soosmiddagen waarbij een creatieve of muzikale activiteit wordt 
aangeboden  

 
In de zomermaanden wordt er iedere zaterdagmiddag een creatieve, sportieve of 
muzikale activiteit georganiseerd onder de titel ‘AHN-zomerfestival’. Iedereen is 
hier welkom.  
 
Contact en informatie 
 

Voor meer informatie en het uitgebreide aanbod kunt u kijken op de web-
site: www.hulpdienstnieuwegein.nl.  
 
Voor uw hulpvraag is de AHN iedere werkdag bereikbaar tussen 10.00 en 12.30 
uur via het telefoonnummer: 030 - 606 74 09 en per e-mail op: 
info@hulpdienstnieuwegein.nl.   
 

 

http://www.hulpdienstnieuwegein.nl/
mailto:info@hulpdienstnieuwegein.nl
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Windmolens… ja of nee  
 

De een vindt windmolens een goede 
manier om schone energie op te wekken, 

de ander ziet liever geen windmolens 
gebouwd worden. We zetten graag 

enkele veelgenoemde standpunten over 
windmolens voor je op een rij. Dan kun je 

zelf een mening vormen.  
 
 

 

Wat zijn de voordelen van windenergie? 
 

Er zijn genoeg redenen om te investeren in windenergie. Voorstanders van wind-
energie wijzen onder meer op de volgende voordelen: 

• Windmolens produceren geen CO2. Overstappen op windenergie helpt dus 
om klimaatverandering tegen te gaan. 

• Windenergie raakt nooit op, zeker niet in een land als Nederland. 

• Windenergie is een van de goedkoopste vormen van energie. 
 

Wat zijn de nadelen van windenergie? 
 

Tegenstanders zijn niet onder de indruk van de voordelen van windenergie. Zij 
wijzen er onder meer op dat: 

• De energieopbrengst van windmolens op land onbetrouwbaar is, omdat het 
niet altijd voldoende waait. Windmolens leveren met weinig wind betrekkelijk 
weinig energie op. 

• Windmolens vervuilen het beeld van de horizon en kunnen geluidsoverlast 
veroorzaken. 

• Het bouwen en afbreken van windmolens kost ook energie. Hierbij komt CO2 
vrij. 

• Windmolens zijn gevaarlijk voor vogels. 
 

Wat is er aan de nadelen van windmolens te doen? 
 

De ontwikkelingen staan niet stil. Laten we de bezwaren eens langslopen: 

• Windmolen ontwikkelaars doen steeds meer ervaring op en blijven de 
techniek verbeteren. Daardoor levert elk nieuw model windmolen steeds 
meer energie dan oudere modellen. Vooral van windmolens op zee wordt veel 
verwacht; op zee waait het vaak hard.  

https://www.essent.nl/sitecore/service/notfound.aspx?item=web%3a%7bAA7AF710-4A7D-5585-BAA1-8C31B7C3DECC%7d%40nl-NL
https://www.essent.nl/sitecore/service/notfound.aspx?item=web%3a%7b10E85645-E626-59DD-A058-E382623467F2%7d%40nl-NL
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• Met behulp van regelgeving kan de overlast van windmolens teruggedrongen 
worden. Zo moeten windmolens aan strenge geluidsnormen voldoen. 
Daardoor staan ze in de praktijk tegenwoordig vaak niet dichter dan 400 
meter in de buurt van woningen. Moderne windturbines zijn stiller dan 
oudere modellen. 

• Bij de bouw, ontwikkeling, onderhoud en de afbraak van windmolens komt 
inderdaad CO2 vrij. Bij de productie van windmolens en de bouw van parken 
zijn namelijk machines nodig. Maar: na 3 tot 6 maanden hebben windmolens 
net zoveel energie opgewekt als dat er nodig is om ze voor de hele levensduur 
te laten werken. 
 

Hoe kun je zelf windenergie stimuleren? 
 

