
IJSSELSETIN - Met de instal-
latie van bestuur en raad van
advies, half januari, is het
Roest Crollius Fonds klaar
voor het ontvangen van sub-
sidie-aanvragen. Het fonds,
vernoemd naar voormalig
burgemeester Roest Crollius,
is opgericht om vernieuwen-
de initiatieven van vereni-
gingen en instellingen een fi-
nanciële impuls te geven.
Aanvragen kunnen uitslui-
tend worden ingediend via
de website www.roestcrolli-
usfonds.nl. De internetsite is
vanaf 1 februari in de lucht.

IJSSELSTEIN – De bazaar
van de Hervormde Gemeen-
te in 't Kruispunt aan de
Touwlaan 36 biedt zater-
dag 3 februari vanaf 10.00
uur vermaak met elektrisch
aangedreven auto’s en
ringsteken op grasmaaima-
chines. Er is een rommel-
markt, kaas raden, enve-
loppen trekken en sjoelen.
Antieke voorwerpen wor-
den verkocht bij opbod. Na-
tuurlijk is er het nodige te
eten en te drinken. De op-
brengst is voor onderhoud
van de Nicolaaskerk, het
Ewoud Gasthuis en voor
vluchtelingen in Thailand.

Bazaar bij
't Kruispunt

LOPIK - De discobussen van
De Manebrug vervoeren
vanaf februari uitsluitend
nog passagiers met een le-
denpas. 

Bij het instappen op de terug-
weg gaan alle pasjes door een
scanner om exact te registreren
wie er in de bus zitten. Bij onge-
regeldheden zijn relschoppers

zo gemakkelijk te achterhalen.
De pasjes zijn op zich niet
nieuw. Binnen de discotheek
wordt er al jaren mee gewerkt
bij leeftijdscontrole en verkoop
van drank. Na de registratie in
de bus kan nu ook met één druk
op de knop een lijst worden uit-
gedraaid met alle namen en fo-
to's van de passagiers. 

De discobussen vervoeren al 15
jaar jongeren uit omliggende
plaatsen gratis naar de disco-
theek en tegen betaling weer te-
rug. Als directe aanleiding tot de
maatregel noemt de discotheek
de ongeregeldheden in de bus
van afgelopen november.
Sinds december mag de disco-
theek na overleg met politie en

gemeente Lopik een half uur
langer openblijven. Het is daar-
door mogelijk de bussen ge-
spreid te laten vertrekken. Deze
regeling moet ook ongeregeld-
heden op straat in Lopik zelf te-
gengaan. In verschillende ande-
re plaatsen is sprake geweest
van incidenten na aankomst
van de bussen.

Pasje voor discobus
Registratie nodig om relschoppers te achterhalen

IJSSELSTEIN – Een 25-jarige
Nieuwegeiner is donderdag-
nacht aangehouden op ver-
denking van koperdiefstal.
De politie zag de man na een
melding van omwonenden
met een staaf wegfietsen
vanuit een steegje aan het
Hazenveld. Een buurtbewo-
ner hield de man vast voor
de politie. In het hele land is
koperdiefstal een rage van-
wege de hoge prijzen ervan.

Man pikt
koper

IJSSELSTEIN - Met zijn inzending Ganzen bij de Overtoom heeft de 13-jarige Michiel Abel de Fotowedstrijd IJsselstein
2006 gewonnen. Zijn omschrijving: ''Bij de Overtoom verblijven twee boerderijganzen, wakend over het historisch erf-
goed van IJsselstein. Ze vallen op door hun grote witte verschijning, en trekken de aandacht door het luid roepende gak-
ken. In werkelijkheid is het de roep om voedsel, en eten ze zonodig uit de hand van voorbijgangers. Ook dat is 'natuur'-
lijk IJsselstein.'' De winnaars zijn zaterdag bekend gemaakt in het Fulcotheater. (Foto: Michiel Abel) ZIE PAGINA 41
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De badkamerwinkel van Nederland !

www.badkamersale.nl

/

        tegels   badmeubels   whirlpools   kranen
douche- en stoomcabines    keramiek   wellness

Zondag 4 februari

KOOPZONDAG
Nieuwegein en Zoetermeer

Lokatie:  Industrieterrein “Laagraven” - 1e rechts
N  I  E  U  W  E  G  E  I  N 

TOM TOM GO700 
NAVIGATIESYSTEEM
• Europa 
 voorgeïnstalleerd
• Bluetooth®

• Handsfree bellen 
• 2,5 GB hardeschijf 

499,-

 299,-
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WWW.BCC.NL

www.woonboulevard-utrecht.com

4 FEBRUARI
De hele boulevard vol voordeel

• Open van 11: 00 tot 17:00 uur • Gratis parkeren

KOOPZONDAG

Je rijbewijs in februari halen & 
Honderden euro’s besparen!

Lespakketten vanaf ee 605,-
incl. examen met garantie.

R.S.N. 0900 20 20 778 (ee 0,22 p/min)

www.rijbewijsservice.nl

Meisje oog in oog 
met inbreker
IJSSELSTEIN - Een 15-jarig
meisje kwam maandagavond
oog in oog te staan met een in-
breker. Ze sliep in haar kamer
op de eerste verdieping van een
woning aan de Teenschillerlaan
toen ze wakker werd van gelui-
den op de trap. Toen de inbre-
ker haar kamer binnenkwam
schrokken ze van elkaar. De in-
breker vloog de trap af naar bui-
ten. Uit de woning is geld en ge-
luidsapparatuur gestolen.

Jongen heeft trek 
in nootjes
IJSSELSTEIN – In de super-
markt op de Schuttersgracht is
vorige week een 15-jarige win-
keldief uit Nieuwegein aange-
houden. Hij was betrapt op het
stelen van een zak nootjes. Het
personeel hield hem aan.


