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Noordwijkerschans

DEZE WEEK

• Agenda
•

Subsidie voor waterplannen De nieuwjaarstoespraak

Gemengde Geinoord-gevoelens

• Jongerenlintjes voor Hanane Chrit, Hannah Herrlitz, Sam Pijper ej David Burg, uitgereikt door burgemeester Frans Backhuijs

HAEVN in DE KOM

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda DE KOM
• Agenda Bouwgein
• Lichtjesroute Kinderplatform succesvol
• Jut & Zo gaat weer van start
• Een niet-koelende biertap

• De VoorleesExpress gaat van start
• Raadslid Hanny Plomp op werkbezoek
• Traditie
• De balans tvinden tussen beeld-

schermen & beweging bij kinderen
• Nieuwe indeling weekmarkt City
• Week van de Poëzie in De tweede

verdieping
• Aanmelden voor NLdoet
• Afsluitingen Galecopperbrug
• Zwaar werk in Vreeswijk
•

• Leerlingen Anna van Rijn debatteren
over Europa

• Winactie DE KOM
• Deel Oekraïeners verhuisd naar

nieuwe locatie
• Black Opal Blues in De Partner
• Fietsmoment van de week

• Gluren bij de Buren met 32 podiumkunstenaars

• Duurzaam: twee nieuwe webinars
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Beef Biryani

Een rijk gerecht vol met kruiden. Hier vind
je het recept èn de lijst met
benodigdheden.

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 gefoto-
grafeerd.
Deze week het Noordwijkerschans in de
wijk Fokkesteeg.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Eerste lichtjesroute Kinderplatform groot succes

Ruim 300 bezoekers hebben woensdag 4 januari met een zelfge-
maakte lampion de lichtjesroute van het Kinderplatform gelopen.
Vanaf het MEC op het Natuurkwartier liepen de deelnemende
kinderen met hun ouders een route door park Oudegein op zoek
naar de dieren van de nacht.

Tijdens de route moesten de kinderen 6 raadsels goed beantwoorden
om aan het einde van de route warme chocomel bij het kampvuur te
verdienen. Het kampvuur was extra gezellig dankzij liedjes van Wondere
Wouter en gedichten van Liz Ditters. Verder was er nog een wensboom
waar een wens voor het nieuwe jaar in gehangen kon worden en een
demonstratie van DSA discgolf Nieuwegein. Er werden lampionnen
geknutseld en fruit uitgedeeld. De Poldermolen Oudegein draaide
speciaal voor de gelegenheid met lampjes. Het was een zeer geslaagde
avond, dat bleek ook uit de reacties van de bezoekers: 'Ik ben echt trots
dat ik in Nieuwegein woon' en 'Wat hebben jullie het leuk gedaan! De kids
vonden het superleuk!'

Het Kinderplatform is een samenwerkingsverband van Movactor, SportID,
Bibliotheek De tweede verdieping, Natuurkwartier, JOGG, Jeugdland,
Bouwgein en DE KOM. Tijdens de vakanties, maar soms ook daartussen,
organiseren zij activiteiten voor kinderen. Iedere organisatie voor zich,
maar ook samen. Dankzij de inzet van vrijwilligers, maatschappelijke
stagiaires en medewerkers was de lichtjesroute een groot succes.
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https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-beef-biryani
https://www.pen.nl/artikel/de-noordwijkerschans
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.kinderplatformnieuwegein.nl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://twitter.com/nieuwegein123


3

AGENDA

• 13 jan: Klaverjassen bij Pétanque
• 14 jan: KOM muziek maken
• 15 jan: Zie je zondag: No Regrets
• 18 jan: Tekenen bij Bouwgein
• 18 jan: Thé Dansant
• 19 jan: Informatieavond bouwplan

Altrecht Galecop
• 20 jan: Bingo bij JSV
• 20 jan: Superjam
• 21 jan: KOM kunst maken
• 21 jan: Creatief bij Jut
• 21 jan: Winterse bouwavond

(Bouwgein)
• 25 jan: schrijver en illustrator

Mylo Freeman
• 25 jan: Bingo Buurtplein Doorslag
• 25 jan: Lekkers voor vogels, Bouwgein
• 26 jan: Eenzaamheid heeft een gezicht
• 26 jan: Maximiliaan Modderman geeft

een feestje
• 26 jan: Goede voornemens en

veranderingen
• 26 jan: Joris van Casteren
• 27 jan: Start Nationaal Theaterweekend
• 27 jan: Klaverjassen bij JSV
• 27 jan: David Troch
• 27 jan: Poëzie met één lettergreep
• 28 jan: Vogelexcursie zuidpier

IJmiuiden
• 28 jan: KOM dansen
• 28 jan: Duo Dufonte
• 28 jan: Maximiliaan met de mooiste

poppen
• 1 feb: Knikkerdoolhof bij Bouwgein
• 4 feb: KOM toneel spelen
• 5 feb: Gluren bij de Buren
• 5 feb: Gluren bij de Buren (Bouwgein)
• 8 feb: Bingo Buurtplein Doorslag
• 11 feb: KOM muziek maken
• 11 feb: Black Opal Blues
• 12 feb: Lou Prince
• 15 feb: Textiel bij Bouwgein
• 18 feb: KOM dansen
• 21 feb: Winterse bouwavond
• 22 feb: Bingo Buurtplein Doorslag
• 22 feb: Handbeesten bij Bouwgein
• 25 feb: KOM muziek maken
• 26 feb: Vogelexcursie naar Haarrijnse

Plas
• 8 mrt: Bingo Buurtplein Doorslag
• 10 en 11 mrt: NLdoet
• 11 mrt: NL doet (Bouwgein)
• 11 mrt: KOM kunst maken
• 15 mrt: Verkiezingen (Bouwgein)
• 18 mrt: KOM dansen

Nieuwjaarstoespraak
burgemeester Frans Backhuijs 2023

Afgelopen maandagavond vond het jaarlijkse Nieuwjaarsfeest plaats
in Stadstheater De KOM in de binnenstad van Nieuwegein. Alle
Nieuwegeiners waren welkom tijdens deze magische avond met een
gevarieerd en feestelijk programma. Zowel tijdens het zaal-
programma, dat gepresenteerd werd door goochelaar en oprichter
van Creators FC Roy van Rossum, als daarna in de foyer vierden
verwondering en magie de boventoon. De gasten lieten zich
verrassen en proostten op het nieuwe jaar.

Samen met burgemeester Frans Backhuijs werd er teruggekeken op
2022 en vooruit naar 2023. De jongerenlintjes werden uitgereikt en
Nieuwegeinse en omstreekse kunsten werden vertoond! Daarna werd er
in de foyer van het theater geproost op een mooi en gezond nieuwjaar.

Natuurlijk was er tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van
glühwein en poffertjes, dit onder muzikale en poëtische begeleiding van
Pierre Et les Optimistes en literaire waarzeggers.

De Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Frans Backhuijs
op de volgende pagina

De Digitale Nieuwegeiner
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https://www.pen.nl/artikel/klaverjassen-bij-de-stichting-petanque-nieuwegein-nederland-3
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
http://www.departnernieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/artikel/informatieavond-bouwplan-locatie-altrecht-galecop
https://www.pen.nl/artikel/informatieavond-bouwplan-locatie-altrecht-galecop
mailto:samensterk@jsv-nieuwegein.nl
http://www.departnernieuwegein.nl/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.facebook.com/JUTenZO/photos/a.117284803098070/721622642664280/
https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
https://www.detweedeverdieping.nu/nationale-voorleesdagen-2/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=05-01-2023_%7C_Nieuwsbrief_januari_2023&utm_tag=17859&utm_field=button1
https://www.detweedeverdieping.nu/nationale-voorleesdagen-2/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=05-01-2023_%7C_Nieuwsbrief_januari_2023&utm_tag=17859&utm_field=button1
0644667793
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/eenzaamheid-heeft-een-gezicht/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=05-01-2023_%7C_Nieuwsbrief_januari_2023&utm_tag=17861&utm_field=button1
https://www.detweedeverdieping.nu/nationale-voorleesdagen-2/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=05-01-2023_%7C_Nieuwsbrief_januari_2023&utm_tag=17859&utm_field=button1
https://www.detweedeverdieping.nu/nationale-voorleesdagen-2/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=05-01-2023_%7C_Nieuwsbrief_januari_2023&utm_tag=17859&utm_field=button1
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/lucky-life-klaar-voor-de-start-3/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=05-01-2023_%7C_Nieuwsbrief_januari_2023&utm_tag=17865&utm_field=button1
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/lucky-life-klaar-voor-de-start-3/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=05-01-2023_%7C_Nieuwsbrief_januari_2023&utm_tag=17865&utm_field=button1
https://www.pen.nl/artikel/week-van-de-poezie-in-bibliotheek-de-tweede-verdieping
http://WWW.DEKOM.NL/NTW2023
mailto:samensterk@jsv-nieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/week-van-de-poezie-in-bibliotheek-de-tweede-verdieping
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/david-troch-online-workshop-poezie/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=05-01-2023_%7C_Nieuwsbrief_januari_2023&utm_tag=17861&utm_field=button2
https://www.pen.nl/artikel/excursie-naar-de-zuidpier-ijmuiden-onder-leiding-van-wigle-braaksma
https://www.pen.nl/artikel/excursie-naar-de-zuidpier-ijmuiden-onder-leiding-van-wigle-braaksma
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
http://www.departnernieuwegein.nl/
https://www.detweedeverdieping.nu/nationale-voorleesdagen-2/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=05-01-2023_%7C_Nieuwsbrief_januari_2023&utm_tag=17859&utm_field=button1
https://www.detweedeverdieping.nu/nationale-voorleesdagen-2/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=05-01-2023_%7C_Nieuwsbrief_januari_2023&utm_tag=17859&utm_field=button1
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/amateurkunstenfestival-gluren-bij-de-buren-is-op-zoek-naar-acts-en-huiskamers
https://www.bouwgein.nl
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6181294015225642&set=a.929100067111756
http://www.departnernieuwegein.nl/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.bouwgein.nl
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/excursie-naar-de-haarrijnse-plas-onder-leiding-van-nine-ebben
https://www.pen.nl/artikel/excursie-naar-de-haarrijnse-plas-onder-leiding-van-nine-ebben
0644667793
https://www.pen.nl/artikel/meld-je-project-aan-voor-nldoet-2023
https://www.bouwgein.nl
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.bouwgein.nl
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://moenmakelaars.nl
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Nieuwjaarstoespraak
burgemeester
Frans Backhuijs 2023

‘Op de eerste plaats wil ik u allemaal
een gezond en voorspoedig 2023
wensen. Dat doe ik mede namens
theater De Kom, bibiotheek De Tweede
Verdieping, Verbindion beter bekend
als sportaccommodatie Merwestein, en
Movactor. Samen met deze organisa-
ties organiseren wij al tien jaar geza-
menlijk dit nieuwjaarsfeest voor onze
inwoners. Gelukkig kan het na twee
corona-jaren weer op de manier zoals
we dat gewend waren.’

‘2022 was een bijzonder jaar, aan het
begin zaten we nog in een lock-down van-
wege Covid-19. Toen we dat achter ons
lieten, brak in februari de oorlog in de
Oekraïne uit. Deze oorlog zorgde voor stij-
gende prijzen van energie en voedsel.
Tegelijkertijd zijn er grote vraagstukken
die om een oplossing vragen, zoals het
klimaatvraagstuk, de woningnood, het
stikstofprobleem en de opvang van vluch-
telingen. Door verschillende omstandighe-
den zijn er tekorten van belangrijke mate-
rialen en onderdelen, die daardoor extra in
prijs stijgen. Ook op de arbeidsmarkt zijn
er problemen. In veel sectoren is de vraag
naar medewerkers groter dan het aan-
bod.’

‘Als stadsbestuur willen wij een bij-
drage leveren aan het oplossen van de
genoemde problemen. Maar lang niet alle
problemen kunnen wij aanpakken. Vaak is
de landelijke politiek aan zet. Helaas zie ik
daar dralende politici. De meningen zijn er
sterk verdeeld en het lukt naar mijn me-
ning onvoldoende om echte oplossingen
te vinden. Men zoekt eerder naar politieke
compromissen, dan naar werkbare oplos-
singen. In het bijzonder noem ik het
vraagstuk van de vluchtelingen. Dat
vraagstuk wordt met te veel gemak op het
bord van de gemeenten gelegd, terwijl er
landelijk onvoldoende opvang is geregeld.
Met veel inspanning lukt het de gemeente
Nieuwegein om tijdelijk bijna 100 asiel-
zoekers op te vangen. Daarmee dragen
wij ons steentje bij aan de oplossing van

een landelijk probleem. Maar een struc-
turele landelijke oplossing is er niet. Het
kan niet zo zijn dat de gemeenten een
oplossing moeten vinden voor landelijke
beleid dat te kort schiet.’

