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Opkomst verkiezingen in Nieuwegein
flink gestegen tot 52,8 procent

Buurtsportcoach Bo Dijkhorst ontvangt vaasje uit
handen van staatssecretaris Tamara van Ark

Ter afsluiting van de
bijeenkomst Sport en
Bewegen in het
evenementencomplex
Merwestein ontving
buurtsportcoach Bo
Dijkhorst vorige week
dinsdag uit handen
van staatsecretaris
Tamara van Ark een
vaasje als symbool
van haar harde werk
als een echte doener.

Bo: ‘Wij blijven enthousiast sport- en bewegen, positieve gezond-
heid en sporten in het algemeen promoten. Wij vinden het belang-
rijk dat iedereen, ongeacht sociale status, inkomen, herkomst
en/of beperkingen de mogelijkheid krijgt om te sporten/bewegen.
Wij als SportID Nieuwegein maken het mogelijk.’

Het Openbaar Ministerie heeft
laten weten dat bij het schiet-
incident van afgelopen maandag
een Nieuwegeinse vrouw van 21
jaar zwaar gewond is geraakt.
Naast de vrouw uit Nieuwegein
zijn ook een man van 74 jaar uit
De Meern en een vrouw 20 jaar
uit Utrecht zwaar gewond opge-
nomen in het ziekenhuis.

Bij het incident zijn drie personen
omgekomen. Een 19-jarige
vrouw uit Vianen en twee man-
nen van 49 en 28 jaar uit Utrecht.

In de hectiek na het schieten
raakten eveneens, voor zover
bekend, vier mensen lichtge-
wond doordat zij bijvoorbeeld
kwamen te vallen.
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Nieuwegeinse, 21 jaar, zwaargewond bij aanslag

https://pcbuitvaartzorg.nl
https://www.videograaf-jvv.com


https://activeants.nl/over-active-ants-fulfilment/vacatures/


Inschrijven Avond4-
Daagse en/of Zwemvier-
daagse Nieuwegein

De 45ste Nieuwegeinse Avond-
4Daagse vindt plaats van 13 tot
en met 16 mei. Er kunnen weer
drie afstanden gelopen worden:
5, 10 en 15 kilometer. De start is
net als voorgaand jaar op het
plein voor Merwestein.
Voor-inschrijven voor de Avond-
4Daagse kan op donderdag 4 en
dinsdag 16 april van 19.30 uur
tot 21.00 uur bij Sport- en Evene-
mentencomplex Merwestein.
Op deze beide avonden kunt u
ook gebruik maken van de com-
binatiekorting en u gelijk inschrij-
ven voor de Zwemvierdaagse.

Voorinschrijven Avond4Daagse
€ 5,50 (4 en 16 april).
Combi deal Avond4Daagse en
Zwemvierdaagse € 13,90 (4 en
16 april).

Klein brandje door
pannetje op het vuur aan
de Ratelaar in Zuid

In Hoog Zandveld in Nieuwegein
Zuid heeft dinsdag enige tijd
brand gewoed in een huis aan
de Ratelaar, net achter Winkel-
centrum Hoogzandveld. De be-
woonster, een vrouw van 95 jaar,
heeft door de brand rook inge-
ademd en moest daarom met de
ambulance mee naar het zieken-
huis voor verdere controle. De
brand ontstond nadat de be-
woonster een pannetje op het
vuur had laten staan.

'Koken met PEN'
Als lezer van De Digitale Stad
Nieuwegein (www.pen.nl) weet u
dat we ook veel affiniteit hebben
met eten. Al jaren maakt onze
‘Kookgek’ Eric Dekker wekelijks
een heerlijk recept voor u in de
rubriek: ‘Koken met PEN.’

Deze week een soep, gezond en
lekker. Hier het recept.

__________________________

Alle straten, lanen, driften, plein-
en en wat dies meer zij, vastge-
legd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij be-
paalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids 2010 de
alfabetische volgorde in deze ru-
briek.

Deze week de Pierre Kemphove
in de wijk Galecop.

FOTO
__________________________

De gemeentepagina's
Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wis-
ten het al, maar vanaf woendag-
morgen vroeg zijn deze pagina’s
ook te lezen op pen.nl

Tafeltennisters Vreeswijk krijgen Heerlen op bezoek
Zondag 24 maart is er weer eredivisie bij Tafeltennisvereniging
Vreeswijk (VTV). Ditmaal komt de grote uitdager voor de landstitel
op bezoek in Nieuwegein: TTV Lybrae uit Heerlen. In de eerste
competitiehelft van dit seizoen kon VTV in Heerlen geen vuist
maken tegen ex-international Elena Timina, de Russische top-
speelster Tatiana Garnova en jeugdinternational Rachel Gerards.
‘We verwachten tafeltennis van de bovenste plank. Factoren
als teamopstelling en vorm van de dag zullen de doorslag
geven wat betreft de uitslag’ aldus coach Dong Li. Zij zal een
keuze maken uit vijf beschikbare speelsters in het VTV-team,
Vera van Boheemen, Emine Ernst, Jacintha de Hoop, Sanne de
Hoop en Chana van der Venne.
VTV roept supporters en liefhebbers op om deze wedstrijd te be-
zoeken. Voor de wedstrijd is er de gelegenheid om Emine Ernst te
feliciteren met het behalen van de eerste plaats op het A-toernooi
in Den Haag bij de meisjes junioren. De wedstrijd begint om 14.00
uur en duurt tot 17.15 uur. Er zullen zes wedstrijden gespeeld wor-
den. De zaal is gelegen aan de Helmkruid 9 in Park Oudegein.

Het VTV-team, op de voorgrond
van links naar rechts Vera van
Boheemen, Sanne de Hoop en
coach Dong Li. Daarachter
Jacintha de Hoop, Chana van
der Venne, Emine Ernst en
manager Arjan van der Linden.