Heb je alles op een rij gezet en vind je dat de voordelen zwaarder wegen dan de 
nadelen? Kies dan voor groene stroom. Zijn er plannen voor windmolens bij jou in 
de buurt? Ga naar de inspraakavond, laat je informeren en ga het gesprek aan. 
 

De toekomst van windenergie 
 

Windenergie is nu de goedkoopste en schoonste manier om de CO2-uitstoot te 
verlagen. Het creëert bovendien banen (al die windmolens moeten immers wel 
gebouwd worden), het maakt ons minder afhankelijk van bijvoorbeeld Rusland en 
Saoedi-Arabië en het versterkt onze financiële concurrentiepositie. En uiteindelijk 
blijft er één gevoel overheersen: ‘We zullen wel moeten.’ 
 
 We zullen als Nederland beter ons best moeten doen, want het klimaat verandert 
en als we dat niet stoppen, dan zijn de gevolgen haast niet te overzien.  
 
Gelukkig zijn er talloze creatieve windoplossingen waar hard aan gewerkt wordt.  
 
Zo zijn er diverse start-ups die onderzoeken of het mogelijk is om windenergie op 
te wekken op grote hoogte, bijvoorbeeld met zeppelins of vliegers. Ook worden 
er steeds compactere windturbines ontwikkeld die in de bebouwde omgeving 
geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld windturbines die verticaal draaien in 
plaats van horizontaal.  
 

We kunnen er niet omheen: er ligt een ambitieus Energieakkoord. We moeten 
hoe dan ook een oplossing verzinnen voor het energie- en klimaatprobleem en 
windmolenparken zullen daar, linksom of rechtsom, een belangrijke rol in gaan 
spelen. 

https://www.essent.nl/content/particulier/producten/stroom_gas/groen.html
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Windenergie en de biodiversiteit van de zee 
 

Niet ondanks maar juist dankzij windmolens ontstaan er de komende jaren 
prachtige riffen rondom windmolens in de Noordzee. Project 'De Rijke Noordzee' 
wil dit natuurgebied nieuw leven inblazen. 
 

Sleepnetvisserij 
 

Tot ongeveer 150 jaar geleden kwamen er grote natuurlijke riffen voor in de 
Noordzee.  
 

Deze zijn echter beschadigd geraakt door zware sleepnetvisserij, waardoor de 
biodiversiteit en bodemvariëteit van de Noordzee nu nog maar 40 procent is van 
wat het zonder visserij zou zijn geweest.  
 

Sterker nog: in plaats van rotsen, oesterbanken en overblijfselen van oerbossen, 
bestaat de Noordzee nu bijna uitsluitend uit zand. 
 

Beschermde wateren 
 

Hoewel veel mensen denken dat windmolens op zee de natuurlijke biodiversiteit 
beschadigen, is juist het tegendeel waar. Rondom windmolens op zee mag er 
namelijk geen sleepnetvisserij plaatsvinden.  
 
Het vissen met sleepnetten zou de windmolens beschadigen, waardoor de 
duurzame energieopwekking gevaar zou lopen. De bouw van windmolenparken 
op zee zorgt ervoor dat ongeveer 5 procent van de Noordzee gesloten wordt voor 
sleepnetvisserij. Dit klinkt misschien als weinig, maar het beschermde gebied 
beslaat een oppervlakte ter grootte van de provincie Groningen. Op deze plekken 
kan de natuur zich vrijelijk ontwikkelen. 
 
Kunstriffen en oesters 
 

In de beschermde gebieden rondom 
windmolens worden kunstriffen aange-
legd waar ook oesters op worden 
geplaatst. De oesters filteren het water 
en fungeren als voedselbron voor 
andere organismen, zoals kabeljauw, 
zeebaars en koudwaterkoralen. 

 

Bron: Essent 
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Melitta Bentz (1873-1950) 
 

Duitse huisvrouw die aan het begin van 
de twintigste eeuw het koffiefilter 

uitvond. 

