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Wangedrag

De politie heeft maandagavond vier jongeren aangehouden, die zich misdragen hadden in de tram van
Nieuwegein naar Utrecht.
Een vrouw, die het viertal
daarop had aangesproken,
kreeg klappen. Medewerkers van Connexxion zetten de tram op de halte bij
de meubelboulevard in
Utrecht stil en hielden de
deuren gesloten in afwachting van de politie. Agenten hadden vervolgens
veel moeite met de aanhouding van de jongeren.
Ze hielden zich vast aan
stangen en scholden de
agenten de huid vol. De
twee mannen van 19 jaar
uit IJsselstein, een 20-jarige Utrechter en een 16-jarig meisje uit Nieuwegein
zijn in de cel gezet voor
nader verhoor.
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Schrijven
In samenwerking met docent
Hetty Clarisse verzorgt de Bibliotheek Lek & IJssel in het
najaar een cursus Creatief
Schrijven. Waarom zijn
schrijfcursussen zo populair?
Kan iedereen schrijven en zo
ja: hoe haalt Clarisse er bij iemand uit wat erin zit? Is
schrijven niet meer iets wat je
afgesloten in een kamertje alleen moet doen in plaats van
met anderen? De cursus 'creatief schrijven' heeft dit keer als
thema 'Een huis onder de hemel' en bestaat uit vier bijeenkomsten op woensdag van
9.30 tot 12.00 uur. Data Bibliotheek IJsselstein: 21 september, 5 en 26 oktober en 9 november. Bibliotheek
IJsselstein ligt aan de Schuttersgracht 10.

Heling
De politie heeft zaterdagochtend in Benschop een
gestolen bestelbus in beslag genomen en de man
die de wagen wilde verkopen aangehouden. Dat gebeurde na een tip dat er op
de Lopikerweg-Oost een
verdachte bestelbus stond.
Agenten namen een kijkje
en constateerden dat twee
mannen onderhandelden
over de verkoop van de
bus. Bij het natrekken van
de gegevens van het voertuig bleek dat die van verkeerde kentekenplaten was
voorzien. De verkoper, een
man uit Zoetermeer, moest
mee naar het bureau.

Geweld
In de nacht van zaterdag
op zondag heeft de politie
in het centrum van IJsselstein twee aanhoudingen
verricht vanwege uitgaansgeweld. In een café aan de
Voorstraat was even na
3.00 uur een vechtpartij
ontstaan. Daarbij had een
20-jarige IJsselsteiner een
portier met een glas op
zijn hoofd geslagen. Toen
de man het café werd uitgezet, verzette hij zich. Politieagenten brachten uitkomst en namen de man
mee naar het bureau. Daar
bleek dat hij een hoeveelheid harddrugs bij zich
had. Rond hetzelfde tijdstip moesten agenten uitrukken voor een jongen,
die in de steeg tussen de
Schuttersgracht en de Koningshof tegen kliko’s liep
te schoppen. De jongen
was in gezelschap van zijn
vader, die agressief op de
agenten reageerde en hen
uitschold. Daarop werd de
42-jarige man uit IJsselstein aangehouden.

Voor de omwonenden van de
Gerbrandytoren zagen de
beelden vanuit Hoogersmilde
in Drenthe (foto) er beangstigend uit. Een soortgelijke
zendmast kletterde daar na
een brand zomaar in elkaar.
En ook in de Gerbrandytoren
woedde tegelijkertijd brand.
In de zendmast is vrijdagochtend 15 juli op ongeveer 300
meter hoogte een kleine
brand ontstaan. Uit voorzorg
is de toren later op de dag
volledig uit bedrijf genomen
om de oorzaak te onderzoeken, meldt de gemeente IJsselstein.
De Officier van Dienst van
de Veiligheidsregio Utrecht
(VRU) en de toezichthouder
van de gemeente van de afdeling Vergunningverlening &
Handhaving hebben toen in
de toren een visuele inspectie
kunnen uitvoeren. Eerste on-

derzoek laat zien dat er een
aantal kabels is gesmolten.
Nader onderzoek moet meer
duidelijkheid geven over de
oorzaak en toedracht van het
incident.
Het incident in de Gerbrandytoren (rechts) heeft geen
zichtbare schade achtergelaten aan de constructie van de
toren. Een onafhankelijk, gespecialiseerd bureau heeft
een bouwtechnisch onderzoek naar de constructie van
de Gerbrandytoren ingesteld.
De gemeente wacht de rapportage hiervan in vertrouwen af en ziet geen aanleiding voor noodmaatregelen.
Bent u ook zo geschrokken
van deze gebeurtenissen? En
vindt u het nog wel veilig
rondom de Gerbrandytoren?