Geinbeat kijkt terug
Op zaterdag 13 juli aanstaande vindt de 25e editie plaats van
het Geinbeat Festival. Reden om op deze plek wekelijks terug
te blikken. Dat doen we met een foto en een klein verhaaltje.
Deze week Johan van Galen. Hij is nu zo een 10 jaar met veel
plezier vrijwilliger bij de organisatie.
Johan: 'Een ode aan onze programmacommissie!
Er was mij gevraagd om iets te schrijven over Geinbeat. Ik

loop met veel plezier nu ongeveer
10 jaar mee op facilitair gebied.
Maar nu zat ik onlangs naar De
Wereld Draait Door te kijken en
zag Indian Askin (een band van
het Geinbeatfestival 2016) een
nummer vertolken van Robbie van
Leeuwen (Shocking Bleu).
Wat heeft onze programmacom-
missie toch een goed oog voor
goede muzikanten. Veel bands
hebben óf via de Kleine Prijs van
Nieuwegein óf via onderzoek van

de programmacommissie op Geinbeat gestaan en zijn later
groot geworden. Zoals onder andere Jett Rebel, The Indien,
Racoon, Triggerfinger, Searching for Relief, John Coffey,
Wildebeast, Bazzookas, The Kik, Peter Pan Speedrock en nog
vele artiesten die in andere bands zijn opgegaan. Alle lof voor
onze programmacommissie die in de afgelopen 25 jaar in di-
verse samenstelling een mooi gevarieerd programma heeft
neer gezet.'

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 06-46139696
E-maiI: redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

__________________________

__________________________
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https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-lekker-eten-kan-erg-simpel-aldus-onze-kookgek-eric-dekker
https://www.pen.nl/artikel/de-kemphove
https://www.pen.nl/artikel/de-kelvinbaan
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
http://www.gall.nl
http://www.slagerijwimkastelein.nl
https://www.facebook.com/penpuntnl/


Twee jurywinnaars, twee publiekswinnaars en de winnaar van een
wildcard strijden vanavond (22 maart) in de finale van de Kleine Prijs
van Nieuwegein. Deze finalisten hebben hun plek verdiend tijdens de
twee voorrondes die eerder deze maand gehouden werden in De
Partner. In de finale strijden de volgende bands om een plek op het
Geinbeat Festival van zaterdag 13 juli: A Beautiful Lie, Joy Killed the
Duke, Bjorn Flarf, en Thomson’s Lamp.

De vierkoppige IJsselsteinse band A Beautiful Lie begon in 2016 met
hun eigen muziek. Tijdens de eerste voorronde van de Kleine Prijs
van Nieuwegein wisten ze met een goede opbouw en de afwisseling
van Engels- en Nederlandstalige muziek het publiek te overtuigen en
wonnen ze de publieksprijs. Tijdens de tweede voorronde won Joy
Killed the Duke de publieksprijs. Deze band uit Utrecht haalde met
hun energie en uitbundige zangeres het publiek over om massaal op
hen te stemmen.

Naast de publiekswinnaars waren er uiteraard ook jurywinnaars.
Downtown District won met hun heerlijk vrolijke punkrock met wilde
drums en vlijmscherpe riffs de juryprijs in de eerste voorronde. Tij-
dens de tweede voorronde bewees de band Bjorn Flarf met hun
harde en melodieuze muziek dat zij die plek in de finale dik verdie-
nen! Met de omschrijving “Glam metal meets crust” is dan ook niks te
veel gezegd. Na afloop van beide voorrondes, had de jury nog een
wildcard te vergeven. Na flink wikken en wegen viel de keus op de al-
ternatieve rock band Thomson’s Lamp.

Tijdens de finale wordt er een eerste, tweede, derde en publieksprijs
toegekend en uitgereikt. De bands kunnen tijdens de finale jouw ste-
un goed gebruiken!
De finale vindt plaats bij De Partner aan de Nedereindseweg 401 A.
De deuren voor het publiek gaan om 19.00 uur open. De entree
bedraagt een 5 euro.

Zaterdag 1 op zondag 2 juni
aanstaande vindt voor de eerste
keer ‘SamenLoop voor Hoop’
plaats in Nieuwegein. Verleden
jaar kon het evenement van-
wege te weinig deelnemers geen
doorgang vinden. SamenLoop
voor Hoop is een evenement
voor iedereen die iets tegen kan-
ker wil doen. Gedurende een
24-uurs wandelestafette staan
de deelnemers, samen met lot-
genoten, stil bij kanker én wordt
het leven gevierd. Aanmelden
voor het evenement kan vanaf
vandaag. ‘Laten we er dit jaar
een succes van maken en meld
je aan!’ aldus Kirsten Teunisse
van de organisatie.

Tijdens de loop zijn er optre-
dens, verschillende ceremonies
en allerlei acties van deelnemers
die op een bijzondere wijze geld
inzamelen voor wetenschappelijk
kankeronderzoek. Een Samen-
Loop is een evenement dat nie-
mand onberoerd laat. Het evene-
ment wordt volledig door vrijwil-
ligers georganiseerd.

SamenLoop voor Hoop vindt
haar oorsprong in de Verenigde
Staten. Relay for Life, zoals het
evenement daar heet, wordt al
sinds 1985 georganiseerd. Door
de jaren heen is het uitgegroeid
tot het grootste fondsenwerven-
de evenement ten bate van kan-
kerbestrijding. Inmiddels vinden
er jaarlijks meer dan 6.000 wan-
delestafettes plaats verspreid
over tientallen landen, nu dus
voor het eerst in Nieuwegein.

Een SamenLoop heeft een heel
herkenbaar concept, dit is mede
de kracht. Het is een lokaal geor-
ganiseerd evenement, waarbij je
als betrokken vrijwilliger veel
ruimte krijgt om er met de com-

missie een eigen invulling aan te
geven. Je geeft je eigen kleur
aan het evenement en er zijn
een aantal vaststaande onderde-
len, waaronder de volgende ce-
remonies:
De Kaarsenceremonie
Wanneer de avond valt verlicht-
en kaarsenzakken met persoon-
lijke boodschappen het parcours.
Tijdens deze ceremonie worden
de dierbaren herdacht en wordt
gevierd dat mensen kanker heb-
ben overwonnen.
De Slotceremonie
Na 24 uur wandelen loopt ieder-
een de laatste ronde, wordt de
opbrengst bekend gemaakt en
de cheque overhandigd aan
KWF Kankerbestrijding.