 
 
Melitta Bentz ergerde zich aan het koffiedik dat in haar koffie zat en bedacht dat er een 
manier moest zijn waarmee voorkomen werd dat dit koffiedik in haar kop koffie terechtkwam.  
Ze meende dat de koffie gefilterd moest worden en gebruikte hiervoor vloeipapier uit een 
schoolschrift van haar zoon. Vervolgens legde ze gemalen koffie op dit vloeipapier en 
overgoot ze het met heet water. Als Melitta Bentz haar uitvinding tijdens een koffiekrans aan 
haar vriendinnen toont wordt er enthousiast gereageerd en bedenkt de Duitse dat ze er 
patent op moet aanvragen. Dit patent ontvangt ze op 20 juni 1908. 

 
Melitta-koffiefilter-Bentz besluit nu samen met haar man Hugo een bedrijf op te zetten voor 
de verkoop van koffiefilters. Ze gaan op zoek naar beter papier voor het filter en benaderen 
een tin smid voor de ontwikkeling van een filterapparaat waarin het koffiefilter kan worden 
geplaatst.  
 Op 15 december 1908 richt het echtpaar Bentz het bedrijf ’Firma M. 
Bentz’ op. Het startkapitaal waarmee ze dat doen is erg klein, slechts 
73 pfennig. Het bedrijf loopt echter goed.  
 

Tijdens een handelsbeurs in 1908 verkoopt het echtpaar 1200 
koffiefilters. Het bedrijf groeit hierna snel door. In 1915 werken er 15 
mensen voor het bedrijf en hebben ze een pand van 200 vierkante 
meter groot. In 1920 blijkt dat pand echter al te klein en betrekken ze 
een pand van 800 vierkante meter. 
 

De firma bestaat nog steeds en wordt ook nog altijd geleid door familie van Melitta Bentz.  
 
Een patent voor een vrouw 
 

Op 8 juli 1908 kreeg Melitta Bentz het patent op het koffiefilter toegewezen. Daarmee was 
haar naam een van de weinige vrouwennamen die destijds door een octrooibureau werd 
ingeschreven.  
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Alle oude gas- en elektriciteitsmeters 
maken plaats voor slimme meters.  

 

 
Wat zijn de voordelen van de slimme meter? 

We zochten het voor je uit. 
 
 

Je bespaart op je energierekening 
 

Nieuwsgierig naar jouw persoonlijke energie-aanbod? Vul je postcode in, je ziet 
direct welk energiecontract voor jou gunstig is, of bekijk onze scherpe (kopieer 
deze link naar uw Pc ►) aanbiedingen voor stroom en gas. Overstappen naar 
Essent is met een paar klikken geregeld. Kies je voor ons, dan krijg je sowieso 
groene stroom – zonder meer te betalen. 
 
Wat is een slimme meter? 
 

Een slimme meter is op zichzelf niet ‘slim’. Hij meet gewoon je gas- of elektrici-
teitsverbruik, net als traditionele meters. Het bijzondere is dat een slimme meter 
digitaal communiceert met andere apparaten. Zo geeft een slimme meter, als jij 
dat toestaat, de meterstanden door aan de netbeheerder. Slimme meters hebben 
veel voordelen. 
 
Wat zijn de voordelen van de slimme meter? 
 

De mogelijkheid om de slimme meter digitaal uit te lezen heeft talloze voordelen. 
Enkele voorbeelden zijn: 

• Je hoeft nooit meer zelf de meterstanden op te nemen. 

• Je hoeft nooit meer thuis te blijven voor de meteropnemer. 

• Wij hoeven jouw verbruik nooit te schatten. Je jaarafrekening klopt daarom 
altijd precies. 

• Je ontvangt elke twee maanden een overzicht van je verbruik. Zo kom je aan 
het eind van het jaar niet voor verrassingen te staan. 

• Met een energieverbruiksmanager zie je eenvoudig welke mogelijkheden je 
hebt om te besparen. 

 
Wel of geen slimme meter? 
 