Lezersactie

Landgoedfair

Laat het ons weten op:
onzeijsselstreek@echo.nl.

'Typisch Hollandse' Polsstokdag
DOOR REMON HELMES
Zoals elk jaar wordt ook dit jaar de Polsstokdag georganiseerd door polsstokvereniging Polsbroekerdam.
Deze dag zal plaatsvinden op zaterdag 23 juli.
Vanaf 11.00 uur is er van alles te doen voor jong en oud
op de accommodatie in Polsbroekerdam. Er zijn een aantal wedstrijden van het polsstokverspringen, om 11.00
uur begint de 2e klasse en
jeugdwedstrijd. 's Middags
om 14.00 uur wordt de 1e
klasse wedstrijd georganiseerd, waarin de Topklassers
springen om de Triangel
Cup.
De springers van Polsstokvereniging Polsbroekerdam
hebben de afgelopen jaren
voor verrassingen gezorgd,

voornamelijk in de jongenscategorie. Martijn van Schaik
(Benschop) verdedigt daar
zijn titel, omdat hij vorig jaar
als outsider de winst pakte.
De top van de junioren bestaat uit de plaatselijke springers Wilco van Amerongen
en Freek Strien (beide uit
Benschop) en Rian Baas,
Sander van Vliet (beide uit
Oudewater). Zij zullen samen
met springers van andere verenigingen strijden om de titel. Ook de damestop van de
Hollandse springers bestaat
uit springers van de Dam. In

deze categorie zal het erom
spannen wie de winst pakt.
De polsstokdag staat dit jaar
in het teken van het thema
'Typisch Hollands'. De accommodatie wordt helemaal
aangekleed rondom dit thema en er zijn diverse activiteiten georganiseerd voor
jong en oud. Er staat een
springkussen en er zijn spellen voor de kinderen. Alleen
hier worden in de zomer de
lekkerste oliebollen gebak-

ken en zoals gebruikelijk begint na de 1e klasse wedstrijd
(ongeveer 17.00 uur) het
slingerapen. Hierbij is het de
bedoeling dat de deelnemers
vanaf de polsstokschans met
een touw naar de overkant
slingeren en een zo ver mogelijke afstand neerzetten. Iedereen kan hieraan mee
doen, er is een speciale publieksprijs. Na het slingerapen is het tijd voor de borrel
met een hapje.

Win 2 vrijkaarten voor de 17e
Landgoedfair op landgoed
Heerlijkheid Mariënwaerdt
met als thema 'Buitengewoon
Heerlijk'. Er worden vrijkaarten beschikbaar gesteld ter
waarde van € 15,- per stuk.
Van 17 tot en met 21 augustus
2011 vindt de 17e editie van
de Landgoedfair plaats en
staat dit jaar geheel in het teken van het thema 'buitengewoon heerlijk' met vijf dagen
lang proeven, beleven, winkelen en genieten op één van de
gezelligste en meest sfeervolle buitenfairs in Nederland.
Openingstijden: dagelijks van
10.00 uur tot 18.00 uur, vrijdag tot 20.00 uur. Kaarten in
de voorverkoop via
www.landgoedfair.nl
Beantwoord de volgende
vraag en wie weet wint u!
Het antwoord is te vinden op:
www.landgoedfair.nl
Waarvoor is de opbrengst van
de Landgoedfair bestemd?

Lezersactie
Ook u kunt samen gratis naar
de Landgoedfair, maar daar
moet u wel iets voor doen.
Het goede antwoord geven op
de bovenstaande vraag.
Stuur uw antwoord voor
woensdag 27 juli 2011 via de
e-mail naar:
lezersacties@onsutrecht.nl of
via de post naar Redactie Ons
Utrecht, Gageldijk 89, 3602
AJ Maarssen. Prijswinnaars
krijgen persoonlijk bericht.