De KinderLoop voor basis-
schoolleerlingen
Naast de ceremonies organise-
ren wij er ook een speciale Kin-
derLoop voor basisschoolleer-
lingen. Dit is een verkorte spon-
sorloop van 24 minuten. Kinde-
ren van basisscholen stellen in
samenwerking met de Samen-
Loop en hun school eigen teams
samen. Kinderen krijgen zo ook
de mogelijkheid om geld in te za-
melen voor onderzoek naar kan-
ker.

Deelname
Deelname hoeft niet alleen. Je
kunt een team vormen van fami-
lieleden, vrienden, buren, vereni-
gingsgenoten of collega’s (10 -
15 mensen) en loop mee. Tij-
dens de 24 uur durende wandel-
estafette wisselen de teamleden
elkaar steeds af. Er loopt dus al-
tijd minstens één teamlid over
het parcours. Bezoekers en
teamleden die niet wandelen,
kunnen volop genieten van de
levendige braderie en optredens
van artiesten.

Meld je aan en doe mee met ‘SamenLoop voor Hoop’ in Nieuwegein
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Finalisten van de ‘Kleine Prijs van Nieuwegein’ bekend
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‘Jonge mensen met dementie’
tijdens komend Alzheimer Café
Nieuwegein

Op 28 maart gaat het Alzheimer Café Nieu-
wegein in op het thema: ‘Jonge mensen met
dementie.’ Freek en Claire, deskundigen op
het gebied van dementie bij jonge mensen,
zullen dieper in gaan over dit onderwerp en
in gesprek gaan met de aanwezigen.

In Nederland hebben ongeveer 12.000 men-
sen die jonger zijn dan 65 jaar dementie. De-
mentie op deze leeftijd heeft grote conse-
quenties. Wat betekent de diagnose als je
nog volop in het leven staat en mogelijk nog
jonge kinderen hebt of zelfs nog werkt? En
hoe komt het eigenlijk dat jonge mensen de-
mentie krijgen: gaat het hier om dezelfde, of
om andere dementievormen dan bij oude-
ren?

Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Het
programma begint om 19.30 uur met een in-
terview met de gastsprekers. Na de pauze
kunt u vragen stellen of uw eigen ervaringen
delen. Het Alzheimer Café eindigt om 21.00
uur. Daarna is er gelegenheid om een
drankje te nemen en even na te praten. De
toegang is gratis en aanmelding niet nodig.
Het Alzheimer Café vindt plaats in ZorgSpec-
trum locatie Vreeswijk aan de Lekboulevard
10 in Nieuwegein Zuid. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Maartje Hoens
06-10104432 (ZorgSpectrum) of Annette
Stock, 06-10459638 (Vitras). Het wordt geor-
ganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling
Lekstroom, ZorgSpectrum en Vitras.

Op zaterdag 23 maart slaan McDonald’s
restaurants uit Nieuwegein en Ijsselstein sa-
men de handen ineen tijdens de Landelijke
Opschoondag. De Landelijke Opschoondag
is een jaarlijks initiatief van Stichting Neder-
land Schoon, waarbij bedrijven, gemeenten
en vrijwilligers samen de strijd aangaan te-
gen zwerfafval. Alle McDonald’s restaurants
in de regio Nieuwegein hebben zich aange-
sloten en organiseren daarom allen op 23
maart een opschoonactie. Door op deze dag
samen met de buurt in actie te komen, vra-
gen zij in de hele regio extra aandacht voor
zwerfafval.

Franchisenemer Dennis van Niel uit de regio
laat in een reactie weten: ‘We doen er met
onze restaurants iedere dag zoveel mogelijk
aan om het gasten makkelijk te maken afval
op te ruimen. En meerdere keren per dag
ruimen onze medewerkers de omgeving op,
niet alleen het McDonald’s terrein, maar ook
ruim daarbuiten. Toch belandt er nog steeds
afval op straat.’

‘Om extra aandacht te vragen voor een scho-
ne omgeving, komen wij tijdens de Landelijke
Opschoondag in actie. Dit jaar doen we met

de hele regio Nieuwegein mee en daar zijn
we trots op. Zo laten we zien dat we met z’n
allen samenwerken om afval in de buurt te
beperken. Iedereen is van harte uitgenodigd
om zich aan te sluiten op 23 maart en samen
met ons de handen uit de mouwen te ste-
ken.’

McDonald’s en Stichting Nederland Schoon
Om de omgeving van de 247 McDonald’s
restaurants in Nederland schoon te houden,
heeft McDonald’s samen met Stichting Ne-
derlandSchoon onderzoek gedaan naar con-
sumentengedrag en beperking van zwerfaf-
val. Zo zorgt McDonald’s voor prullenbakken
op strategische plekken op het terrein van
alle McDonald’s restaurants om het gasten
zo makkelijk mogelijk te maken hun afval
weg te gooien.

Daarnaast ruimen medewerkers van Mc-
Donald’s meerdere malen per dag zwerfafval
op, ook afval dat niet afkomstig is van Mc-
Donald’s en afval tot ver buiten het restau-
rantterrein. McDonald’s heeft de ambitie om
al het verzamelde afval nog slimmer te ver-
werken en te recyclen tot een hoogwaardige
grondstof voor nieuwe toepassingen.

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

Maart 2016
Medio maart 2016 kwamen voor
de eerste maal, op uitnodiging
van Rijkswaterstaat, de Kanaal-
jutters bij de Beatrixsluis bijeen
om te horen en te zien wat er
allemaal zou gaan veranderen
aan en bij het sluizencomplex.

Krap drie jaar later stelde Prinses
Beatrix de nagelnieuwe derde
kolk in gebruik. Veel Kanaaljut-
ters blijven daar volop fotografe-
ren. Terecht.