‘Als u mij vraagt waar ik mij als burge-
meester het meeste zorgen over maak,
dan is dat de verharding in de samenle-
ving en de polarisatie. We leven we in een
tijd waarin in veel mensen zich onzeker
voelen. De onzekerheid wordt naar mijn
mening nog eens versterkt door de manier
waarop we met elkaar omgaan. Er lijkt
steeds minder respect voor elkaars
mening. Degene die het hardste roept,
denkt het meeste gelijk te hebben. Menin-
gen worden steeds vaker als feiten gepre-
senteerd en feiten worden niet meer ge-
checkt. Nepnieuws op de sociale media,
maar ook de gewone media beïnvloeden
het gedrag van bepaalde groepen men-
sen. Daarbij worden ook nog eens denk-
beelden, die de democratie bedreigen,
veelvuldig verspreid en helaas door
steeds meer mensen omarmd. Het ergste
is dat deze verwerpelijke ideeën worden
gepresenteerd als het voorbeeld van de
vrijheid van meningsuiting. En als je daar
tegenin gaat, het verwijt krijgt dat je tegen
de vrijheid van meningsuiting bent. Daar-
mee wordt de democratie misbruikt om de
democratie om zeep te helpen. Ik roep
hier op om uitermate waakzaam te zijn
voor deze ontwikkeling.’

‘Er is steeds minder begrip voor afwij-
kende standpunten. Als iemand het er-
gens niet mee eens is, of zijn zin niet
krijgt, is intimidatie en bedreiging helaas
veel voorkomend. Steeds meer mensen
die werken voor de overheid krijgen daar
helaas mee te maken, maar ook anderen.
Anderzijds is het ook zo dat bepaalde
groepen hun standpunt als het enige juiste
zien en dit koste wat het kost willen door-
drukken, al dan niet met ernstig overlast
gevende acties of vernielingen. Het
gesprek met elkaar over verschillende
meningen wordt te weinig gevoerd.
Gelukkig denk ik een lichtpuntje te zien,
want af en toe zie ik dat er weer meer
mensen zijn die oproepen om met elkaar
in gesprek te gaan en samen te zoeken

naar oplossingen. Ik roep op omdat te on-
dersteunen en ook zelf te doen.’

‘In 2023 zal dat in Nieuwegein ook
nodig zijn. Wij zullen als gemeentebestuur
met velen in gesprek moeten gaan over
de mogelijke en gewenste ontwikkelingen
in onze stad. Hoe kunnen we onze bij-
drage leveren aan het oplossing van het
woningtekort? Hoe gaan wij onze energie-
voorziening verduurzamen op een manier
die voor de Nieuwegeiners betaalbaar is?
Hoe kunnen we de leefbaarheid en veilig-
heid in onze wijken vergroten? Wat mij be-
treft, doen we dat op de eerste plaats door
jongeren en ouderen perspectief op een
beter leven te geven en hen daarbij te on-
dersteunen en als het niet anders kan
door repressief op te treden. Hoe kunnen
we onze inwoners, die hulp nodig hebben,
op een goede manier blijven steunen,
maar ze ook helpen om zelfstandig hun
eigen leven te leiden. Er zijn dus veel za-
ken te doen, die we samen met u willen
aanpakken.’

‘Wij zullen ook besluiten nemen waar
niet iedereen het mee eens is. Ook al ben
je als burger betrokken bij het gesprek
over de oplossingen, dan wil dat nog niet
zeggen dat je gelijk krijgt. Al is het maar
omdat er rekening gehouden wordt met
andere meningen of dat er wetten zijn
waar wij ons aan moeten houden. Het is
dan wel de dure plicht van de politiek om
uit te leggen waarom een bepaald besluit
is genomen en welke argumenten er zijn
om niet een ander standpunt in te nemen.
Het uitleggen waarom iets niet gebeurt, is
misschien nog wel belangrijker, dan het
uitleggen waarom iets wel gebeurt.’

‘Dat uitleggen is van groot belang om
begrip en draagvlak te krijgen en te hou-
den voor besluiten van de gemeente. Als
burger meedoen in de discussie is daar-
voor echt niet genoeg. Omdat we in een
ingewikkelde samenleving leven en de
vraagstukken meestal niet eenvoudig zijn,
is het uitleggen van bepaalde besluiten
geen gemakkelijk opgave. Ik denk dat wij
als gemeentebestuur daar nog veel aan
kunnen doen.’

‘Tot slot: in mei neem ik afscheid als
burgemeester van Nieuwegein. Tot dat
moment zet ik mij ten volle in voor onze
mooie gemeente en mag u op mij reke-
nen. Daarom vind ik het vandaag ook niet
het moment om terug te kijken. Maar kijk
ik samen met u vooruit en wens u allen
nogmaals een voorspoedig 2023. Dat het
een jaar mag worden waarin we trots kun-
nen zijn op Nieuwegein en dingen die we
samen het komend jaar gaan bereiken.’
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Burgemeester Frans Backhuijs
heet de gasten, samen met zijn vrouw,
welkom in De KOM!F
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Vier jongerenlintjes uitgereikt
tijdens Nieuwjaarsfeest
Nieuwegein

Op maandagavond 9 januari heeft
burgemeester Frans Backhuijs vier
jongerenlintjes uitgereikt tijdens het
Nieuwjaarsfeest in Stadstheater De
Kom. Het jongerenlintje De Doorslag
werd dit jaar uitgereikt aan Hanane
Chrit, Hannah Herrlitz, Sam Pijper en
David Burg.

De gemeente Nieuwegein geeft jaarlijks
een onderscheiding aan jongeren die iets
bijzonders hebben gedaan voor de stad.
Het gaat om jongeren die zich vrijwillig en
op een bijzondere manier inzetten voor
Nieuwegein. Dit jaar ging er een lintje
naar:
• Hanane Chrit (16) voor haar inzet bij
Stichting Balans voor de Leercorner en
het organiseren van voorlichtingsbijeen-
komsten voor jongeren.
• Hannah Herrlitz (12) voor de organisatie
van het benefietconcert voor Oekraïense
vluchtelingen en haar inzet als muzikaal
vrijwilliger bij kerkelijk centrum De Rank.
• Sam Pijper (19) voor zijn inzet in het
wijknetwerk Fokkesteeg en zijn sociale
betrokkenheid bij de buurt en zijn familie.
• David Burg (15) voor zijn inzet bij de
bibliotheek voor de Media Makerspace.
De Doorslag

Het is het tiende jaar dat er jongerenlintjes
worden uitgereikt. Het lintje heet De
Doorslag, niet alleen omdat dit de naam is
van een kanaal in Nieuwegein, maar voor-
al omdat deze jongeren van doorslagge-
vende betekenis zijn voor de Nieuwegein-
se gemeenschap.

Aanvragen jongerenlintje
Ken je een jongere (tot 21 jaar) die zich
op bijzondere wijze heeft ingespannen
voor Nieuwegein? Meld hem of haar dan
nu aan. Kijk voor meer informatie op
www.nieuwegein.nl/jongerenlintje.

De Digitale Nieuwegeiner
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Traditie

Afgelopen maandag was de eerste dag na de kerstvakantie.
Dat is, zoals gewoonlijk, een drukke dag voor mij. ‘s Morgens
spreek ik als eerste al onze medewerkers toe om ze een goed
Nieuwjaar te wensen en stil te staan bij wat het komend jaar zal
brengen. ’s Avond was er het inmiddels traditionele
Nieuwjaarsfeest, georganiseerd door DE KOM, de bibliotheek,
Verbindion (Merwestein), Movactor en de gemeente samen. Ook
dit jaar zat theater De Kom weer helemaal vol.

Tijdens dit feest reikte ik traditioneel de jongerenlintjes uit. Dit jaar
aan Hanane Chrit, Hannah Herrlitz, Sam Pijper en David Burg, vier
jongeren tussen de 12 en 19 jaar. Zij zijn voorgedragen door mensen
die vinden dat zij zich buitengewoon hebben onderscheiden met hun
inzet voor de samenleving. De beoordelende commissie was het daar
grondig mee eens. Het jongerenlintje is een waardering voor de
jongere zelf en een stimulans voor andere jongeren. Ik vind dit lintje
dan ook even belangrijk als de koninklijke onderscheidingen die ik de
dag voor Koningsdag uitreik. Al is er geen sprake van jarenlange
inzet. Wij kennen het spreekwoord 'jong geleerd is oud gedaan'. Ik
hoop dat de jongeren in de toekomst enthousiaste vrijwilligers blijven.

Hoe positief ik terugkijk naar het Nieuwjaarsfeest in DE KOM, dat
kan ik helaas niet zeggen over het verloop van oudejaarsnacht. Het
was verre van rustig. Ik heb dan ook bewondering voor de tomeloze
inzet van alle hulpverleners. Ik wil hen bedanken voor hun inzet
tijdens oudejaarsnacht. Dit jaar was er weer een groot aantal
vuurwerkslachtoffers. Ook is er meer schade ontstaan aan
gemeentelijke eigendommen dan in de afgelopen jaren, bijna 30.000
euro. Daarbij komt nog de schade aan particuliere eigendommen.
Een feest met zoveel slachtoffers en zoveel schade kan ik moeilijk
een mooie traditie noemen. Een landelijk aanpak is hard nodig. Ik
sluit mij graag aan bij de burgemeesters die pleiten voor een landelijk
vuurwerkverbod.

Burgemeester Frans Backhuijs
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Nieuwe indeling
weekmarkt City

Vanaf 14 januari krijgt de zater-
dagmarkt in de binnenstad van
Nieuwegein een andere inde-
ling. De markt wordt iets ver-
plaatst richting de Raadstede
en het politiebureau. Dit hebben
Stichting Markten Nieuwegein,
de aannemer van CityProme-
nade en gemeente Nieuwegein
met elkaar afgesproken.

De vorm van de markt zal iets ver-
anderen, maar de markt blijft ge-
zellig als altijd! Aanleiding voor de
andere indeling is de bouw van
CityPromenade langs de Door-
slag. Hier worden 452 woningen
gebouwd voor starters, senioren
en andere woningzoekenden.

City wordt ook hier duurzamer,
aantrekkelijker en levendiger
gemaakt. Tijdens de bouw staat
veiligheid voorop. Zodra de bouw
de hoogte in gaat is er meer ruim-
te nodig om veilig te kunnen
bouwen. Het bouwterrein wordt
uitgebreid, zodat er geen voorwer-
pen naar beneden kunnen vallen
buiten de bouwhekken. Het ge-
bied bij het Stadshuis en DE
KOM, dat grenst aan het bouwter-
rein, wordt daarom afgesloten
voor publiek.

6

Leerlingen
Anna van Rijn College
debatteren over Europa

Na drie jaar vond het Model European
Parliament (MEP) weer in zijn geheel
plaats in het Huis voor de Provincie in
Utrecht. Vandaag is de laatste dag van
de 33ste editie, waaraan ook leerlingen
van het Anna van Rijn College in Nieu-
wegein deelnemen.

‘Vandaag, op de laatste dag, debatteren de
scholieren over verschillende onderwerpen,
zoals klimaatadaptie, migratie vanuit
Oekraïne en Rusland en de aanpak van
sportgeweld en discriminatie. Belangstellen-
den zijn dan de hele dag welkom om de de-
batten mee te maken in de Statenzaal van
het Huis voor de Provincie,’ zo laat de
provincie onze redactie weten.

(verder lezen)

OMKIJKEN

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

Januari 2007

De monumentale, witte villa Johanna aan de
Utrechtsestraatweg. Nog zonder de appartementen
aan de Buxtehudelaan. Ook de nieuwbouwvilla naast
Johanna staat er dan nog niet.

De Digitale Nieuwegeiner
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https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Afsluiting
Galecopperbrug

De Galecopperbrug bij Nieu-
wegein zal deze maand in de
richting van Arnhem gedurende
drie dagen gesloten zijn voor
het verkeer. De afsluiting vindt
plaats op zaterdag 21, zaterdag
28 en zondag 29 januari. De
brug in de A12 is die dagen
dicht van 08.00 tot 20.00 uur.
Ook de Papendorpseweg is die
dagen dicht. Het verkeer rich-
ting Den Haag en het scheep-
vaartverkeer op het Amster-
dam-Rijnkanaal hebben geen
last van de werkzaamheden.