Je bent niet verplicht om een slimme meter te laten plaatsen. Sommige mensen 
kiezen ervoor om een slimme meter te weigeren. Enkele redenen hiervoor zijn: 

https://www.essent.nl/content/particulier/producten/stroom_gas/index.html
https://www.essent.nl/content/particulier/speciaal_voor_klanten/verbruik_advies/verbruikskostenvergelijking/slimme_meter.html
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• Sommige mensen zijn bezorgd over hun privacy. Gelukkig is in de wet 
nauwkeurig bepaald wanneer en voor welke doelen de netbeheerder jouw 
slimme meter mag uitlezen. Wil je niet dat de energiemaatschappij op afstand 
jouw meter uitleest? Laat de communicatieve mogelijkheden van je meter 
dan uitzetten, zodat de netbeheerder jouw slimme meter niet op afstand kan 
uitlezen. Je moet dan wel zelf de meterstanden doorgeven. 

• Heb je zonnepanelen? Dan lever je op zomerse dagen misschien stroom terug 
aan het net. Een slimme meter registreert de energie die overblijft apart, 
zodat jouw energieleverancier kan berekenen wat je terugbetaald krijgt voor 
de overgebleven opgewekte energie. Een ouderwetse draaischijfmeter houdt 
de opgewekte energie niet apart bij, maar draait als het ware terug. Je 
verbruik en opgewekte stroom worden dus direct tegen elkaar weggestreept. 
Dit kan een financieel voordeel opleveren als blijkt dat de salderings-
regeling na 2020 in een versoberde vorm voortgezet wordt. 

• Het uitlezen verloopt vaak via dezelfde techniek als mobiel internet. Sommige 
mensen maken zich zorgen over de hierbij uitgezonden straling. Er is echter 
geen wetenschappelijk bewijs van eventuele nadelige effecten van deze 
straling voor de gezondheid. 

 

Wat is een energieverbruiksmanager? 
 

Gebruik je onze VerbruiksManager al? Door regelmatig de meterstanden in te 
vullen krijgt je een goed overzicht van je verbruik. Met de slimme meter vergeet 
je nooit meer om de meterstanden aan onze verbruiksmanager door te geven. 
Maar er bestaan ook apparaatjes met bijna dezelfde naam: energieverbruiks-
managers.  
 

Een energieverbruiksmanager leest jouw slimme meter continu af. Zo zie je van 
minuut tot minuut hoe je stroomverbruik verandert zodra je elektrische 
apparaten aan- of uitzet. Een energieverbruiks-
manager is een geweldig instrument om inzicht te 
krijgen in je stroomverbruik. 
 

Lees je een slimme meter nog wel gewoon af?  
 

Slimme meters hebben een schermpje waarop je 
gewoon de meterstanden als getallen afleest. Je kunt 
dus altijd de meterstanden handmatig blijven op-
nemen.  
 

Bron: Essent 

https://acties.essent.nl/verbruiksmanager/index.html
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Oorlogsherinneringen en (veel) meer 
 

Eric Denneman attendeerde me op de site Oorlogsherinneringen (kopieer deze link 
►Oorlogsherinneringen) naar uw Pc voor mensen welke hierin geïnteresseerd zijn. Het is 
een enorme bron van informatie met o.m. verhalen, vele films, ooggetuigenverslagen, 
opgravingen, en een shop met boeken en dvd’s. Mocht u over de oorlog uw verhaal of 
ervaringen kwijt willen en/of geïnterviewd willen worden dan kunt u naar Eric bellen op nr.: 
06 - 53 21 44 50, hij zal u graag te woord staan. Kijk bijv. ook eens naar een 
ooggetuigenverslag van Arie van Heiningen via deze link ►https://bit.ly/3FXNjPx.  
NB. In dit verband nog het volgende... twee Nieuwegeiners schreven een boek over andere 
‘Oorlogsherinneringen’. Beide auteurs zijn ook actief binnen de bibliotheek 
(https://www.detweedeverdieping.nu/auteurs/). Het betreft de volgende auteurs en uitgaven. 
 