_________________________________________________________________________________________________________________
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McDonald’s restaurants gaan de strijd aan tegen zwerfafval
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https://www.prinsesbeatrixsluis.nl/Kanaaljutters/default.aspx
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De verkoop van de appartemen-
ten op de zogenaamde HN-loca-
tie in de binnenstad van Nieuwe-
gein zal binnenkort van start
gaan. Op het kleine stukje groen
tussen de winkel van Karwei en
Cityplaza, ter hoogte van de
Herenstraat en de brug over de
Doorslag, zal binnen afzienbare
tijd het appartementencomplex
‘Point of View’ herrijzen. Het
complex bestaat uit verschillende
type appartementen in een prijs-
categorie vanaf ca. € 269.000 tot
ca. € 775.000 v.o.n..

Het stukje groen was bestemd
om ooit te worden bebouwd met
kantoren. Maar omdat er tegen-
woordig zoveel kantoren leeg
staan, heeft de gemeenteraad in

juni 2018 besloten dat er op die
plek woningen gebouwd zullen
worden.

Omwonenden waren minder blij
en maakten zich zorgen over het
verdwijnen van het groen op die
plek. In het gesprek met bewo-
ners van de binnenstad in sep-
tember 2017 is gebleken dat
men verlangt naar meer groen in
de grijze versteende omgeving
van de binnenstad. Om de be-
woners tegemoet te komen, is
besloten het gebouw hoger te
maken. Zo kon een stukje groen
bewaard blijven.

Het appartementencomplex is
ontworpen door Klunder Archi-
tecten uit Rotterdam.

Het is nog niet bekend wanneer
de bouw gaat beginnen.

Verkoop woningen HN-locatie binnenkort van start

De Nieuwegeinse karikaturist–cartoonist Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast houden strips, cartoons en karikaturen. Als live-
karikaturist treedt hij op in binnen- en buitenland tijdens beurzen, feesten en evenementen onder de namen karikaturist IBIS en Rembrandt
van Gein. Kijk op de website van Jan als u meer over hem wilt weten.

Voor De Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl) maakt Jan Ibelings iedere week een cartoon over een actuele Nieuwegeinse gebeurtenis of een
karikatuur van een BN-er (bekende Nieuwegeiner) of MBN-er (minder bekende Nieuwegeiner). Jan Ibelings maakt deze cartoons en karika-
turen voor PEN eerst in lijn op papier en kleurt ze daarna in met de computer. De tekeningen zijn te koop. Heeft u interesse? Mail voor meer
informatie naar: info@karikaturist.nl.

De Nieuwegeiner Rob Toft en zijn dochter Jennifer zijn hard in training om 6 juni mee te doen aan de Alpe d'Huzes om zo geld in te zamelen
voor kankeronderzoek. Rob is naarstig op zoek naar sponsoren. Lees hier meer.
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Meld nu aan voor
derde traject van
Geyn Wijst de Weg

Het is tot 29 maart mogelijk om
jongeren aan te melden voor het
derde coaching traject van Geyn
Wijst de Weg. Geyn Wijst de
Weg is voor jongeren van 16 tot
en met 27 jaar die wonen in
Nieuwegein en die ingeschreven
staan op een MBO opleiding in
Nieuwegein.

Het is een drie maanden durend
traject voor studenten die meer
begeleiding no-dig hebben, dan
dat school ze kan bieden.

29 maart start de derde ronde
van Geyn Wijst de Weg. Neem
voor aanmeldingen of voor meer
informatie contact op met coach
Christel Sandbergen via mail:
c.sandbergen@nieuwegein.nl.

http://www.karikaturist.nl
mailto:info@karikaturist.nl
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegeiner-rob-toft-loopt-samen-met-dochter-de-alpe-dhuzes-2019
mailto:c.sandbergen@nieuwegein.nl
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De bewoners aan de Aïdalaan
zijn niet blij met de stekel-
bosjes voor hun deur. Sinds
drie jaar is een deel van het
plantsoen in de wijk Zuilen-
stein voorzien van bossages
met zeer grote stekels.
Deze zorgen voor veel ellende,
bij zowel dieren als spelende
kinderen. De bewoners willen nu
dat de gemeente in actie komt
en de planten verwijderd. Een
schrijven aan verantwoordelijk
wethouder Hans Adriani blijft on-
beantwoord. ‘Daarom nu maar
de media in’ aldus één van de
bewoners tegenover onze redac-
tie.
De bewoners zijn al twee jaar
bezig met klagen maar de situa-
tie verandert niet.

Wijkbewoonster Rishi laat ons
weten: ‘Nu het gekapt is liggen
er overal doornen in het grasveld
verspreidt. Onze pup heeft al
verscheidenen keren de stekels
gepakt. Heel simpel werd er ge-
zegd dat eventuele schade die
we hiervan zouden ondervinden
door de schadeverzekering van
de gemeente Nieuwegein zou
worden vergoed.’

Reden van plaatsing drie jaar
geleden was om te voorkomen
dat de fietsers over het voetpad
voor de huizen zouden fietsen.
‘Het werd steeds drukker op het
fietspad vanwege de school in
de buurt, en onveiliger. Een laag
hekje was makkelijker en goed-
koper geweest’ aldus Rishi. ‘De
reden van deze doornstruiken
plaatsen was omdat de ge-
meente deze nog over had. Zij
vonden het wel een goed idee
om deze te plaatsen voor onze
deur. Helaas wij niet.’

Al twee jaar lang klagen de be-
woners over deze bosjes en is
de gemeente meerdere keren
aangeschreven over de situatie.
De gemeente houdt de bosjes nu
wel laag. Begin deze week zijn
ze gesnoeid. ‘Ik begrijp niet hoe
de gemeente ervoor kan kiezen
om deze bosjes voor onze deur
te behouden, laag of hoog, het
zorgt voor een gevaarlijke situa-
tie door de naalden die eraan zit-
ten. Het ziet er ook echt niet fraai
uit deze bosjes voor de deur,
maar dat vind ik niet het belang-
rijkst’ aldus Rishi.
‘Mijn zoontje is twee jaar. Als hij

z’n loopfietsje op wil laat ik hem
er pas op zodra we de bosjes
voorbij zijn, ik ben bang dat hij er
in valt. Nu met 2 jaar kan ik dat
nog beïnvloeden, maar als hij
straks zelf naar buiten gaat, dan
wordt dat natuurlijk een heel an-
der verhaal. Ook loopt hij nog
niet altijd even stabiel, wat als hij
een keer in de bosjes valt als hij
rent? Ik kan me hier heel boos
om maken! Letsel aan een kind
valt niet te vergoeden!’
De bewoners zien graag dat de
bosjes weggehaald worden en
het gras weer tot aan het pad
voor de deur te laten lopen met
een laag hekje tegen fietsers.