Weggebruikers die in de richting
van Arnhem rijden, moeten reke-
ning houden met een uur extra
reistijd, laat Rijkswaterstaat onze
redactie weten.

Verkeer vanuit Amsterdam rich-
ting Arnhem wordt omgeleid via

de A1 en A27/A30 en verkeer van-
uit Rotterdam via de A15. Bij
Utrecht moeten weggebruikers
omrijden via de N230 (de Noor-
delijke Randweg Utrecht) en de
A27. Een andere mogelijkheid is
omrijden via de A2 en de A27.
Fietsers kunnen omrijden via de
Galecopperdijk.

Plaatsen nieuwe constructie
Rijkswaterstaat plaatst op die da-
gen in januari een nieuwe con-
structie op een van de torens van
de Galecopperbrug. Aan het brug-
dek en de nieuwe constructie wor-
den buizen bevestigd. Later dit
jaar gaan de nieuwe stalen kabels
door die buizen lopen.

Het onderhoud aan de Galecop-
perbrug duurt nog tot begin 2024.
De rijstroken en de parallelbaan in
de richting van Arnhem zijn tij-
dens de werkzaamheden versmald
en er geldt een maximumsnelheid
van 70 kilometer per uur.

Leerlingen
Anna van Rijn College
debatteren over Europa
(vervolg)

Ieder jaar
Het Model European Parliament (MEP)
vindt traditioneel ieder jaar in het Huis
voor de Provincie plaats, maar door Coro-
na heeft het MEP een aantal jaren in
aangepaste vorm plaats moeten vinden.
‘Dit jaar keert het MEP in zijn volle glorie
terug en duurt het ook drie dagen.’
Op dinsdag 10 januari vond de opening
plaats door gedeputeerde Europa, Robert
Strijk, in de Statenzaal. ‘De negen scholen
zijn in diverse Europese landen verdeeld en
gaan per land in commissies zitten om de
onderwerpen die zij meegekregen hebben
voor te bereiden. Het gaat om onderwerpen
als: moet de Europese Unie een federatie
zijn? Wat moet er gebeuren met de handels-
relatie tussen de EU en China?’
Vandaag komen de ‘Europese parlements-
leden’ bijeen en debatteren over hun on-
derwerpen via resoluties. Dat is mee te
maken voor alle belangstellenden in de
Statenzaal aan de Archimedeslaan 6 in
Utrecht. Dit kan nog tot 16.30 uur.

FOTO VAN DE WEEK

Deze week een wel heel bijzondere Foto van de Week: een niet (meer) koelende biertap.
Wat maakt deze foto dan zo bijzonder? Eigenlijk niets, het is een heel gewone productfoto. Van een
biertap. Maar het verhaal erbij is wèl bijzonder. Een Facebook-oproep van Peer Hally namens het
Repair Café Nieuwegein:
'Afgelopen zaterdag 7 januari kwam er iemand met een biertap langs die niet koelde. Geconstateerd
dat het koelaggregaat werkte maar dat de besturing die niet inschakelde. Eigenlijk leek alles goed te
werken behalve dus die besturing. Nu heeft een van onze reparateurs achteraf toch nog een paar
ideeën bedacht om zijn Heineken Beer Blade mogelijk toch weer aan de gang te krijgen. Het is een
apparaat van rond 500 euro dus niet zomaar iets. Dus zouden we die klant willen vragen nogmaals
langs te komen met dat apparaat. Alleen, die klant heeft geen gegevens zoals email achtergelaten.
Langs die weg wordt lastig. Wie zou die klant kunnen zijn? We vinden het zo zonde dat een duur
ding dat het bijna helemaal doet zo weggegooid zou worden. Vandaar. Ben of ken jij die klant? Als
die klant contact met ons op wil nemen vis onze chat en weer zou langskomen en we weten dat dan,
dan neemt onze reparateur in februari extra gereedschap mee om dieper te kunnen graven. Hij
denkt dat het uiteindelijk iets simpels moet zijn.
En anders, hebben we ons best gedaan.'

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pcbuitvaartzorg.nl/?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
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Nationaal
Theaterweekend 2023

Voorstellingen
voor maximaal 10 euro

Tijdens het Nationaal Theater-
weekend, van vrijdag 27 tot en
met zondag 29 januari, geniet je
in heel het land voor maximaal
€ 10,- van voorstellingen en
evenementen. Ook in DE KOM!

TIP Reserveer ook het pannen-
koekenarrangement bij de kinder-
voorstellingen Stamp, stop, sta,
stil en Behoorlijk Boos.

• Vrijdag 27 januari
• Pieter Verelst - Ten Aarzel
• Zaterdag 28 januari
• Bastiaan Ragas & Basband Live
• - theaterconcert
• Zaterdag 28 januari
• Julika Marijn
• - In de schaduw van Rembrandt
• Zondag 29 januari
• Kinderkafé
• - Stamp, stop, sta, stil (2+)
• Zondag 29 januari
• Oortwolk - Behoorlijk Boos (5+)

Black Opal Blues
in De Partner

Black Opal Blues (BOB) is anders dan
andere bands binnen de blueswereld.
Het front wordt gevormd door twee
powervrouwen: Conchita met haar
krachtige, donkere bluesstem en op-
vallende verschijning, geflankeerd
door Hanneke met haar stevige, ge-
voelsvolle saxsound. Samen met vir-
tuoos gitaarspel, ondersteunende
toetsen en een ijzersterke ritmesectie
staat BOB garant voor muziek van
hoog niveau. De band bestaat uit ge-
renommeerde bluesmuzikanten die
hun sporen verdiend hebben op de
Nederlandse bluespodia en daarbui-
ten.

Naast bekende bluesnummers verrast de
band ook met minder bekende nummers.
BOB speelt hedendaagse blues met in-
vloeden van rock, funk en soul (o.a. Beth
Hart, Tasha Taylor, John Mayer, Sass Jor-
dan, Joe Bonamassa, Layla Zoe).

Live in De Partner, zaterdag 11 februari,
aanvang 20.30 uur.

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: 'Voor veel mensen zijn hommels de mooiste en leukste bijen die er zijn.
Het zijn opvallend grote bijen, en dat lijkt nog groter door de kleuren en de
dikke vacht die ze hebben.'

'Die vacht heeft meestal meerdere kleuren en verschilt doorgaans in de
kleuring met andere soorten hommels. Die verschillende soorten kunnen
echter ook sterk op elkaar lijken.'

'Als je ze allemaal op basis van de kleuring en de tekening daarvan wilt
onderscheiden, heb je een probleem: hommels hebben in de natuur heel veel
imitators. Dat zijn o.a. de zweefvliegen met een hommel uiterlijk. Van die

zweefvliegen zijn de bloembollenzweefvliegen, en daarvan de grote narcisvliegen, de meest voorkomende hommel-imitators. Het
zijn ook van die dikke, harige insecten met meerdere (haar)kleuren, maar het zijn zweefvliegen en dat zie je aan hun grote, bolle
ogen en korte sprieten. Er bestaat een groot aantal kleurvariaties van de narcisvliegen, maar voor de voortplanting hebben ze
daaraan geen boodschap.'

'Ze zoemen ook nogal hard met hun vleugels, harder dan hommels of bijen en ze zijn lang niet zo ijverig, want de vrouwtjes
behoeven hun eitjes alleen maar dicht tegen een bolplant (of er naast) te leggen. Klaar? Dan is het leven alweer bijna ten einde. Uit
die eitjes komen na een aantal dagen piepkleine larfjes die zich in de bolplant naar de bol toe vreten. Dat kan ook uw narcis zijn…'

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.dekom.nl/agenda/5955/Pieter_Verelst/Ten_Aarzel?rt=4264587&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.dekom.nl/agenda/5961/theaterconcert/Bastiaan_Ragas_Basband_LIVE?rt=4264587&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.dekom.nl/agenda/5961/theaterconcert/Bastiaan_Ragas_Basband_LIVE?rt=4264587&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.dekom.nl/agenda/5959/Julika_Marijn/In_de_schaduw_van_Rembrandt?rt=4264587&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.dekom.nl/agenda/5959/Julika_Marijn/In_de_schaduw_van_Rembrandt?rt=4264587&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.dekom.nl/agenda/6468/Willemijn/Kinderkafe_Stamp_stop_sta_stil_2_?rt=4264587&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.dekom.nl/agenda/6468/Willemijn/Kinderkafe_Stamp_stop_sta_stil_2_?rt=4264587&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.dekom.nl/agenda/6492/Oortwolk/Behoorlijk_Boos_5_?rt=4264587&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.gall.nl
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6181294015225642&set=a.929100067111756
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
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Week van de Poëzie
in bibliotheek
De tweede verdieping

In de Week van de Poëzie, die
gehouden wordt van 26 januari
tot en met 1 februari, wordt
poëzie extra in de kijker gezet.
Ook in Nieuwegein zullen er
enkele activiteiten plaatsvin-
den. Het thema dit jaar is
Vriendschap.

Sinds 2000 wordt elk jaar eind
januari poëzie extra in de kijker
gezet. Op initiatief van Poetry
International werd de laatste don-
derdag van januari uitgeroepen
tot Gedichtendag. Een breed
samenwerkingsverband van
dichters, literaire organisaties,
scholen, bibliotheken en andere
verenigingen zorgde ervoor dat de
donkere januaridagen in Vlaan-
deren en Nederland een poëtische
invulling kregen.

In de bibliotheek komt dichter/
journalist Joris van Casteren op
bezoek die juist het tegenover--

gestelde van vriendschap behan-
delt: eenzaamheid. En van dichter
David Troch leren we gedichten
maken met woorden van maar één
lettergreep. Deelname is gratis.
Aanmelden kan via de website van
de bibliotheek.

Joris van Casteren
Joris van Casteren is coördinator
van de stichting De eenzame uit-
vaart die overledenen zonder fa-
milie of sociaal netwerk een per-
soonlijk afscheid biedt met een
gedicht. Op donderdagavond 26
januari vanaf 20.00 uur vertelt hij
hierover en over het boek dat hij
over eenzaamheid schreef. De
toegang is vijf euro.

David Troch
Op vrijdag 27 januari geeft David
Troch van 09.30 tot 11.00 uur een
online workshop poëzie, voor an-
derstaligen, laaggeletterden en
poëzieliefhebbers. Troch schreef
een bundel met éénlettergrepige
gedichten: 'Voor jou wou ik een
huis zijn.'

FIETSFOTO VAN DE WEEK

De afgelopen maanden was de fietsersbond in Nieuwegein op jacht naar ‘foute’
paaltjes op fietspaden. Gevaarlijk voor de weggebruikers. Al deze obstakels zijn
nu in kaart gebracht en gisteren aangeboden aan de gemeenteraad tijdens De
Avond voor de Stad. Clarion Wegerif, voorzitter van Fietsersbond Nieuwegein,
stelt dat ook in Nieuwegein steeds meer ouderen langer blijven doorfietsen. ‘Bij
een val zijn zij extra kwetsbaar. En omdat in Nieuwegein in 2040 het aantal 65-
plussers verdubbeld zal zijn, is het belangrijk dat overbodige paaltjes verwijderd
worden en de overblijvende goed gemarkeerd worden.’
Clarion gisterenavond bij de overhandiging: ‘Het resultaat van onze inventarisa-
tie is tamelijk ontluisterend: maar één van de ruim 50 paaltjes op de Nieuwe-
geinse fietspaden is goed gemarkeerd en nodig’. Verantwoordelijk wethouder
Eggengoor (VVD), verantwoordelijk wethouder Mobiliteit nam de bevindingen in
ontvangst. ‘Zoals gewoonlijk nemen we jullie inbreng heel serieus. We gaan jul-
lie inventarisatie goed bekijken’ aldus de wethouder.

De Digitale Nieuwegeiner

Winactie DE KOM
Kleedkamerconcert
met René van Kooten

Kaarthouders van de voorstelling van
René van Kooten opgelet! Op 19 janu-
ari speelt René de voorstelling 'Op
zoek naar René' in de grote zaal van
theater DE KOM. Het theater mag drie
keer een exclusief kleedkamerconcert
weggeven voor twee personen!