Martin Schuurman / Overleven in Berlijn 
* Levensgeschiedenis van zijn vader als een Nederlandse jongeman die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog tewerkgesteld werd in nazi-Duitsland aan de hand van de brieven aan zijn 
geliefde (1943-1944). 

* Dit boek is te koop voor € 19.95 bij de Bruna.  
 
Renée Blom / Twee dorpen in oorlogstijd  
* Herinneringen uit Jutphaas en Vreeswijk 1940 - 1945.  
* Delen 1 en 2. Beide delen zijn te bestellen via reneeblom1@gmail.com of 

www.reneeblom-auteur.nl. Prijs € 19,45 per stuk (excl. evt. verzendkosten).  
ACTIE - Bij een bestelling van twee boeken betaalt u geen € 38,90, maar slechts € 30, 
(excl. evt. verzendkosten).  

Website Verrassend Nieuwegein 
 

◄ Eric heeft ook een geweldig interessante site 
gemaakt met enorm verrassende ontdekkingen over 
Nieuwegein, ik zou ze met veel plezier willen noemen 
maar het zijn er te veel dus neem vooral een kijkje op 
zijn site en geniet van alle mogelijkheden om uw stad 
Nieuwegein te verkennen. U zult er verbaasd over 
zijn!  ▼Zie link. 
Verrassend Nieuwegein (yestermap.com).  

 
Lezing over de opgraving van de middeleeuwse 
vindplaats in de bibliotheek: Middeleeuws water 
uitgediept: het zwaard van Nieuwegein in context 

 

Op 28 oktober om 20:00 zal in de bibliotheek van het Stadshuis een lezing worden gegeven 
door Roosje de Leeuwe (RAAP) en Tim Beerens (BAAC) over de opgraving van de 

https://www.oorlogsherinneringen.nl/
https://bit.ly/3FXNjPx
https://www.detweedeverdieping.nu/auteurs/
mailto:reneeblom1@gmail.com
http://www.reneeblom-auteur.nl/
https://www.yestermap.com/dataset/26-verrassend-nieuwegein
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middeleeuwse vindplaats van het Klooster. De topvondst, die in oktober in het echt te zien 
is in het Stads-huis, zal worden toegelicht samen met andere mooie vondsten van de 
bijzondere vindplaats. De opgraving op het Klooster werd vorig jaar oktober afgerond en 
heeft niet alleen bijzondere vondsten opgeleverd, maar ook veel informatie over het 
middeleeuwse verleden van Nieuwegein. Vanaf de achtste eeuw werd de locatie intensief 
gebruikt voor visvangst. Het scala aan activiteiten is zichtbaar aan de grote variëteit aan 
sporen en vondsten, die afkomstig zijn uit de vulling van een toenmalig binnenwater op het 
Klooster. De locatie werd niet uitsluitend voor visserij gebruikt. Enkele wapens, waaronder 
het zwaard, zijn hiervan getuige. Door intensief onderzoek zijn we al meer over het zwaard 
te weten gekomen, maar wat het deed op deze plek blijft nog een mysterie. Antwoord kan 
komen uit de bestudering van de context. Dat het mogelijk was om de hele context op te 
graven, is één van de redenen die specifiek dit zwaard zo bijzonder maken. Kijk voor meer 
informatie ook over aanmelden op de facebookpagina van de Historische Kring via deze link 

》https://bit.ly/3FSQJmu. 

 
 
Het StadsMagazine IN Nieuwegein is nu ook als website verschenen!  
 

We lezen het volgende... 
 

In mei 2019 begonnen we met IN Nieuwegein. Een StadsMagazine om in rond te dwalen. 
Even veelzijdig als de stad waarin we wonen. Met mooie stukken om te lezen, foto’s om net 
even wat langer naar te kijken, verhalen over bekende en minder bekende plekken en over 
mensen en organisaties met hart voor onze stad. Na drie papieren edities is er nu ook de 
onlineversie (www.innieuwegein.nl). Hier vind je veel van de stukken die eerder in het blad 
hebben gestaan. Ook vind je nieuwe en andere artikelen. En we gaan door met het maken 
van verhalen. Voor de nieuwe website én voor het vierde magazine! 
 