De bewoners willen graag in
gesprek met de gemeente. Ook
staan ze er open voor om het
plantsoen in eigen beheer te ne-
men. ‘De zomer komt er aan en
dan is het hier weer een levendi-
ge wijk met veel spelende kinde-
ren en honden.’

Nieuwegein Rock op 13 april
In maar liefst twee zalen van Partycentrum De Lantaern kunnen
muziekliefhebbers uit Nieuwegein en omstreken genieten van
muziek uit de jaren ’60. Zaterdag 13 april vindt dan de eerste edi-
tie plaats van ‘Nieuwegein Rock.’ De zaal gaat open om 20.15 uur
en het duurt tot in de kleine uurtjes.
Met maar liefst vier live-bands zullen de bezoekers een swingende
avond beleven. Zo kunt u genieten van The Bulfrogbluesband, een
Stampend blues-soul-rock trio. Ook aanwezig zal zijn de Out of
Time. Zij spelen Rock-covers van o.a. de Dijk, Golden Earring, U2,
Bon Jovi en meer. ‘Muzieklief-hebbers die eerder Galepop be-
zochten zullen de band zeker herkennen!’ aldus Jan van Ommen,
één van de initiatiefnemers van ‘Nieuwegein Rock.’
In zaal twee treedt de band ‘Tog Nog’ op, een trio met populaire
Rock, Blues en Soul covers. Later op de avond kunt u genieten
van ‘What-so-Ever Rock’, soul-blues en ballad covers uit de sixties
en seventies van o.a. Stones, Elvis, Santana, Doobie Brothers,
Tina Turner, CCR, Pink Floyd, Blues Brothers.
Meer informatie en hoe kaarten te reserveren vindt u hier.

‘Inwoners die hun tuin
betegelen moeten hoge-
re rioolheffing krijgen’

Als het aan Statenlid Erna
Kotkamp van GroenLinks ligt,
krijgen de inwoners van Nieuwe-
gein die hun tuin betegelen een
hogere rioolheffing. Kotkamp
was lange tijd in Nieuwegein ac-
tief als raadslid en fractievoorzit-
ter voor die partij en pleit al lange
tijd voor het invoeren van een
soort ‘tegeltax.’

Een heuse ‘tegeltax’ moet een
belasting worden voor betegelde
tuinen. Toenmalig fractievoorzit-
ter Erna Kotkamp uitte in 2014 al
voor deze belasting te zijn maar
gisteren liet zij via Twitter weer
weten dat als het aan Groen-
Links ligt mensen die hun tuin
betegelen te maken krijgen met
hogere rioolheffing. Onduidelijk
is of mensen die hun tuin weinig
tot niet hebben betegeld minder
rioolheffing moeten betalen.

Regionaal Badminton
Toernooi houdt haar
28ste editie

De badmintonverenigingen
BAD’87 en de R.B.C.N. uit Nieu-
wegein houden op 7 april aan-
staande voor de 28e keer het
Regionaal Badminton Toernooi
(RBT). Ook dit jaar is Streef Air-
conditioning hoofdsponsor ge-
worden.

Het grootste badmintontoernooi
voor gemengde- en herendubbel
recreantenteams van Midden
Nederland verwacht ook dit jaar
weer het maximaal aantal deel-
nemers te mogen ontvangen.

Het toernooi zal worden gehou-
den in het Sport- en Evenemen-
tencomplex Merwestein. Dit bad-
minton-evenement duurt één dag
en is gratis toegankelijk voor pu-
bliek. Wilt u als team meedoen?
Neem dan contact op met de or-
ganisatie. Meer informatie vindt u
op de website van RBT .

'Gemeente, haal die stekelbosjes toch weg!'

__________________________
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Op vrijdag 15 en zaterdag 16
maart jl, tijdens NLDoet, staken
weer veel vrijwilligers de handen
uit de mouwen, ook in Nieuwe-
gein. NLDoet is de grootste vrij-
willigersactie van Nederland,
georganiseerd door het Oranje
Fonds.

NLDoet is de kans om met vrij-
willigers een klus of activiteit aan
te pakken. Meedoen betekent
extra handen, nieuwe netwerken
en naamsbekendheid voor de or-

ganisatie. Maatschappelijke or-
ganisaties konden hun klus aan-
melden op de website van NL-
Doet en dat deden weer veel or-
ganisaties. Onze videograaf Jos
van Vogelpoel reed afgelopen
zaterdag een rondje door Nieu-
wegein.

Jos ging langs bij de Tiny Hou-
ses op Plettenburg. Meer dan 50
vrijwilligers, van jong tot oud,
hielpen mee om het gebied leef-
baarder te maken. Ook bij

Dorpshuis Vreeswijk werd gehol-
pen. Vrijwilligers zeemden de ra-
men en de speeltoestellen wer-
den schoongemaakt.

Aan de Nedereindseweg in
Batau Noord werd het pand,
waar voorheen de jongerenor-
ganisatie De Pit zat, opgeknapt.
Even verderop in de wijk, aan
het Oortjesburg, hielpen vrij-
willigers mee tijdens de spelle-
tjesmiddag en maakten sommige
dames de kantine schoon.

Wie geeft daar yoga in Nieuwegein...
Op De Digitale Stad Nieuwegein hebben we
wekelijks een portret van een opmerkelijk
persoon. Met de camera in de aanslag lopen
we door Nieuwegein. Gefascineerd in perso-
nen proberen we met de camera, opvallen-
de, opmerkelijke personen vast te leggen.
Wie is de man, vrouw of kind die daar zit,
loopt, fietst, werkt ligt of speelt? Deze week:
Gina Bijnsdorp.

Arend Bloemink: ‘Vreeswijk. Het mooie oude
dorp aan de rivier De Lek. Naast Jutphaas
een van de twee dorpen die samen de basis
vormen van het huidige Nieuwegein.’