Om kans te maken op dit concert moeten
jij en de persoon die je meeneemt in het
bezit zijn van een kaartje. Laat DE KOM
onder dit bericht weten waarom dit je leuk
lijkt en tag de persoon die je meeneemt
naar het kleedkamerconcert!
De winnaars van de actie krijgen op
maandag 16 januari een persoonlijk be-
richt van DE KOM.

Paaltjes op fietspaden veroorzaken jaarlijks
naar schatting 2400 spoedeisende hulp-
opnames. Daarvan zijn bijna 1500 gewonden
er ernstig aan toe (VeiligheidNL, 2019)

https://www.detweedeverdieping.nu/
https://www.detweedeverdieping.nu/
https://www.pen.nl/?s=fietsfoto
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ngWZnwRIGUzmA1g3JxEovetDuAwPCLU&ll=52.03245578469335%2C5.09096456874393&z=13
https://www.facebook.com/photo/?fbid=622596109873847&set=a.527871639346295
https://filmscanning.nl
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FOTO VAN DE WEEK

Op Facebook kwam de redactie naaststaande foto met vraag tegen.
Nieuwsgierig als we zijn, namen we contact op met de gemeente.
Nieuwegeins communicatieadviseur Naïma Kassttar zocht het uit en
liet ons weten: 'De palen zijn vleermuiskasten. Dit is vanwege de
sloop van het gebouw aan de Luifelstede. Hier zaten vleermuizen en
de kasten bieden een nieuw onderkomen voor vleermuizen.'

Zie je ook iets leuks of bijzonders in Nieuwegein? Maak een fotootje
en stuur 'm aan redactie@pen.nl. Zorgen wij er voor dat iedereen kan
meegenieten!

De Digitale Nieuwegeiner

Raadslid
Hanny-Plomp (D66)
op werkbezoek
bij Stichting Geinoord
Maatschappelijk

Dinsdagochtend is Hanny Plomp-
van Rheenen, gemeenteraadslid
voor de D66 in Nieuwegein, op
werkbezoek geweest bij Stichting
Geinoord Maatschappelijk; het
project Met En Voor Elkaar. Een
project ter bestrijding en voor-
koming van eenzaamheid.
Ouderen kunnen worden opge-
haald en thuisgebracht door leden
van de Walking Voetbalgroep van
s.v. Geinoord Nieuwegein.

Hanny: ‘Na een warm welkom werd ik
al snel opgenomen in de vreugde die
daar heerste. Er werden spellen ge-
speeld: klaverjassen, rummikub, sjoe-
len, biljard en er werden veel gesprek-
ken gevoerd. De mensen vinden de aan-
dacht en omzien naar elkaar belangrijk.
Buiten werd er gevoetbald, zogeheten
wandel-voetbal en voor de lunch gingen
sommigen nog even samen wandelen.’

Vrijwilligers verzorgen de koffie en de
lunch. Ook cliënten van Reinaerde
waren druk als gastvrouw/gastheer,
vanuit dagbesteding. Na de lunch
werd Hanny Plomp nog even meege-
nomen naar de bouwplaats van de
nieuwe voetbalaccommodatie, samen
met Betsy de Keizer (o.a. ambassa-
deur voor Domotica) die ook te gast
was.

Hanny spreekt haar complimenten
uit naar de organisatoren en een
ieder die dit fantastisch mooie project
mogelijk maken.

En in het bijzonder aandacht voor de
vrijwiligers waarmee zij graag op de
foto ging. ‘Het was een bijzonder mooi
moment voor de vrijwilligers omdat ze
tussen de ontvangen nieuwjaarspakket-
ten stonden, gekregen door de hoofd-
sponsor Warmtebouw.'

Hanny Plomp met
Betsy de Keizer

mailto:redactie@pen.nl
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Bibliotheek
De tweede verdieping
start met
de VoorleesExpress

In januari 2023 is bibliotheek De
tweede verdieping gestart met
de VoorleesExpress.

De VoorleesExpress zorgt ervoor
dat kinderen van 3 tot 12 jaar die
moeite hebben met taal extra aan-
dacht krijgen. Hiermee sluit de
Nieuwegeinse bibliotheek zich aan
bij een landelijk netwerk dat zich
inzet voor gelijke kansen voor
jonge kinderen in het onderwijs.

Zo werkt het
Met het voorleestraject van de
VoorleesExpress krijgt een gezin
een half jaar begeleiding van een
vrijwilliger van de bibliotheek. De
vrijwilliger gaat wekelijks op be-
zoek bij het gezin om samen met
kinderen én hun ouders aan de
slag te gaan met taal en leesple-
zier. Natuurlijk door voor te lezen,
maar ook door veel te praten, te
zingen, te rijmen en taalspelletjes
te spelen.

De ouders krijgen van de vrijwil-
liger handvatten aangereikt, zodat
ze na het traject het voorlezen
kunnen voortzetten. Scholen,
kinderdagverblijven en consul-
tatiebureaus in Nieuwegein kun-
nen gezinnen aanmelden in over-
leg met de ouders/verzorgers.

Gezinsbrede aanpak
Steeds meer jongeren in Neder-
land hebben moeite met lezen en
schrijven. Daarom is het belangrijk
dat laaggeletterdheid vroeg wordt
gesignaleerd. Ouders die hun kin-
deren al op jonge leeftijd actief
stimuleren in hun taalontwikkeling,
door veel voor te lezen en kinde-
ren aan te moedigen zelf te lezen,
zorgen er bijvoorbeeld voor dat
kinderen lezen leuker gaan vinden
en leesvaardiger zijn. Hierdoor
gaat het met deze kinderen beter
op school. Naast de Voorlees-
Express organiseert de bibliotheek
nog veel meer activiteiten voor
Nieuwegeiners die beter willen
worden in lezen en schrijven.

De afgelopen jaren heeft de biblio-
theek succesvol Taalvisite uitge-
voerd. Door de kennis en ervaring
van het landelijke netwerk van de
VoorleesExpress kan de biblio-
theek nóg meer Nieuwegeinse
kinderen het plezier van taal en
lezen laten ontdekken!

VoorleesExpress Nieuwegein
wordt gefinancierd door de
Gemeente Nieuwegein als onder-
deel van het Onderwijskansen-
beleid.

De gemeente Nieuwegein feliciteert het
echtpaar Ockeloen - van den Berg met
hun 60-jarig huwelijksjubileum!
Burgemeester Frans Backhuijs ging bij het
echtpaar langs om ze van harte te felici-
teren.

32 Podiumkunstenaars
doen mee tijdens
Gluren bij de Buren

Op zondag 5 februari aanstaande tre-
den 32 verschillende podiumkunste-
naars op in huiskamers van alle
soorten en maten, verspreid over alle
wijken van Nieuwegein. Bezoekers
kunnen nu hun programma uitstippe-
len via de website van de organisatie.

Het programma bestaat uit een kleurrijke
verscheidenheid van disciplines en gen-
res. In Jutphaas spelen drie pianisten die
al eerder hebben meegedaan, dit keer met
een leuke theatrale muziekvoorstelling en
in Batau Zuid is een interactieve muzikale
reis voor kinderen.
Zij bestaat uit drie pianisten die al een
aantal keren hebben meegedaan aan
Gluren bij de Buren. Dit keer komen ze
met Bonte Beestenboel, een leuke thea-
trale muziekvoorstelling voor de hele fa-
milie. Stampers, fladderaars, en brullers
komen voorbij. En: de wolf is terug!

Elk optreden duurt een half uur en elke
act wordt drie keer uitgevoerd. Bezoekers
kunnen van optreden naar optreden hob-
belen, en de fanatiekeling kan zo zeven
verschillende optredens bijwonen.

Alle optredens zijn te bezoeken op zondag
5 februari van 12:00 tot 17:00 uur. Toe-
gang is op basis van vrijwillige bijdrage en
reserveren is niet nodig. Bezoekers kun-
nen op de website een persoonlijke route
samenstellen om te printen of te delen
met vrienden, familie en buren.
Gluren bij de Buren Nieuwegein, georga-
niseerd door Stichting de Bühne en DE
KOM, stadstheater en kunstencentrum.
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https://voorleesexpress.nl/locatie/nieuwegein
https://glurenbijdeburen.nl/nl
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Creatief bij Jut

Over twee weken begint Crea-
tief bij Jut weer. Een superge-
zellige middag, elke derde za-
terdag van de maand, waar je je
creativiteit ontdekt of verder
ontwikkelt.

Deze keer hebben ze een boeken-
set, van karton. Je kunt deze be-
kleden met verf, stiften, potloden,
decoupage- of vloeipapier, servet-
ten, crêpepapier of stof.

Wees creatief en maak bijvoor-
beeld een spelletje met vragen,
leuk om elkaar bij een kop koffie
of thee beter te leren kennen. Of
vul het doosje met mooie, lege
kaartjes waar waardevolle herin-
neringen op geschreven kunnen
worden, oude maar ook nog nieuw
te maken herinneren. Maak perka-
mentrolletjes met daarop mooie
& positieve citaten.

Misschien wordt het een mooi
doosje vol liefde, een cadeaudoos-
je of speciale-dingen-doosje. Laat
je creativiteit de loop en ontdek
gaandeweg wat je aan het maken
bent.

Je krijgt een set van 2 kartonnen
boekjes, een grote en een kleine.
Er zijn heel veel verschillende ma-
terialen om jouw boekenset bij-
zonder te maken, je knutselt mee
voor € 5,00.

Er wordt geknutseld op 21 januari,
tussen 13.00 en 16.00 uur, een
half uurtje langer 'normaal', zodat
je alle tijd hebt om jouw creatie af
te maken.

Reserveer een plekje via
jutenzonieuwegein@gmail.com of
loop binnen bij Jut & Zo en reser-
veer bij een vrijwilliger. Opgeven
kan tot 20 Januari.

Jut & Zo gaat weer van start

Vrijwilligers komen terug van vakantie,
bezoekers worden alweer gespot, de
nieuwjaarsreceptie was supergezellig,
kortom, bij Jut & Zo hebben ze ontzet-
tend zin in dit nieuwe jaar!

Nieuwe vrijwilligers vonden hun weg naar
Jut & Zo en daarmee ook weer nieuwe ac-
tiviteiten. Samenwerkingen worden aan-
gegaan, bijvoorbeeld bij het eten en bij de
maatschappelijke cafés, het belooft een
mooi 2023 te worden.

Jut & Zo is er voor alle wijkbewoners van
Jutphaas-Wijkersloot. De organisatoren
weten zeker dat ze nog niet iedereen ont-
moet hebben. Kom gezellig langs, drink
een bakkie, kom eten, doe mee aan een
activiteit of organiseer er eentje, maar
bovenal; ontmoet & geniet!
Ze zien je graag, bij Jut & Zo.

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.

Op de ansicht zie je het Raadhuisplein van de vroegere
zelfstandige gemeente Vreeswijk. De kaart komt uit 1937.
De uitgever van de kaart was G.E. Kleijn uit Vreeswijk. De
drukker is onbekend en gedrukt in zwart/wit.

Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

De Digitale Nieuwegeiner

mailto:jutenzonieuwegein@gmail.com
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/toen-nu-het-raadhuis-met-plein-in-vreeswijk
mailto:redactie@pen.nl
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'We kennen het allemaal wel, de
verjaardagen waarbij alle kinderen
naast elkaar ieder op een eigen
beeldscherm zitten te spelen. Of
uit eten, waarbij de kinderen naar
een scherm zitten te kijken terwijl
papa en mama lekker rustig van
het eten kunnen genieten.'

'Ik hoef mijn eigen zoontjes niet
uit te leggen hoe de YouTube app
(kids) werkt of hoe de tablet aan
gaat. Het enige waar ik ze mee
kan helpen is het intypen en
opzoeken van een bepaald filmpje
als die niet op de voorpagina van
de app staat. Toen ik net zo oud
was als zij, waren er bijna geen
schermen waar je als kind mee
bezig was, eventueel soms een tv
en een enkele keer een computer.
Wij speelden toen grotendeels
buiten, iets wat je nu veel minder
ziet bij kinderen. Dit komt naar
mijn idee grotendeels door de
schermen die kinderen thuis
hebben.'

'Maar hoe erg is het nou
eigenlijk dat een kind achter
een beeldscherm zit?'

'Zelf heb ik er geen probleem
mee wanneer mijn kids achter een
scherm zitten, als er maar een
goede balans is tussen scherm en
beweging. Maar ik geloof wel dat
het teveel gebruik van
beeldschermen negatieve effecten
kan hebben op een kind. Denk
bijvoorbeeld aan overgewicht door
weinig beweging, slaap- en
concentratieproblemen maar ook
het sociale aspect.'