Wij vinden Nieuwegein gewoon een fijne stad. Niet supermooi of pittoresk, al zijn er heel 
mooie plekken. Soms moet je net wat verder kijken, een beetje moeite doen om het te 
ontdekken. Daar wil IN Nieuwegein je bij helpen. Nu ook online en verdeeld over de 
rubrieken Stad, Mensen, Doen en Leven. 
 

Redactie 
 

De redactie van de website bestaat uit Johan Nebbeling, Martin Koot en Linda Blankenstein. 
Daarnaast biedt de website ruimte aan lokale journalistiek. De betere verhalen, verdiepend, 
informatief. We staan hiervoor open voor schrijftalent! Samen maken we de stad én deze 
website. Wil je meedoen en heb je ervaring, neem dan contact met ons op. Ook andere tips 
en suggesties zijn van harte welkom. Stuur je mail naar info@innieuwegein.nl. 
 

Adverteren 
 

Zowel in het magazine als op de website zijn er tal van mogelijkheden om te adverteren. Op 
de website bijv. vind je een aantal banners. Niet te veel, niet te druk. Juist daarom vallen ze 

https://bit.ly/3FSQJmu
http://www.innieuwegein.nl/
mailto:info@innieuwegein.nl
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op! Ook maken we artikelen-op-maat, met jouw boodschap in tekst én beeld. Lees er meer 

over via Adverteren – IN Nieuwegein. 
 
Overigens...  
 

* In de hal van het stadshuis en bij bibliotheek De Tweede Verdieping liggen exemplaren 
van de Zomer- c.q. Jubileumeditie. Neem deze gerust mee! 

* Alle artikelen die in de magazines staan zijn ook ‘online te lezen via 
https://onlinetouch.nl/innieuwegein.  

* Op de hoogte blijven? Volg dan www.facebook.com/innieuwegein. 
 
IN Nieuwegein is een onafhankelijk StadsMagazine (en nu ook met een eigen website) 
bedacht en gemaakt door Nieuwegeiners die de stad goed kennen. Idee en concept: Eric 
Denneman, Martin Koot en Peter Bakker. 
 
 

Afscheid van Feedie (UVV) von Bannisseht en Henriëtte de Jong 
 

Op 5 okt 2021 namen we afscheid van Feedie. 10 
jaar lang was zij het gezicht en de drijvende kracht 
achter de (voormalige) Unie Van Vrijwilligers. Het 
was een waardig afscheid waarbij Feedie, een 
mooie, emotionele speech hield waarin alle 
dames-vrijwilligers werden genoemd waarmee ze 
die 10 jaar heeft samengewerkt. Bijna konden we 
een traantje waarnemen.  
 

Beiden kregen van de KBO een mooi boeket 
bloemen en een cadeaubon aangeboden. 

 

Henriette werd daarbij 
natuurlijk ook bedankt 
voor de inspanningen 
welke zij al die jaren 
heeft geleverd o.a. door 
de Bingo te ‘draaien’. 
We zullen beide dames 
node missen! 

https://innieuwegein.nl/adverteren/
https://onlinetouch.nl/innieuwegein
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We leggen u deze keer eens een cijfer-code-puzzel voor. 

 

 
 
 

 

Veel succes gewenst!  
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De redactie trekt uit de goede oplossingen een winnaar welke wordt beloond met een prijs 
van € 25,--. De uitslag van deze puzzel vindt u in de volgende ‘Brug’. Er is geen corres-
pondentie mogelijk over de uitslag. Geef bij de oplossing s.v.p. uw banknummer door dan 
kunnen wij de prijs aan u overmaken. Veel succes! 
 

Stuur uw oplossing tot uiterlijk 10 november 2021 aan: 
 

Ad Vos, Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein, of per e-mail naar advos@casema.nl. 
 