‘Vreeswijk. De plek waar het Portret van deze
Week haar stekje vond in de voormalige
dominees-pastorie. Na een forse, inwendige
verbouwing van het pand geniet zij nu dage-
lijks van het zicht op de Oude Sluis, de
Dorpsstraat en de sfeervolle entourage. Gina,
het portret, nodigt me, na mijn aanbellen,
meteen uit naar de zolderetage. Daar waar zij
een rustgevende yogaruimte heeft ingericht.
‘Wel de schoenen uitdoen hoor!’, zo stelt ze.
Ik ben bekend met yoga en begrijp het. ‘Geen
probleem!’ Op zolder aangekomen voel ik de
warmte die uit de warmtepanelen neerdaalt
en valt het me op hoe hoog (‘Wel vijf meter’)

de ruimte is. En hoe heerlijk licht deze yoga-
studio is.’

‘Nadat we een eerste serie foto’s hebben
gemaakt, troont Gina me mee naar de even-
eens op de zolderverdieping aangelegde
pantry. ‘Kijk, dit heb ik persé zo willen
hebben. Een ruimte tussen het aanrecht en
het raam waar precies een plekje voor mij is.
Zo kan ik van het kijken naar het Vreeswijkse
leven helemaal tot rust komen…’
‘Ik begrijp het volkomen.’

Lees hier veel meer over de Gina Bijnsdorp!

Geslaagd NLDoet weekend in Nieuwegein
_________________________________________________________________________________________________________________
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Nieuw Nieuwegeins Peil
De Boekenweek openen we za-
terdagmiddag 23 maart met
Nieuw Nieuwegeins Peil. Van
14.30 - 16.30 uur staan zes
Nieuwegeinse auteurs in de
spotlights en dragen zij voor uit
eigen werk. Met een uitdagende
pubquiz duiken we in de Neder-
landse literatuur en de Boeken-
week in het bijzonder. Geniet
ook van moeders appeltaart en
muziek. Meld je aan als team
van maximaal 5 personen of stel
deze middag je team spontaan
samen. Je maakt met je team
kans op een Boekenweekpakket
inclusief toegangkaarjes voor
een verrassend programma met
Özcan Akyol op vrijdag 29 maart
van 20.00 - 22.00 uur!
Het Boekenweekpakket wordt
mogelijk gemaakt door Bruna en
The Read Shop.

Voorleeslunch Boeken-
weekeditie
Elke laatste woensdagmiddag
van de maand is er van 11.00 -
13.00 uur een Voorleeslunch
voor senioren in de bibliotheek.
De Voorleeslunch van 27 maart
staat in het teken van de Boe-
kenweek. Hoe? Dat ziet u
woensdag als u zich aanmeldt
via: actie@detweedeverdie-

ping.nu o.v.v. Voorlees-lunch 27
maart.

Workshop Positieve gezond-
heid: Samen dingen doen
Op donderdag 28 maart van
20.00 - 21.30 behandelt de work-
shop Samen dingen doen het
onderwerp hoe en waar je
mensen ontmoet in Nieuwegein
om dingen mee te ondernemen.
Plezier maken met anderen is
fijn. Vrienden om je heen bieden
ook steun. Maar hoe en waar
ontmoet je mensen als je bijvoor-
beeld net verhuisd bent of een
relatiebreuk achter de rug hebt?
Ontdek waar je in Nieuwegein
terecht kunt om samen dingen te
doen.
Meedoen? Stuur dan een mail
naar actie@detweedeverdie-

ping.nu o.v.v. Workshop Posi-
tieve gezondheid en de datum.

Schrijfsessie Stilte, ik schrijf
Vanaf 2 april van 19.00 - 21.00
uur start in de bibliotheek elke
eerste dinsdag van de maand de
schrijfsessie Stilte, ik schrijf. Na
enkele schrijftips, concentratie-
oefeningen en inspirerend voor-
beeldmateriaal uit de bibliotheek-
collectie, en indien daar behoefte
aan is, een schrijfopdracht, wordt
er anderhalf uur in stilte geschre-
ven. Na anderhalf uur komen we
bij elkaar om desgewenst het
geschrevene met elkaar te lezen
en elkaar feedback te geven. Tij-
dens het Nieuwegeins peil in
september kunnen verhalen en
gedichten voorgedragen worden.
Prijs: eenmalig 3,00 voor leden/
12,50 voor niet-leden; en gratis
toegang tot een literair evene-
ment naar keuze (bij minimale
aanwezigheid van 3 keer). Aan-
melden: actie@detweede-
verdieping.nu o.v.v. Schrijfsessie
plus datum.

Vraagt u zich wel eens af wat dat
nu weer voor een wilde plant of
onkruid is, in de tuin of de berm
of ergens tussen het gras in het
park in Nieuwegein? Of wat dat
voor een paddenstoel is? Of wat
daar nu weer kruipt of vliegt,
soms zelfs in huis?
De Nieuwegeinse natuurliefheb-
ber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of
beestje dat u ergens kunt tegen-
komen. Ook heeft hij een
eigen website.

Udo: 'In de lange, hete zomer
van vorig jaar zijn heel wat men-
sen bruiner dan ooit gebrand.
Dat sommige insecten dat ook
ondergingen zou deze schild-
wants kunnen aantonen. Bij de-
ze, de knoopkruidschildwants,
bruin gebakken.

Een kanjer van een bruin ge-

brande schildwants op een uitge-
bloeide gewone berenklauw: dat
valt wel op. Dat was wel in de
zomer van 2018, dus of dat
beestje nu zat te zonnen of ge-
woon te wachten op een onnozel
klein insect om te dienen als
snack tegen theetijd? Daar heb
ik niet op gewacht. Het bleek een
knoopkruidschildwants te zijn en
die komen ook voor in roodver-
brande uitvoering...'

De Boekenweek start 23 maart,
met als thema De moeder de
vrouw. Op vrijdag 29 maart van
20.00 - 22.00 uur is auteur Özc-
an Akyol te gast in de biblio-
theek. In een verrassend pro-
gramma vertelt hij over zijn jeugd
in een taalarm gezin, zijn boeken
en het schrijverschap. Geniet
van boeiende verhalen, on-
verwachte wendingen en heer-
lijke hapjes.