'Zoals al eerder aangegeven
vind ik het jammer om op
verjaardagen kinderen op een
rijtje te zien zitten met ieder een
eigen scherm. Kinderen kunnen
op zo’n verjaardag heerlijk met
hun neefjes, nichtjes, vriendjes
en/of vriendinnetjes spelen, buiten
of binnen. Al die tijd dat kinderen
nu op een scherm zitten, kunnen
ze veel beter de frisse lucht
opzoeken, spelen, bewegen en
lekker sociaal bezig zijn.'

'Gelukkig bestaan er wel goede
apps die beweging stimuleren bij
kinderen. Sommige kinderen
vinden het niet leuk om te sporten
bij een sportvereniging. Voor hen
kan dit een oplossing zijn. Denk
bijvoorbeeld terug aan de tijd dat
Pokémon Go zo populair was.
Een app waarbij je verschillende
Pokémons kan vangen door naar
buiten te gaan en rond te lopen.
Of lekker dansen met de app Just
Dance. En natuurlijk allerlei
educatieve apps waarvan
kinderen veel leren.'

'Dus kortom zie ik het
beeldscherm gebruik niet als iets
negatiefs, als je maar een goede
balans kunt vinden voor je
kinderen. Hieronder beschrijf ik
een aantal punten hoe wij thuis
proberen de balans te vinden
tussen de schermen en bewegen:

• Kinderen en jongeren moeten
volgens de Nederlandse Norm
Gezond Bewegen minimaal een
uur per dag matig tot intensief
kunnen bewegen. Mijn kinderen
zijn nog erg jong en actief,
waardoor ze zelf graag willen
spelen met de kinderen, binnen en
buiten.

• We maken duidelijke
afspraken op welke momenten de
kinderen op een scherm mogen.

• Wij gaan elke dag minimaal
een halfuur naar buiten,
bijvoorbeeld door een rondje te
lopen, naar de speeltuin te gaan
of een stukje te fietsen.'

'Heb je vragen of wil je iets kwijt
over dit onderwerp? Of heb je een
vraag over sport en beweging in
het algemeen?
Stuur me dan een mailtje via
b.dijkhorst@merwestein.nl of bel
het algemene SportID nummer
0657452896.

Misschien kennen jullie ze wel, de
buurtsportcoaches en sportpark
manager van Nieuwegein,
zichtbaar in hun oranje zwarte
trainingspakken en altijd bezig om
iedere inwoner van Nieuwegein te
verleiden om in beweging te komen.
Van 0 tot 100 jaar oud!

Elke week schrijft een van
de medewerkers van SportID
Nieuwegein een column
in De Digitale Nieuwegeiner.
En zoals dat kán en mág bij een column
kan en mag de medewerker,
zonder een blad voor de mond te
nemen, zijn of haar (al dan niet
gepeperde) mening geven
over dat wat opvalt, blij maakt
of juist irriteert.

Deze week valt de eer te beurt aan
Bo Dijkhorst (links op de foto, met haar
zoontjes in de rode trainingsoutfits):

De balans vinden
tussen beeldschermen
&
beweging bij kinderen

mailto:b.dijkhorst@merwestein.nl
0657452896
https://www.sportidnieuwegein.nl/sportid/
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No Regrets in De Partner

Zie je Zondag! 15 januari met de band No Regrets. De band speelt een
mix van folk, country en een vleugje bluegrass. Daarbij spelen ze op
gitaar, banjo, ukelele, accordeon en mondharmonica.
Zaal open om 14.30 uur, optreden van 15.00 tot 17.00 uur.
Entree 2 euro.
Gezellig als je erbij bent, bij De Partner Nieuwegein.

Extra activiteiten op Bouwgein

Naast de 'vaste', maar toch steeds wisselende, activiteiten op het
Activiteitenplein van Bouwgein biedt Bouwgein extra activiteiten
aan:

• Zaterdag 21 januari: Winterse bouwavond van 18.00 - 20.00 uur.
• Kinderen van 4-12 jaar (jongste kinderen onder begeleiding van ou-
• ders) kunnen helpen bouwen aan twee verlichte hutten.
• Zondag 5 februari: Gluren bij de Buren. Op Bouwgein treden twee
• muzikale acts op tussen 12.45 en 17.00 uur.
• Zaterdag 11 maart: NLDoet 10.00 - 14.00 uur. We gaan buitenschil-
• derwerk doen.

Activiteitenplein Bouwgein

Kom gezellig creatief meedoen bij
Bouwgein!
Voor kinderen van 6-12 jaar.
Ben je 4 of 5 jaar? Ook welkom samen
met een volwassene!

Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hove-
niersweide 9.
Tijd: 14.00 - 16.00 uur.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.

Woensdag 18 januari
Tekenen
We gaan niet zomaar tekenen! We gaan
heel groot tekenen, op zwart papier en
allerlei andere teken-experimenten doen.

Woensdag 25 januari
Vogels
Dit weekend is het nationale vogeltelling.
Daarom staat het Activiteitenplein in het
teken van vogels. We maken onder an-
dere allerlei lekkers voor de vogels.

Woensdag 1 februari
Knikkerdoolhof
Met allerlei (afval)materialen maken we
knikkerdoolhoven.

Woensdag 15 februari
Textiel
We gaan aan de slag met lapjes en draad
en combineren dit met allerlei andere ma-
terialen. Je maakt kennis met verschil-
lende technieken.

Woensdag 22 februari
Handbeesten
We gaan aan de slag met papier en
tekenmaterialen. Je trekt je handen over
en daar maak je leuke beesten van!.

Een jaar geleden...

https://www.facebook.com/DePartnerNieuwegein/?__tn__=-UC*F
https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
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Internationaal succesvolle
filmische dreampop
van HAEVN
komt in extra intieme setting
naar Nieuwegein

Het internationale succes van HAEVN
is een goed bewaard geheim. Met hun
eigenzinnige en filmische dreampop
veroverde HAEVN de harten van
muziekliefhebbers over de hele wereld.
Na vijf jaar grote uitverkochte club-
tours in Nederland en een interna-
tionale tour door Duitsland, Zwitser-
land en Frankrijk zijn de mannen klaar
voor nieuw avontuur op eigen bodem:
een theatertour langs 25 grote Neder-
landse theaters, waarin songwriter
Marijn van der Meer en filmcomponist
Jorrit Kleijnen hun dromerige muziek
terugbrengen naar de basis. Op zater-
dag 4 februari staat HAEVN in DE KOM.

De kalmerende stem van Marijn en de in-
strumentale kleuren van Jorrit scheppen
een geheel eigen muzikaal universum dat
HAEVN heet. Popmuziek in filmische ar-
rangementen. Na uitverkochte optredens
in TivoliVredenburg en Carré Amsterdam,
staat vanaf februari tot en met april 2023
hun grootste tour ooit in Nederland ge-
pland.

Muziek op de meest intieme manier
Deze theatertour is niet hetzelfde als hun
voorgaande concerten. Tijdens deze tour
brengen Marijn en Jorrit hun muziek op de
meest intieme manier ten gehore: langere
piano solo’s, akoestische versies en per-
soonlijke verhalen. Een theatervoorstelling
met veel eigen en nieuwe muziek afgewis-
seld met HAEVN bewerkingen van hun fa-
voriete bekende popsongs.

'We vinden het heel bijzonder om met
onze muziek de overstap van popzalen
naar schouwburgen te maken. Deze zalen
hebben met veel allure, geschiedenis en
een magische sfeer die ons uitdagen dat
te evenaren met een emotioneel en
oprecht concert', aldus Marijn en Jorrit.

Over HAEVN: Marijn en Jorrit
Het moment dat Jorrit een piano van zijn
opa kreeg had een grote impact op zijn
leven. Het was deze piano die hem leerde
om zichzelf te uiten door middel van mu-
ziek. Het volgen van die passie heeft hem
ertoe gebracht een carrière als filmcom-
poser na te streven, emoties op het
scherm in filmscores te vertalen.

Marijn is altijd onafscheidelijk geweest van
zijn gitaar. Zelfs gedurende een lange pe-
riode van ziekte die hem 3 jaar lang in bed
hield, was er niets dat hem kon stoppen
om te blijven spelen. Deze periode deed
hem de genezende kracht van muziek
ontdekken en waarderen.

Het was een vriendelijk gebaar van het
universum dat Jorrit werd voorgesteld aan

Marijn, waardoor ze elkaars passie voor
muziek en verhalen ontdekten. Met het
creëren van het HAEVN-universum werd
een hele andere wereld opengesteld voor
hen. Het was de eerste keer dat mensen
hun eigen beelden en emoties konden
vormen tijdens het luisteren naar de gelui-
den van Jorrit. En voor het eerst kon de
muziek van HAEVN het genezende effect
voor anderen hebben op een manier die
Marijn eerder had ervaren.

Voor de productie van hun debuutalbum
werkten ze samen met de veelgeprezen
producer achter London Grammar, Tim
Bran. Hun debuutalbum 'Eyes Closed'
roept gevoelens van eenzaamheid, verlei-
ding, verovering/overwinning en wroeging
op. Het was een duidelijke keuze dat
HAEVN een strijkorkest opnam voor hun
debuutalbum om de invloeden van de film-
score te vertegenwoordigen. Hun tweede
album, de Symphonic Tales EP, werd
zelfs opgenomen met een 50-koppig or-
kest. Voor het schrijven en produceren
van hun laatste EP ‘Holy Ground’ reisde
het duo naar het eiland Gotland in Zwe-
den. De muziek werd gemixt in London
door Grammy award winnaar Joe Visciano
(Adele).

Een platina debuut album, 254 miljoen
streams en meer dan een miljoen maan-
delijkse luisteraars op Spotify, ruim 164
miljoen streams en 416 duizend abonnees
op YouTube. Met deze feiten wordt be-
wezen dat het succes van de Nederlandse
band HAEVN tot ver over onze landsgren-
zen reikt.

HAEVN werd 3 maal genomineerd voor
een Edison, Jorrit’s filmmuziek werd
geprezen met 2 Gouden Kalf nominaties,
een World Soundtrack Nominatie en een
BUMA Award.

16
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donderdag 12 januari 2023

Gemeentenieuws
Gemeentenieuws is een uitgave 
van de gemeente Nieuwegein,
Team Communicatie.
mail: redactie@nieuwegein.nl

Bezoekadres: Stadsplein 1
Postadres: Postbus 1, 3430 AA
Telefoon: 14 030

De gemeente feliciteert … 

…het echtpaar Ockeloen – van den Berg met hun 60-jarig 
huwelijksjubileum. Burgemeester Frans Backhuijs ging bij het 
echtpaar langs om ze van harte te feliciteren.

Vanaf 14 januari 2023 
krijgt de zaterdagmarkt 
in City een andere 

indeling. De markt wordt iets 
verplaatst richting de Raadstede 
en het politiebureau. Dit hebben 
Stichting Markten Nieuwegein, 
de aannemer van CityPromenade 
en gemeente Nieuwegein met 
elkaar afgesproken. De vorm van 
de markt zal iets veranderen, 
maar de markt blijft gezellig als 
altijd!

Aanleiding voor de andere 
indeling is de bouw van CityPro-
menade langs de Doorslag. Hier 
worden 452 woningen gebouwd 
voor starters, senioren en andere 
woningzoekenden. City wordt 
ook hier duurzamer, aantrek-
kelijker en levendiger gemaakt. 
Tijdens de bouw staat veiligheid 
voorop. Zodra de bouw de hoog-
te in gaat is er meer ruimte nodig 
om veilig te kunnen bouwen. Het 
bouwterrein wordt uitgebreid, 
zodat er geen voorwerpen naar 

Nieuwe indeling 
weekmarkt City

Jongerenlintje

beneden kunnen vallen buiten 
de bouwhekken. Het gebied bij 
het Stadshuis en DE KOM, dat 
grenst aan  het bouwterrein, 
wordt daarom afgesloten voor 
publiek. 

Meer nieuws markten 
Bezoek voor meer informatie, 
nieuws en de laatste aanbiedin-
gen de website van de Stichting
Markten Nieuwegein: 
www.marktennieuwegein.nl.    

