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Norgerveste

DEZE WEEK

• Agenda
•

Huisarts Erik Asbreuk geridderd Buren bezoeken bouwplaats

• Bussen uitgebrand op Westraven

60 Jaar getrouwd

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda DE KOM
• Agenda Bouwgein
• Laptopdief bij Mediamarkt in beeld
• Boom valt op tram
• Duo Dufonte in De Partner

• Repair Café Galecop weer van start
• Soep van de Fiets zoekt vrijwilligers
• JSV JO10-1 gaat verder net een thriller
• VSP dichtbij en zichtbaar in City
• Bingo en klaverjassen bij JSV
• 16 Kandidaten voor het burgemeester-

schap van Nieuwegein
• Kat van dak en kraaien gered
• In gesprek met Joris van Casteren
• Woonin opent balie in Nieuwegein
• De Week van het Snoepgoed

• Kevin Reinhard trainer sv Parkhout
• Soep en Cultuur met salsaband Salero
• 32 Podiumkunstenaars tijdens Gluren

bij de Buren
• Klaverjassen bij de Pétanque
• Touwtrekken in Vreeswijk
• En de ALDI blijft voorlopig open
• Wijkbijeenkomst Galecop Geweldig
• Mylo Freeman in de bibliotheek
• Nieuwegeinse woningmarkt in beeld
• SV Geinoord bekert verder
• Utrechts Archief zoekt materiaal

Coronaperiode
•
•

• Robin Hood komt naar Nieuwegein

• Duurzaam: Balans tussen frisse lucht en energieverlies
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Wie heeft de oplossing?



Prei-stamppot met feta en
draadjesrundvlees

Nu het koud is buiten hebben we op de
redactie altijd weer zin in een lekkere
stamppot. Ik kwam deze prei-stamppot
met feta ergens tegen op internet en op
een koude dag zoals vandaag gaat ‘ie er
best in. In de koelkast heb ik nog draad-
jesrundvlees dus dat doe ik er lekker bij.

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 Norgerveste in de wijk
Fokkesteeg.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Huisarts Erik Asbreuk Ridder in de Orde van
Oranje Nassau

Op vrijdag 13 januari 2023 ontving huisarts Erik Asbreuk een
Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Frans
Backhuijs. Erik Asbreuk is benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Hij werd verrast met de onderscheiding tijdens de
nieuwjaarsreceptie van het gezondheidshuis De Componist.

Mede-oprichter gezondheidshuis De Componist
De heer Asbreuk ontving deze onderscheiding omdat hij zich naast zijn
baan als huisarts de laatste 16 jaar hard heeft gemaakt voor een nieuw
‘centrum’. Onder zijn bezielende leiding is het gezondheidshuis De
Componist uiteindelijk in 2022 geopend. Dit centrum is opgezet volgens
de nieuwe filosofie, die medische zorg verbindt met welzijn. Met deze
filosofie is er vooral aandacht voor de mens, niet alleen voor de ziekte.

Nevenactiviteiten
Daarnaast heeft de heer Asbreuk zich ingezet voor vele andere
organisaties, zoals penningmeester bij Coöperatie Geijnzorg en de
samenwerkende Gezondheidscentra, voorzitter Eerstelijn in Cijfers,
bestuurslid bij UNICUM Lekstroom en voorzitter van de Raad van
Bestuur van Corporatie Eerstelijns Medisch Centrum.

Burgemeester Frans Backhuijs: 'Ik vind het bewonderingswaardig hoe
Erik Asbreuk zich jarenlang heeft ingezet voor de samenleving, het
centrum en het belang van de mens achter de patiënt. Een inzet als
deze, verdient een bijzondere onderscheiding.'
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https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-prei-stamppot-met-feta-en-draadjesrundvlees
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-prei-stamppot-met-feta-en-draadjesrundvlees
https://www.pen.nl/artikel/de-norgerveste
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/gezondheidshuis-de-componist-officieel-geopend
https://www.pen.nl/artikel/gezondheidshuis-de-componist-officieel-geopend
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.pen.nl/adverteren
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AGENDA

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

(Bouwgein)
• 23 jan: Brabbelen bij Kleintje Jut
• 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
• 29 jan: Salsaband Salero
• 1 feb: Knikkerdoolhof bij Bouwgein
• 2 feb: Wijkbijeenkomst Galecop