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Nieuws van De Tweede Verdieping
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Zaterdag 30 maart aanstaan-
de kunnen liefhebbers van
historische grammofoonpla-
ten en bijbehorende appara-
tuur aan hun trekken komen
in Nieuwegein. Dan zal de
vereniging ‘De Weergever’
haar 40-jarig jubileum vieren
in Het Veerhuis aan de Nije-
monde 4. De toegang is
gratis en is van 10.00 uur tot
16.00 uur. ‘De Weergever’ is
een club van enthousiaste
verzamelaars van historische
grammofoonplaten en bijbe-
horende apparatuur.
Het wordt een eenmalige
manifestatie met als thema:
de oude grammofoonplaat.
Topverzamelaars tonen hun
pronkstukken: prachtige
grammofoons en fonografen

met schilderachtige hoorns,
schitterende labels, bijzon-
dere naaldendoosjes en –
soms lachwekkende –
accessoires uit de oude
doos. De ontwikkeling van
de grammofoonplaat tussen
1900 en 1930 kan worden
gevolgd in een interessante
expositie en er wordt zelfs
ter plekke een grammofoon-
plaat opgenomen van ‘live’
muziek met Telefunken ap-
paratuur, gebruikt bij de
NCRV, uit de jaren dertig.
U kunt er genieten van de
klank van een echte pianola
en de bekende kleinkunst-
kenner Jacques Klöters
houdt een lezing. Verder is
er aandacht voor de behan-
deling van de platen. Hoe

klinken de platen op z’n best
en slijten ze het minst? Hoe
ver moet je gaan met verwij-
dering van ruis en tikken?

Beurs
Roept het zien en horen van
al dit moois de kooplust op?
Sla dan op deze dag uw
slag. Er is een beurs waar
grammofoonplaten (hoofdza-
kelijk 78 toeren) en oude
grammofoons te koop zijn.
Ook voor onderdelen en
reparatie- en restauratiead-
vies voor uw apparatuur (van
fonograaf tot ‘moderne’ pick
up) kunt u terecht. U kunt
kennis maken met experts
en verenigingen op het ge-
bied van oude geluidstech-
niek.

Reparatie oude apparatuur
Breng uw defecte grammo-
foon, pick up of radio mee!
Reparateurs van ‘De Weer-
gever’ en de Nederlandse
Vereniging voor de Historie
van de Radio wekken ze
weer tot leven. Dit wordt voor
u gedaan tegen kostprijs van
de onderdelen. ‘Het belooft
een heerlijke dag vol muziek
en historie te worden waar
voor jong en oud, man en
vrouw, wat te zien, te bele-
ven en te leren valt’ aldus de
organisatie.

Fokkesteeg nog groener!
Gemeenschappelijk Wonen, Albert Heijn en
het Wijknetwerk Fokkesteeg hebben van-
daag hun samenwerking bekrachtigd om het
centrale plein in de wijk te verfraaien. Als be-
woners en buurtsupermarkt hebben de drie
partijen de taak op zich genomen om de
troosteloze groenstrook aan de Hoornse-
schans gezamenlijk op te knappen en te
onderhouden.
Onlangs startte dit initiatief met een gift van
het Wijknetwerk aan fruitstruiken en andere
planten. Hiermee willen de partners niet
alleen het aanzicht van de Hoornseschans
natuurlijker verfraaien en vergroenen maar
hopen ook op een minder tochtige en geho-
rige straat en toegang tot het plein in de wijk.

Nieuwegeiner Rob Toft
loopt samen met dochter
de Alpe d’Huzes 2019

Aangestoken door
het enthousiasme
van zijn dochter
Jennifer, gaat de
Nieuwegeiner Rob
Toft in juni nu ook
meedoen aan de
Alpe d’Huzes.

Deze tocht langs de 21 bochten van de
Franse Alpe d’Huez kan je per fiets, hard-
lopend of lopend uitvoeren. Rob en Jennifer
doen dit beiden lopend. De opbrengst van
dit evenement, dat voor de 14e keer wordt
gehouden, gaat naar onderzoek naar kanker
en verbetering van de kwaliteit van leven
van mensen met kanker. Om überhaupt aan
het evenement mee te mogen doen, moeten
alle deelnemers minimaal € 2.500,– inleg-
gen. Dochter Jennifer heeft dit sponsorbe-
drag al bij elkaar, maar Rob Toft is nog op
zoek naar sponsors. Wil jij graag dat kanker
de wereld uitgaat, steun dan Rob Toft voor
zijn Alpe d’Huzes tocht.

ROC in Nieuwegein ontruimd van-
wege verdacht pakketje

Het ROC Midden Nederland aan de Harmo-
nielaan in de wijk Zuilenstein is afgelopen
maandag ontruimd. Een Arrestatie Team
van Terrorismebestrijding heeft een inval ge-
daan in de school. Daarbij is er een persoon
mee genomen voor verhoor. Later op de dag
is bij de school een verdacht pakketje
gevon-den. De Explosieven Opruimings-
dienst (EOD) was ter plekke. Het bleek, na
onderzoek, en koffertje vol met afval.

Werkstraf en jeugddetentie
voor jonge overvaller snackbar
‘t Ankertje in Vreeswijk
Een 18-jarige jongen is voor een overval op
snackbar ‘t Ankertje in Vreeswijk veroor-
deeld tot 5 maanden jeugddetentie, waarvan
110 dagen voorwaardelijk met een proeftijd
van twee jaar. Omdat hij bijna anderhalve
maand in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij
niet terug naar de gevangenis.
De jongen, die ten tijde van de overval net
17 jaar oud was, moet ook nog een werk-
straf van 100 uur uitvoeren. De straf is gelijk
aan de eis van de officier van justitie. Een
even oude medeverdachte van de jongen is
door de kinderrechter vrijgesproken wegens
gebrek aan bewijs.