Meer City nieuws 
Bezoek voor meer informatie 
over CityPromenade of andere 
delen van City de website: 
www.city-nieuwegein.nl. Hier 
kunt u zich ook aanmelden voor 
de City Nieuwsbrief, zodat u al-
tijd van de laatste weetjes op de 
hoogte bent. Of stap binnen in 
het Infocentrum City op Passage 
80 (naast de nieuwe tramhalte). 
En volg City op Facebook, 
Instagram en LinkedIn, voor nog 
meer actuele informatie.  ●

De feestdagen en het reces zijn achter de rug; 
de Nieuwegeinse raad begint fris en vol goede 
moed aan een nieuw jaar. Dat doen we met de 
Avond voor de Stad van vanavond. Hieronder 
leest u wat er vanavond én volgende week 
allemaal op de agenda staat.

12 januari
Vanavond zijn er zo veel onderwerpen, dat er 
is gekozen voor een dubbel programma. Er 
wordt in de Raadzaal én in de Gildenborch-
zaal vergaderd. De raadsleden kunnen kiezen 
bij welke vergadering ze aanwezig zijn, of 
halverwege wisselen van zaal. Naast enkele 
vaste onderwerpen en de kadernota’s van drie 
gemeenschappelijke regelingen, wordt het 
volgende besproken:

• Toekomst binnensportvoorzieningen en 
Verbindion

 Tijdens dit onderdeel zal het college de 
raad informeren over de stand van zaken 
rondom de vernieuwing van Nieuwegeinse 
sportvoorzieningen, met onder meer ook 
aandacht voor de vernieuwing van Sport- en 
Evenementencomplex Merwestein.

• Begeleidingscommissie en ideeënmarkt
 Binnen de Nieuwegeinse politiek is de 

afgelopen tijd bestuurlijke vernieuwing 
een belangrijk thema geweest. De raad 
heeft uitgesproken te willen werken aan de 
verbinding met de samenleving en het ver-
trouwen van inwoners in de politiek. Om aan 
dit onderwerp te blijven werken, wordt de 
raad gevraagd een commissie in te stellen. 
Deze avond gaat de raad over dit voorstel in 
debat.

19 januari
• Inspraak
 Er staat weer een inspraakronde op het 

menu. Heeft u een prangende kwestie die u 
aan de raad wilt voorleggen? 

 Neem dan contact op met de griffie.
• Monitor sociale kracht en koers sociaal 

domein
 De raad gaat met het college in gesprek over 

de sociaal-maatschappelijke opdrachten die 
er op dit moment liggen. Dat is uitgebreid 
onderzocht en de resultaten van dit onder-
zoek worden met de raad gedeeld, waarbij 
het college de raad ook verzoekt om richting 
mee te geven aan het beleid.

• Ontwikkeling Nijpelsplantsoen
 Tot slot wordt deze avond de ontwikkeling 

van het Nijpelsplantsoen besproken. Het 
college wil graag van de raad weten hoe 
deze aankijkt tegen de plannen die er liggen 
en gaat hierover in gesprek.

Tot slot
De Avond voor de Stad wordt altijd gestreamd 
via NieuwegeinseRaad.live/Stream1. Is er 
een dubbel programma, dan is een tweede 
stream beschikbaar via NieuwegeinseRaad.live/
Stream2. Uiteraard bent u ook welkom in het 
Stadshuis om de vergadering bij te wonen. ●

Avond voor de Stad   
12 januari 2023

Digitaal verlengen rijbewijs
Wist u dat het verlengen 
van uw rijbewijs ook online 
kan? Verloopt uw rijbewijs 
binnenkort, dan kunt u uw 
rijbewijs online verlengen 
via de website van de RDW. 

Kijk hiervoor op www.rdw.nl/
rijbewijsverlengen. 
Digitaal aanvragen is snel en 
eenvoudig. Na twee werk-
dagen kunt u het rijbewijs al 
ophalen op het Stadshuis. 

De voorwaarden zijn:
• U woont in Nieuwegein en 

staat hier ingeschreven in 
de Basisregistratie Personen 
(BRP).

• U wilt uw huidige rijbewijs 
verlengen of u wilt een extra 
categorie op uw rijbewijs.

• U hebt een geldig Neder-
lands paspoort, rijbewijs of 
Nederlandse ID-kaart met 
een chip.

Burgemeester Frans Backhuijs heeft vier 
jongerenlintjes uitgereikt. Het gaat om  
jongeren die zich vrijwillig en op een  

bijzondere manier inzetten. Een lintje ging naar: 
• Hanane Chrit (16) voor haar inzet bij Stichting 

Balans voor de Leercorner en het organiseren 
van voorlichtingsbijeenkomsten voor jongeren. 

• Hannah Herrlitz (12) voor de organisatie van 
het benefiet concert voor Oekraïense vluchte-
lingen en haar inzet als muzikaal vrijwilliger bij 
kerkelijk centrum De Rank. 

• Sam Pijper (19) voor zijn inzet in het 
 wijknetwerk Fokkesteeg en zijn sociale 
 betrokkenheid bij de buurt en zijn familie.
• David Burg (15) voor zijn inzet bij de 
 bibliotheek voor de Media Makerspace.

v.l.n.r., Hanane Chrit, Hannah Herrlitz, burgemeester 
Frans Backhuijs, Sam Pijper en David Burg. 
Foto door Fototeam KenM 

Blijf op de hoogte via: 
Twitter (@raadngein) 
Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad) 
Instagram (@NieuwegeinseRaad)
website: www.nieuwegein.nl
Of neem contact op met de griffie: 
telefoonnummer 14 030 
emailadres: griffie@nieuwegein.nl

Zo werkt online verlengen:
1.U laat een pasfoto maken bij een 

fotograaf die erkend is door de 
RDW. In Nieuwegein zijn dat:

-  Fototeam K en M, 
Herenstraat 106
-  Fotocabine Mediamarkt, 
 Raadstede 41
-  Fotocabine Winkelcentrum 
 Cityplaza, Raadstede 2
 Daar zet u ook uw handtekening. 

Deze wordt met de pasfoto 
 beveiligd verstuurd naar het RDW.
2.Het RDW controleert de 
 gegevens en stuurt u een mail.
3.U logt bij het RDW in met DigiD en 

betaalt.
4.U haalt na 2 werkdagen uw nieu-

we rijbewijs op bij het Stadshuis.

Kosten
De kosten voor het digitaal 
verlengen van uw rijbewijs zijn in 
2023 !44,65. Let op! Naast deze 
kosten betaalt u bij de fotograaf nog 
extra kosten voor de pasfoto en het 
verwerken van de handtekening.●

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=6181294015225642&set=a.929100067111756
http://www.sportparkgalecop.nl
http://robin-food.nl
http://robin-food.nl/soep-van-de-fiets/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/david-troch-online-workshop-poezie/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=05-01-2023_%7C_Nieuwsbrief_januari_2023&utm_tag=17861&utm_field=button2
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/eenzaamheid-heeft-een-gezicht/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=05-01-2023_%7C_Nieuwsbrief_januari_2023&utm_tag=17861&utm_field=button1


De Digitale Nieuwegeiner

Oekraïners verhuisd
naar nieuwe opvanglocatie
Industrieweg

Gisteren verhuisden de laatste
Oekraïners vanuit de Luifelstede naar
de Industrieweg. Daar biedt de ge-
meente Nieuwegein hen een nieuwe
opvangplek aan. Alle 90 Oekraïners uit
de Luifelstede verblijven nu in de
nieuwe opvanglocatie aan de Industrie-
weg 1C.

De Oekraïense vluchtelingen in de ge-
meentelijke opvang moesten verhuizen
omdat er bouwplannen zijn voor de huidi-
ge opvangplekken Luifelstede en Rem-
brandthage. Een deel van het gebouw aan
de Industrieweg werd al langer niet meer
gebruikt als woonruimte. De huidige eige-
naar, Stichting Meander Prokino, heeft
deze ruimte ter beschikking gesteld aan
de gemeente Nieuwegein om Oekraïners
op te vangen. In het gebouw wonen ook
schipperskinderen en er is een kinderdag-
opvang.

Opvanglocatie Industrieweg
De afgelopen weken is er hard gewerkt
om het gebouw aan de Industrieweg klaar
te maken voor de opvang. Het gebouw is
gesplitst in twee aparte delen. Het deel
van de Oekraïners is afgescheiden van
het deel van de kinderen. Kinderen en
Oekraïners hebben elk hun eigen ingang
en hun eigen leefruimte binnen en buiten.

Verhuizing Rembrandthage
Na mei 2023 verhuizen ook de Oekraïners
vanuit de opvanglocatie Rembrandthage
naar opvanglocatie Industrieweg. De ver-
huizing gebeurt pas nadat de kinderop-
vang en het schippersinternaat zijn in-
getrokken in tijdelijke huisvesting op het
terrein. Het volledige gebouw blijft
beschikbaar voor de opvang van
Oekraïners tot de periode van sloop. Naar
verwachting vindt de sloop over een aan-
tal jaar plaats, om ruimte te maken voor

een nieuw kindcentrum op deze plek.
In totaal verblijven er vanaf medio 2023
circa 130 Oekraïense vluchtelingen in de
gemeentelijke opvang aan de Industrie-
weg. Het verblijf van de Oekraïners en
kinderen blijft, ook met de tijdelijke huis-
vesting, op het terrein aan de Industrie-
weg gescheiden.

Kindcentrum
Er zijn al langer plannen om op de locatie
aan de Industrieweg woningen een kind-
centrum te bouwen. In of bij het nieuwe
kindcentrum komt ruimte voor de Willem
Alexanderschool Vreeswijk, kinderopvang,
BSO, het internaat van Meander-Prokino
en een sportvoorziening. Daarvoor wil de
gemeente het huidige gebouw aankopen
van Stichting Meander Prokino. Om het
nieuwe kindcentrum te realiseren moet het
huidige gebouw gesloopt worden. De
verwachting is dat de sloop over een aan-
tal jaar kan starten. Tijdens de sloop en de
nieuwbouw verblijven de schipperskin-
deren en de kinderopvang in tijdelijke
huisvesting op het terrein aan de Indus-
trieweg. Deze tijdelijke huisvesting wordt
nog dit jaar gerealiseerd, zodat er meer
ruimte vrij komt voor de opvang van
Oekraïense vluchtelingen. De gemeente
verwacht dat de kinderen vanaf mei 2023
zullen verblijven in twee tijdelijke gebou-
wen op het terrein van de Industrieweg.

Daarvan is één gebouw voor de kinder-
dagopvang en buitenschoolse opvang en
één gebouw voor het internaat.
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Even een weekendje ertussenuit?

Als het gaat om een weekendje weg, worstelen we
vaak met het bedenken van een unieke trip of span-
nende bestemming. Of je nu op zoek bent naar een
romantisch uitje of een avontuur vol plezier en ver-
rassingen, er zijn genoeg geweldige opties waaruit je
kunt kiezen. Van een motorvakantie tot kamperen in
de wildernis...

De vrijheid tegemoet in een caravan
Als je op zoek bent naar een romantische manier om
samen het platteland te verkennen, waarom overweeg je
dan niet een caravanvakantie? Caravans bieden de per-
fecte gelegenheid om ontspannen tochten te maken door
een prachtig landschap en tegelijkertijd een comfortabele

overnachtingsplaats te hebben. Je bent vrij om te gaan en
staan waar je wilt. Om het meeste uit je caravantrip te
halen, moet je niet vergeten te investeren in een goede
caravanverzekering. Die zorgt ervoor dat eventuele on-
verwachte ongelukken tijdens je reis gedekt zijn. Dat
scheelt weer een hoop onnodige zorgen! Voor een scherpe
prijs kun je het beste je caravanverzekering vergelijken bij
verschillende verzekeraars.

Motorvakanties vol adrenaline
Voor stellen die op zoek zijn naar een beetje meer span-
ning in hun vakantieplannen, kunnen overwegen om
samen een motorvakantie te plannen! Rondrijden op twee

(verder lezen)

https://vergelijkdirect.com/verzekeringen/caravanverzekering/vergelijken/
https://www.pen.nl/artikel/even-een-weekendje-ertussenuit-dit-zijn-te-gekke-trips-voor-stellen
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Wanneer

Continu

Werkdagen 20.00 - 21.00 uur

• 17 jan, 20.00 - 21.00 uur

• 24 jan, 20.00 - 21.00 uur
• 31 jan, 20.00 - 21.00 uur
• 4 feb, 20.00 - 21.00 uur

Onderwerp

Mail je vragen naar
info@energie-n.nl of geef je op
voor een energiegesprek of
warmtescan
Bel voor vragen naar
0302378312
Webinar
(hybride) warmtepompen
Webinar ventilatie
Webinar verwarming inregelen
Vragen inloop in bieb De tweede
verdieping, Stadshuis

WEBINARS

Duurzaamheid
Een of meer pagina's in De Digitale
Nieuwegeiner met activiteiten,
ontwikkelingen en tips op het gebied
van duurzaamheid. Samengesteld
door de vrijwilligers van Energie-N en
de redacties van pen.nl en De Digitale
Nieuwegeiner.