De oplossing van de puzzel uit De Brug nr. 4-2021 is (door een foutieve 2e plaatsing, wéér): 
‘Barkas’, en is gewonnen door Mw. T. Hogenbirk, Nieuwegein. Wij feliciteren u van harte. 
De prijs wordt naar u overgemaakt. 

 

Verschijningsdata KBO-PCOB Magazine / De Brug / 2021  

 
 

Dag/maand        KBO-PCOB Magazine  KBO De Brug  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 27 januari jan./febr.     nr.          1 nr.        1   

 24 februari  maart  nr.          2 gaat naar ▼ 24 maart  

 24 maart april  nr.          3  nr.        1 ☺ 

 21 april mei  nr.          4 nr.        2 spec. editie ☺ 

 26 mei juni  nr.          5  nr.        3 ☺ 

 30 juni juli  nr.          6   

 25 augustus aug./sept.  nr.          7 nr.        4 ☺ 

 29 september oktober  nr.          8   

 27 oktober november  nr.          9 nr. 5 + spec. editie ☺ 

 01 december december  nr.        10 nr.        6 ☺ 

 

Een  

grote KBO,  

is een 

sterke 

KBO! 

mailto:advos@casema.nl
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Afgelopen zondag, 17 okt. had onze afdeling een geslaagde 
‘Inloopmiddag’ georganiseerd in het Veerhuis.  
 

Er waren bijna 60 mensen aanwezig 
welke door Henk Valkenet werden 
getrakteerd op een quiz over diverse 
Nieuwegeinse zaken. Daar zaten best 
wat ‘instinkertjes’ bij. 
 
 
 Hierbij wat foto’s van de middag. 
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KBO-
inloopmiddag  

17 okt 2021 
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Dromen van het strandhuis / Mary Alice Monroe  
 

Toy woont met haar dochtertje Lovie op een eiland waar alles om 
schildpadden draait. Ze voedt haar dochtertje alleen op en werkt bij een 
zeeaquarium. Samen met haar baas Ethan begint zij een zeeschild-
paddenopvang. Een romance kan niet uitblijven, maar Toy houdt af en 
haar ex doet moeilijk. 
 

Leuk detail: Het South Carolina Aquarium stond model voor het verhaal. 
De zeeschildpadden waren echte gevallen in de schildpaddenkliniek. 
 

Het dubbelleven van Arsène Lupin: 813 / Maurice Leblanc 
 

Arsène Lupin is een gentleman-inbreker uit de eerste helft van de 
twintigste eeuw. In zekere zin is hij de Franse tegenhanger van de 
Engelse Sherlock Holmes, hoewel deze alleen misdaden oplost, terwijl 
Lupin ze ook pleegt.  
 

Rudolf Kesselbach is een rijke Zuid-Afrikaanse diamantkoning die 
naar Parijs komt voor een mysterieuze onderneming. Hij en een paar 
medewerkers worden vermoord. Lupin dreigt hiervan de schuld te 
krijgen en begint een onderzoek. 

 

Leuk detail: het verhaal is meer dan een eeuw oud, maar Lupin is weer helemaal in, dankzij 
de gelijknamige serie op Netflix, waarin de hoofdpersoon zich laat inspireren door de 
avonturen van Lupin.  
 

Ook nu weer met dank voor deze tips van Anne Terwisscha van de 2e verdieping. 
 

 
Adriaan van Dis, de auteur van het boek De wandelaar, wordt op dins-
dagavond 30 november geïnterviewd door Gina van den Berg. Zoals je 
van ons gewend bent, namelijk met heerlijke Franse delicatessen en 
sfeervolle muziek. De toegang is € 5,-- voor bibliotheekleden.  
 

Meepraten? 
Op dinsdag 23 nov. praten we van 19.30 tot 21.30 uur in de leesclub 
over De wandelaar en bedenken we vragen voor Adriaan van Dis.      
 

Bron: De 2e verdieping. 

https://detweedeverdieping.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/0830/detail/wise/20840?offset=0&qs=wandelaar&search_in=iets&state=search


 



 