Angstaanjagend
Op het moment van de overval, in septem-
ber 2017, waren naast een medewerker,
twee bezoekers in de cafetaria. Volgens de
rechter was het voor hen een angstaanja-
gende ervaring om oog in oog te staan met
twee onherkenbare, gewapende mannen in
donkere kleding die om geld schreeuwden.
De rechter rekent het de jongen zwaar aan
dat hij de slachtoffers veel leed toegebracht
met de gewelddadige overval. In zijn vo-
ordeel spreekt dat hij niet eerder met politie
en justitie in aanraking is geweest. Ook is hij
inmiddels in behandeling, samen met zijn
ouders.

Kleine buit
De dader moet de snackbareigenaar ook
nog ruim 600 euro betalen voor de schade
die is aangericht. Bij de overval werd slechts
400 euro buitgemaakt.

__________________________________________________________________________

Vereniging ‘De Weergever’ viert
haar 40-jarig bestaan in Nieuwegein

___________________________________
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Zijn er straks nog voldoende mantelzorg-
ers? Hoe ziet de woningmarkt in de pro-
vincie Utrecht er uit? Waar liggen de op-
gaven voor onze regio? Dit en nog veel
meer is te vinden in de Staat van Utrecht
2019. De nieuwe editie van de regionale ken-
nisbron is vorige week gepresenteerd op de
Tech Campus van het ROC Midden-Neder-
land in Nieuwegein. Extra aandacht was er
voor de special over de energietransitie.

De website en databank met 440 indicatoren
bevatten de nieuwste gegevens over het
woon-, werk- en leefklimaat van de provincie
Utrecht en alle 26 Utrechtse gemeenten. Op
basis van actueel onderzoek, cijfers en ana-
lyses.

Kansen en uitdagingen
Zo’n 130 gasten vanuit overheid, onderwijs
en bedrijfsleven waren aanwezig bij de pre-
sentatie. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts:
'Die betrokkenheid laat zien hoe de Staat
van Utrecht leeft in de provincie. De Staat
van Utrecht bevat dan ook een schat aan
informatie en cijfers die laten zien waar de
kansen en uitdagingen liggen voor onze
regio. Denk aan schone mobiliteit en een
gezonde leefomgeving. Ook zien we sociale
opgaven, zoals laaggeletterdheid en een-
zaamheid. De Staat van Utrecht helpt om
hierover het ge-sprek aan te gaan.'

Special Energietransitie
Ook nieuw in 2019 is de special over de
energietransitie. Deze geeft een beeld van
het energiegebruik en duurzame opwekking

en welke opgaven er zijn voor elektriciteit,
gas en warmte. De special gaat ook in op de
sociale component in de energietransitie:
Wat betekent het voor de burger? Wat gaan
we er van zien en merken in onze leefomge-
ving? Hoe zit het met betaalbaarheid? En:
wat betekent het voor opleiding en werk?

Tijdens de bijeenkomst lieten studenten van
het TechCollege en Hogeschool van Utrecht
zien hoe zij zich voorbereiden om de ener-
gietransitie te realiseren. Paul van Maanen,
voorzitter van het College van Bestuur van
het ROC: 'Bedrijven hebben vakmensen
nodig die vervoer verduurzamen en duur-
zame energiebronnen weten te gebruiken.

Als ROC spelen wij op deze vraag in en wer-
ken we samen met bedrijven en andere part-
ners in de regio. Bijvoorbeeld in een project
als de Bouw is Wouw in Overvecht, waar
jongeren op een leerwerkplek meewerken
om de hoogbouw in hun eigen wijk duurzaam
te maken.'

De Staat van Utrecht
De Staat van Utrecht is een initiatief van de
provincie en tot stand gebracht in nauwe
samenwerking met de gemeente Utrecht en
het netwerk Utrecht2040. Vertegenwoordi-
gers van diverse overheden, kennisinstellin-
gen en andere organisaties zijn bij het op-
stellen betrokken geweest.

Zaterdag 16 en zondag 17 maart
jl. werden in Den Haag de wed-
strijden om de regio bokaal
schoonspringen gehouden. Met
maar liefst 12 springers reisden
de schoonspringers van zwem-
vereniging Aquarijn uit Nieuwe-
gein af naar Den Haag. Aquarijn
gebruikte deze wedstrijden voor-
al om nieuwe sprongen uit te
testen.

In de C-groep (12/13 jarigen)
was er bij de meisjes een 8ste
plaats voor Lorine van Leeuwen
op de 1 meter plank. Zij deed
voor het eerst mee in deze
groep. De start was spannend,
maar lopende de wedstrijd kwam
ze er steeds meer in. Bij de jon-
gens sprong Daan Willemen een
nieuw PR op de 1 meter plank
en dat was goed voor de gouden
medaille. Richello Salm werd in
deze serie netjes 3de.

Op de 3 meter plank liet Matthew
Hibbert zijn nieuwe programma

zien en dat leverde een PR op
en de gouden medaille.

In de B-groep (14/15 jarigen)
sprong Nica Rakke een stabiele

wedstrijd op de 1 meter en wist
6de te worden. Iris de Heer deed
mee op de 3 meter en behaalde
de 4de plaats. In de A-groep
(16/17/18 jarigen) sprong Esther

Poort voor de eerste keer in de-
ze groep. Ze werd 3de. Marien
Raatgever maakte ook zijn de-
buut en wist 2de te worden op
de 1 meter plank.

Op de 3 meter plank was er een
prachtig nieuw PR voor Oona
Abbema. Oona behaalde de zil-
veren medaille. Manuel Oztopcu
scoorde voor het eerst meer dan
400 punten met tien sprongen,
dit leverde hem de gouden me-
daille op.

Bij de senioren sprongen Raziye
Roughbags en Owen Johnston
mee op de 1 meter plank. Bei-
den sprongen dit jaar voor het
eerst bij de senioren. Raziye be-
haalde een zilveren medaille en
voor Owen was er goud.

Het clubklassement werd
gewonnen door de organis-
erende vereniging DSZ uit Den
Haag. De Dolfijn uit Amsterdam
werd 2de en Aquarijn werd 3de.

Staat van Utrecht: Opgaven voor de regio in beeld
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Schoonspringers Aquarijn actief in Den Haag

Raziye Roughbags, Manuel Oztopcu en Oona Abbema
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