Webinar
(hybride) warmtepompen,
17 januari

In deze webinar leggen we uit hoe een
warmtepomp werkt. Wat de verschillen
zijn tussen een lucht/water en een water/
water warmtepomp. Wat is de COP
(Coëfficiënt Of Performance) en waar
wordt die door beïnvloed. Hoe stel je vast
of je woning geschikt is voor een
warmtepomp en hoe maak je een
schatting van het benodigde vermogen.

Meld je aan op onze website
https://energie-n.nl.

De Digitale Nieuwegeiner

Webinar ventilatie,
24 januari

Herken je dit ook: 'Als het buiten koud wordt en het gaat waaien, gaan
de ventilatie schuiven dicht en die vergeten we dan weer open te zetten'.

Als je niet ventileert verlies je ook geen energie. Frisse lucht is echter wel
belangrijk. Daar gaan we in deze bijeenkomst uitgebreid op in. Goed
ventileren is balanceren tussen lucht kwaliteit/comfort en energieverlies.
We leggen alles uit over de verschillende ventilatiesystemen in woningen
en hoe je je eigen systeem kan upgraden naar systemen waar
luchtkwaliteit gegarandeerd wordt terwijl, door warmteterugwinning, het
energieverbruik wordt beperkt.

Meld je aan op onze website https://energie-n.nl.

mailto:info@energie-n.nl
0302378312,
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl
https://energie-n.nl
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Plannen voor water in je buurt?
Vraag subsidie aan!

Bewonersgroepen, schoolklassen, historische
verenigingen, kunstenaars en wijkcomités opgelet:
in 2023 is er € 200.000 beschikbaar voor plannen die
bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van jouw
leefomgeving en meer waterbewustzijn.

Hebeen jullie plannen om jullie wijk, plein of tuin duurzamer
in te richten? Of plannen voor een tentoonstelling of een
gastles om inwoners waterbewuster te maken? Vraag dan
subsidie aan. Per initiatief is er maximaal vijfduizend euro
beschikbaar.

Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven
Met de subsidie voor duurzaam waterbeheer en
waterbewustzijn wil Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden waterbeheer beter zichtbaar maken. 60% van
hun werkgebied staat zonder dijken en gemalen onder
water, maar daarvan zijn veel mensen zich niet bewust.
Ook moeten we ons voorbereiden op het veranderende
klimaat: langere perioden van droogte en hitte, afgewisseld
door hevige piekbuien. Dat vraagt actie, en niet alleen van
het waterschap!

Grote verscheidenheid aan projecten
In 2022 ontving het waterschap maar liefst 59 initiatieven ter
financiële ondersteuning. Van watervriendelijke
schoolpleinen tot groene daken en van het organiseren van
een tentoonstelling tot kortingsacties voor regentonnen en
een clean up actie. Een overzicht van alle projecten is te
vinden op de kaart op de webpagina van Blauwe Bewoners
Initiatieven.

Subsidie aanvragen?
Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep
mensen, kan de subsidie aanvragen. Het project of de
activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse
Rijnlanden plaatsvinden. Per aanvraag stelt het
waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar,
waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten
van het project of de activiteit betaalt. Meer informatie en
een aanvraagformulier is te vinden op de webpagina.

Sportief Dagboek (6)

Hans van Echtelt schrijft normaal gesproken 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. Maar,
omdat Hans door familie-omstandigheden tijdelijk niet naar
sportvelden kan gaan, is hij voor het dagboek momenteel
afhankelijk van zijn ‘rapporteurs’ die hem geregeld bij zijn
absentie van volledige informatie voorziet.

Hans van Echteld:

'De aanwezigen op de Nieuwjaarsreceptie van Geinoord zullen net als
ik met gemengde gevoelen naar de toespraak van voorzitter Hans van
der Meijden hebben geluisterd. Het was immers de allerlaatste keer dat
dit evenement onder de naam SV Geinoord werd gehouden, volgende
keer zal het gaat onder de titel van SV Parkhout. Zelf zat ik aan een
tafeltje met ‘oudgedienden’ die al vanaf de oprichting verbonden zijn
aan de club. En juist voor hen was het toch even slikken toen de fusie en
de daaraan verbonden verandering van clubnaam en tenue ter sprake
kwam.'

'Zo sprak ik met Henk van der Heijden, nestor van de club, over heden
en verleden van Geinoord. Namen uit het legendarische verleden vlogen
over onze tafel, van Jan en Jaap Groenendijk tot Henk van Zenderen,
mijn zoon heeft nog met hun zonen gevoetbald in een juniorenteam. En
ook de voormalige voorzitter Bas van Noordenne zat in de buurt, ook hij
heeft een stuk Geinoord-historie achter zich liggen. Hij attendeerde me
op het feit dat Jaap die zaterdag in Zwitserland verbleef, tot de leden
behoort die 60 jaar lid van de club zijn. En dus dit keer niet gehuldigd
kon worden.'

'Tot de mensen die wel gehuldigd werden, behoorden de huidige
voorzitter Hans van der Meijden die vanaf 2014 preses is van de club en
de afgelopen periode heel veel bestuurlijk werk heeft verzet in de
aanloop naar de fusie met Vreeswijk, met name wat betreft de
realisering van de nieuwe accommodatie. Hij werd met Rien Nijsse tot
erelid benoemd, de laatste is momenteel voorzitter van de Stichting
Geinoord Maatschappelijk en heeft de club in tal van andere functies
gediend zoals penningmeester en clubgrensrechter bij jeugd- en
seniorenteams.'

'Ze behoorden tot de groep clubleden die vanwege hun ‘dienstjaren’
naar voren werd geroepen en naast bloemen een diploma in ontvangst
mocht nemen. Een emotioneel moment was de diploma-uitreiking aan
Barbara, de vrouw van de veel te vroeg op 47-jarige leeftijd overleden
Richard van Huizen, in aanwezigheid van de zoons Thijs en Luuk.
Richard was grondlegger van het huidige jeugdbeleidsplan.
Clubfotograaf Gerard van Vliet overhandigde ook een foto van hem die
een ereplaats zal krijgen in de kantine. Een mooi gebaar van de
initiatiefnemer.'

In gesprek met Henk van der Heijden (links),
vanaf de oprichting lid van Geinoord
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http://www.hdsr.nl/blauwinitiatief
http://www.hdsr.nl/blauwinitiatief
http://www.hdsr.nl/blauwinitiatief
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Buurtplein Doorslag
Buurtplein Batau
Buurtplein De Componist
Buurtplein Galecop
Buurtplein Zuid
Dorpshuis Vreeswijk
Pétanque Galecop
De tweede verdieping
De Partner
Natuurkwartier
Jut & Zo

Nieuwe,
wekelijkse activiteit
Mama-café
voor moeders
en hun baby’s

Vanaf vrijdag 20 januari vindt
wekelijks (10.00 - 11.45 uur) een
mama-café plaats in Dorpshuis
Fort Vreeswijk.

Het mama-café is voor jonge moe-
ders en hun baby’s. Je kunt er an-
dere moeders leren kennen, pra-
ten over wat je bezighoudt of
gewoon een kopje koffie of thee
drinken. Soms wordt er iemand
uitgenodigd die wat komt vertellen
over bijvoorbeeld borstvoeding,
baby-massage of de overgang
naar (weer) gaan werken. Zijn er
veel vragen over een bepaald on-
derwerp of belangstelling voor een
activiteit, dan kijken we of we iets
kunnen organiseren. Een bezoek
aan het mama-café is gratis. Wel
betaal je € 1,- voor een kopje
koffie of thee. Je hoeft je niet aan
te melden, je kunt gewoon
langskomen.
Adres: Fort Vreeswijk 1,
Nieuwegein. Kom je met het OV?
Neem dan bus 65 of 565, uitstap-
pen bij halte Museumwerf.

Alle onderstaand activiteiten en data zijn ontleend
aan de websites va de desbetreffende organisaties.

Elke maandag
09.00 - 10.00 Bodyfit
10.00 - 11.00 MBVO zumba
10.00 - 11.00 MBVO yoga
10.00 - 11.30 Wandelen
10.00 - 12.00 Creatief schilderen
10.00 - 12.00 Schilderen
11.00 - 12.00 MBVO swinggym
11.00 - 12.00 Bakkie in de buurt
11.15 - 12.15 MBVO gym
11.15 - 12.15 MBVO gym
11.45 - 12.45 MBVO yoga
12.00 - 13.00 Buurtlunch
13.00 - 16.00 Samen creatief
13.00 - 16.00 Bridge
13.30 - 14.30 Bewegen met Jut
13.30 - 15.30 Koersbal
13.30 - 16.30 Koersbal
14.00 - 16.00 Creatief schilderen
17.30 - 19.00 Het pruttelt bij Jut
19.00 - 23.00 Bridge
19.30 - 21.00 Ukelilies II
19.30 - 21.30 Open atelier
20.00 - 23.00 Popkoor Refreshing

Elke dinsdag
09.00 - 12.00 Kleiduiven
09.30 - 12.00 Schaken
09.30 - 10.15 Beter bewegen
09.30 - 11.30 Creatief Club
10.00 - 12.00 Koffieinloop
10.00 - 12.00 Digi-vragen
10.30 -12.00 Gezellig bij Jut
10.30 - 12.30 Taal en ontmoeting
11.00 - 13.00 Kaarten maken
13.00 - 14.00 Yoga
13.00 - 15.00 Senioreninloop
13.00 - 16.00 Creatief op recept
13.30 - 15.30 Sjoelen
14.00 - 15.00 Yoga
14.00 - 16.00 Schilderen
14.00 - 16.00 Kaarten maken
14.00 - 16.30 Boekenruil
14.30 - 16.30 Kidsclub
15.00 - 16.30 Girlpower
15.15 - 16.15 MBVO Gym
16.00 - 18.00 Koken en eten
16.30 - 20.00 Robin-food
17.30 - 20.00 Eet je mee?
19.00 - 22.00 Sjoelen
19.00 - 22.30 Irakees kaarten
19.30 - 21.30 Create & craft
19.30 - 22.30 Klaverjassen

Elke woensdag
09.00 - 10.00 Pilates
09.15 - 10.30 Rustig wandelen
09.30 - 10.15 55+ sport
09.30 - 12.30 Vief Actief
10.00 - 11.00 MBVO swinggym
10.00 - 11.00 Ouder-kindochtend
10.00 - 11.30 Wandelen
10.00 - 12.00 Koersbal

Elke week vind je in De Digitale
Nieuwegeiner, en elke week op pagina 3,
de Agenda. Daarin vind je een overzicht
van wat er zoal in Nieuwegein te doen is
of georganiseerd wordt. De redactie
tracht zo compleet mogelijk te zijn, maar
wat haar niet ter ore komt of wat haar niet
wordt gemeld, blijft onvermeld. Grijp dus
je kans en informeer de redactie tijdig
wanneer je iets organiseert.

Naast de eenmalige activiteiten vinden er
in Nieuwegein ook veel 'vaste' activiteiten
plaats: cursussen, sportactiviteiten,
samenkomsten... Ook voor die (wekelijk-
se, maandelijkse) activiteiten maakt De
Digitale Nieuwegeiner ruimte. Dus, orga-
nisaties: kom maar door met jullie infor-
matie. Een e-mail volstaat, maar lever de
gegevens alsjeblieft aan zoals in de
kolom hiernaast. Met behulp van kleur
wordt naar de betreffende lokatie ver-
wezen.

Er is echter één voorwaarde en dat is
dat je het ons laat weten wanneer een
activiteit niet meer plaats vindt.

Naar de volgende pagina

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.fortvreeswijk.nl
http://www.petanque.nl/html/agenda.html
https://www.detweedeverdieping.nu
https://departnernieuwegein.nl
https://www.natuurkwartier.nl
https://jutenzonieuwegein.nl
0306034722
mailto:redactie@pen.nl
mailto:redactie@pen.nl


Inschrijving NLdoet 2023
sluit bijna

Zit jij bij een school, (sport)vereniging
of instelling? En heb jij een aantal
klussen die gedaan moeten worden?
Schilderen, tuinieren, opslaghok op-
knappen of juist een schuurtje af-
breken? Of wil je weer een leuk be-
wonersproject organiseren, zoals een
wandeling, pannenkoeken bakken of
een sport- en spelactiviteit? Meld je
dan aan voor NLdoet, de grootste vrij-
willigersactie in Nederland en natuur-
lijk doet Nieuwegein ook mee.
Er zijn al diverse projecten aangemeld,
maar misschien zit de jouwe er nog
niet bij!

Inschrijven voor 31 januari
NLdoet vindt vrijdag 10 en zaterdag
11 maart plaats en je project aanmelden
kan nog tot 31 januari 2023. En misschien
kom jij dan ook nog in aanmerking voor
subsidie (op = op). Door mee te doen met
NLdoet zet je jouw project op de kaart en
weten vrijwilligers in Nieuwegein en om-
streken dat ze je kunnen helpen. Goed
voor de (maatschappelijke) betrokken-
heid en leuk om andere mensen te leren
kennen. Heb je hulp nodig bij de aan-
melding of het verder promoten van jouw
project? Samen voor Nieuwegein helpt!
Mail naar info@samenvoornieuwegein.nl
voor meer informatie.

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: ‘Een allergie hebben, is zeker niet fijn. Sommige allergieën vallen mee en is prima mee te leven. Toch vinden sommige
mensen het maar raar: allergisch zijn voor lactose, oftewel, melksuiker. Wie is er nou allergisch voor melk?! Nou… ik dus.’
Wist je dat de strips die Kim wekelijks maakt voor De Digitale Stad Nieuwegein gebundeld te koop zijn? Kijk hier maar. Er zijn al
vier delen!

De Digitale Nieuwegeiner

Buurtplein Doorslag
Buurtplein Batau
Buurtplein De Componist
Buurtplein Galecop
Buurtplein Zuid
Dorpshuis Vreeswijk
Pétanque Galecop
De tweede verdieping
De Partner
Natuurkwartier
Jut & Zo

Alle onderstaand activiteiten en data zijn ontleend
aan de websites va de desbetreffende organisaties

10.00 - 12.00 Breien en haken
10.00 - 12.00 Haken
10.00 - 12.00 Atelier
11.00 - 12.00 MBVO zumba
13.00 - 16.00 Senioren samen
13.30 - 15.30 Spelletjesmiddag
13.30 - 16.00 Digi Café
14.00 - 16.00 Speksteen bij Jut
14.00 - 16.00 Schaakclub
14.00 - 16.00 Jut's Potpourrie
14.00 - 16.00 Bingo
14.00 - 16.00 Breien en haken
16.00 - 17.00 Schaken
18.00 - 20.00 Koken met Arie
19.30 - 21.30 Open atelier
19.30 - 22.00 Videoclub

Elke donderdag
09.30 - 11.00 Inloopspreekuur
09.30 - 11.30 Tekenen/schilderen
10.00 - 11.30 Wandelen
10.00 - 11.30 Creatieve ochtend
10.00 - 12.00 Sportinfo inloop
10.00 - 12.00 Digi-vragen
10.00 - 12.00 Computerinloop
10.00 - 13.00 Naaien

10.30 -12.00 Gezellig bij Jut
12.00 - 13.00 Lunchcafé
13.00 - 14.00 Yoga
13.00 - 15.00 Breien
13.00 - 15.30 Schilderen/tekenen
13.00 - 17.00 Klaverjassen
13.00 - 17.00 Acryl en aquarel
13.15 - 15.15 Creatief met koffie
13.30 - 17.00 Klaverjassen
14.00 - 16.00 Galecopperband
14.30 - 15.30 Koor Geinse Wijsjes
17.30 - 19.00 Het pruttelt bij Jut
19.30 - 21.00 Raya yoga
19.30 - 22.15 Volksdansen
20.00 - 21.00 Zumba
20.00 - 22.00 Mozaïeken

Elke vrijdag
09.00 - 10.00 MBVO swinggym
09.00 - 10.00 Milde yoga
09.00 - 13.00 Bridge
09.30 - 11.30 Samen creatief
10.00 - 11.00 MBVO swinggym
10.00 - 11.30 Wandelgroep
10.00 - 11.30 Breien en haken
10.00 - 11.45 Mama-café
10.00 - 12.00 Art Journal
11.00 - 12.00 Yoga
11.00 - 12.00 Pilates
12.00 - 13.30 Hatha yoga
12.00 - 13.00 Vief Lunch
13.00 - 15.00 Vief actief
13.00 - 15.00 Quilt Bee
13.00 - 17.00 Digi Café
13.30 - 15.30 Vief actief
13.30 - 16.30 Kleuren volw.
15.00 - 16.30 Kidsclub

Elke zaterdag
10.00 - 12.00 Bookclub (Engels)
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https://boeketten.nl
mailto:info@samenvoornieuwegein.nl
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/winkel/Boeken-c106666418
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.fortvreeswijk.nl
http://www.petanque.nl/html/agenda.html
https://www.detweedeverdieping.nu
https://departnernieuwegein.nl
https://www.natuurkwartier.nl
https://jutenzonieuwegein.nl
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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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Tot en met 31 januari

kun je nog het speciale
Feestdagenarrangement met
onder andere miniquiches en
mozzarellahapjes reserveren

Nieuwe musical
'Before After'
Vr 13 jan, 20.15 uur, vanaf € 25,50
Wanneer Ami en Ben elkaar
tegenkomen op een prachtige
heuvel, herkent zij hem gelijk als
haar grote liefde die plots ver-
dween. Hij herkent haar niet. Wat
ging er mis en wat als je een
tweede kans krijgt? Kun je werke-
lijk opnieuw beginnen? ‘Before Af-
ter’, op 13 januari in DE KOM, is...

Patrick Nederkoorn in
grappige en bitterzoete
cabaretsolo 'Hoogtij'
Vr 13 jan, 20.30 uur, € 19,50
In een Duitse krant las Patrick
Nederkoorn - winnaar van de
Annie M.G. Schmidtprijs 2019 -
over de aanstaande ‘Enthollan-
disierung der Erde’. Er stond: “Als
maar de helft van alle klimaatprog-
noses klopt, zal Nederland ooit on-
der de zeespiegel verdwijnen. Er...

'Op zoek naar René',
een theatershow vol
zelfspot, humor en
bekende liedjes
Do 19 jan, 20.15 uur, vanaf € 30,50
René van Kooten wordt dit jaar
vijftig en vindt het tijd om zichzelf
eens in kaart te brengen. Want wie
is hij eigenlijk? Musicalacteur?
Rockzanger? Geschiedenis-
docent? Huisvader? De gevierde
artiest gaat samen met een...

Nathalie Baartman
in cabaretsolo 'Snak'
Do 19 jan, 20.30 uur, € 19,00
De onderkoelde humor van de
eigenzinnige Twentse cabaretier
Nathalie Baartman is aanstekelijk.
Over haar vorige programma
‘Breek’ schreef De Telegraaf: “Ze
beschikt over een buitengewoon
origineel en grappig observatiever-
mogen en vertelt hilarische ver-
halen over haar leven dat altijd...

FOTO: NICO BRONS

FOTO: WIM LANSER

FOTO: HANS OOSTRUM

FOTO: ASTRID VAN LOO & TAKEADETOUR

FOTO" ANNEMIEKE VAN DER TOGT

Getalenteerde, jonge cast zingt wereldhits
Za 14 jan, 20.15 uur, vanaf € 29,50

De Sun Studio in Memphis, Tennessee is de kraamkamer van de rock-‘n-
roll en de plek waar mannen als B.B. King, Carl Perkins, Johnny Cash,
Roy Orbison, Jerry Lee Lewis en Elvis Presley doorbraken. In ‘Sun
Records - The Concert’ op 14 januari in DE KOM zingt en speelt een
getalenteerde, jonge cast de wereldhits van de grote artiesten van het...

0306045554
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(107,97,115,115,97,64,100,101,107,111,109,46,110,108)+'?')
http://www.dekom.nl
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Vreeswijk had
grootste zandvloot
van Nederland

Rond 1900 had Vreeswijk
de grootste zandvloot van
Nederland. Het had toen
zo’n 150 zandschippers.
Dagelijks voeren zij uit om
het zand van de bodem van
de Lek te baggeren. Door de
ligging aan de Lek was
zandwinning een lucratieve
bezigheid. Het baggeren
was niet alleen lonend
maar ook noodzakelijk om-
dat de vaargeulen op diepte
moesten worden gehouden
en de havens niet mochten
verzanden. Het werk was
wel riskant. Op de drukbe-
varen Lek zonk nogal eens
een te diep geladen zand-
schuitje, nadat het door de
deining van een passerend
schip was volgelopen. Werd
er in 1900 met de hand ge-
baggerd, enkele decennia
later voer het eerste zand-
zuigerschip Rijn en Lek in
Vreeswijk.

Rond 1900 voer een zand-
schipper met een klein hou-
ten scheepje waarop zo’n 11
tot 15 ton zand kon worden

ingeladen, dat met de hand
naar boven was gehaald.
Hiervoor werd de baggerbeu-
gel gebruikt. De baggerbeugel
is een ijzeren ring die aan de
voorzijde iets uitloopt in een
lip. Aan de beugel zit een lin-
nen baggerzak, een touw en
een lange, buigzame stok.

De beugel werd vanaf een
zandscheepje het water inge-
gooid, waarna met kleine ruk-
jes de beugel over de grond
werd getrokken. Was de zak
vol zand, dan trokken twee
mannen, baggerknechten, de
beugel naar boven en leegden
de zak op de schuit. Het bin-
nenhalen van de beugel bo-
ven het wateroppervlak was
zeer zwaar. Met een zwaai
werd de zak geleegd op de
schuit. Later verliep dit trek-
werk over een soort fietswiel.
Het omhoog hijsen ging daar-
door veel soepeler en lichter,
waardoor de schipper zijn
vrouw en kinderen het werk
liet doen. Dit bespaarde hem
de nodige kosten, namelijk
het loon voor de knechten.

Wanneer de boot vol zand
lag, werd er naar een ‘stort-
plaats’ gevaren, bijvoorbeeld
een steenfabriek langs de
Nederrijn of Lek. Met een
schop en kruiwagens werd het
zand gelost. De steenfabrie-
ken stonden vaak in de uiter-
waarden van een rivier, zo
ook bij Vreeswijk. De grond-
stoffen, zand, klei en kalk,
konden dan makkelijk over
het water worden aange-
voerd, evenals de gebakken
stenen.

Rond 1910 nam de woning-
bouw toe waardoor er een
grotere vraag naar bakstenen
en dus ook zand kwam. Het
waren gouden tijden voor de
Utrechtse aannemers waar-
van ook de Vreeswijkse zand-
schippers profiteerden. Het
lossen van de scheepjes ging
met schep en kruiwagen. Ook
kinderen werkte mee.

Zandwinning was rond 1900
een zwaar beroep en zeker
geen vetpot. Men werkte wel
vijftien uur per dag. Vooral in

de winter was het moeizaam:
het water stond hoog waar-
door er nauwelijks tot niet
met de zandbeugel gewerkt
kon worden en soms bleef bij
vrieskou en ijs de Oude Sluis
gesloten. Het betekende voor
de zandschipper dat hij moest
interen op zijn reserves. En
om te overleven klopte hij en
zijn gezin soms aan bij de
diaconie of de armenkas.

Het werk was fysiek zwaar
Om 04.00 uur ’s ochtends op,
om de Lek op te varen en ver-
volgens met de handbeugel te
baggeren tot het scheepje vol
was. Dan voer de schipper
door naar Utrecht om zand te
lozen. Hij keerde met zijn
lege schip zo snel mogelijk
terug naar Vreeswijk om op-
nieuw te baggeren. Een zand-
schipper poogde het liefst 4
keer per dag op en neer te
varen. Werkdagen van zo’n 15
uur waren dan ook geen uit-
zondering.

Als eerbetoon aan de vele
zandschippers die Vreeswijk
gekend heeft, staat er een
standbeeld van de Beugelaar
op de kade bij de Oude Sluis.

Het beeld van een beugelaar als
eerbetoon aan de Dorpsstraat
nabij de Oude Sluis in Vreeswijk

https://www.pen.nl/artikel/de-beugelaar