Geweldig
• 4 feb: KOM toneel spelen
• 4 feb: Soep van de Fiets
• 4 feb: Klaverjasmarathon
• 5 feb: Gluren bij de Buren
• 5 feb: Gluren bij de Buren (Bouwgein)
• 8 feb: Bingo Buurtplein Doorslag
• 10 feb: Avondcompetitie Klaverjassen
• 11 feb: KOM muziek maken
• 11 feb: Black Opal Blues
• 12 feb: Lou Prince
• 15 feb: Textiel bij Bouwgein
• 18 feb: KOM dansen
• 19 feb: Familie carnaval
• 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)

De gemeente feliciteert het echtpaar van den Noort - Elbertse!
Zij vierden hun 60-jarig huwelijksjubileum. Uiteraard ging burgemeester
Frans Backhuijs bij het stel langs met een bos bloemen.

Maar liefst 32 podiumkunstenaars
doen mee tijdens Gluren bij de Buren

Op zondag 5 februari aanstaande treden 32 verschillende podium-
kunstenaars op in huiskamers van alle soorten en maten, verspreid
over alle wijken van Nieuwegein. Bezoekers kunnen vanaf nu hun
programma uitstippelen via de website van de organisatie.

Het programma bestaat dit jaar uit een kleurrijke verscheidenheid van
disciplines en genres. In Jutphaas spelen drie pianisten die al eerder
hebben meegedaan, dit keer komen ze 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 theatrale muziekvoorstelling voor de hele familie. Stampers,
fladderaars, en brullers komen voorbij. En pas op: de wolf is terug!

Elk optreden duurt een half uur en elke act wordt drie keer uitgevoerd.
Bezoekers kunnen van optreden naar optreden hobbelen, en de fana-
tiekeling kan zo zelfs zeven verschillende optredens bijwonen.

Alle optredens zijn te bezoeken op zondag 5 februari 2023 van 12.00 tot
17.00 uur. Toegang is op basis van vrijwillige bijdrage en reserveren is
niet nodig. Bezoekers kunnen op de website een persoonlijke route
samenstellen om te printen of te delen met vrienden, familie en buren.

Gluren bij de Buren Nieuwegein wordt georganiseerd door Stichting de
Bühne in samenwerking met DE KOM, stadstheater en kunstencentrum.

De Digitale Nieuwegeiner

mailto:samensterk@jsv-nieuwegein.nl
http://www.departnernieuwegein.nl/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
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Pas geopende Aldi
in Blokhoeve mag
voorlopig openblijven
van de rechter

De net geopende Aldi in de wijk
Blokhoeve mag voorlopig open
blijven. Dat heeft de rechter don-
derdag geoordeeld (lees hier de
uitspraak). De gemeente Nieuwe-
gein had de Aldi in Blokhoeve
voor de rechter gesleept, nadat
concurrerende supermarkten,
waaronder De PLUS, Nettrama,
AH Hoogzandveld en de Dirk,
eerder al een zaak aanspanden
tegen de gemeente Nieuwegein.
De rechter geeft Aldi in deze zaak
gelijk, vanwege eerder gemaakte
afspraken.

Aldi en de gemeente hadden name-
lijk afgesproken het hoger beroep in
die eerste rechtszaak af te wachten.
De supermarkt mocht van de ge-
meente openblijven tot de uitspraak
er zou zijn, maar intussen stapte de

gemeente dus tóch naar de rechter.
'Uit de toelichting van Aldi en de
gemeente (…) en een e-mail blijkt dat
afgesproken is dat partijen samen op-
trekken', staat in de uitspraak.

Samen optrekken
Van dat 'samen optrekken' was on-
langs weinig te zien in de rechtbank.
Waar de gemeente en Aldi in eerste
instantie dus onderling hadden afge-
sproken dat de Aldi vóór de uitspraak
van de eerste rechtszaak open mocht
blijven, het was immers de gemeente
die haar grond in volle overtuiging
aan Aldi had verhuurd, stonden par-
tijen nu toch opeens tegenover el-
kaar.

De 'soap' rond de supermarkt gaat de
gemeente hoe dan waarschijnlijk ook
een hoop geld kosten. Niet alleen de
juridische kosten lopen op. Ook moet
de gemeente waarschijnlijk duizen-
den euro’s aan dwangsommen beta-
len aan de concurrerende supermark-
ten. Dat besloot de rechter in de eer-

ste rechtszaak tussen de gemeente en
die supermarkten, en was ook de re-
den dat de gemeente van Aldi eiste
tóch dicht te gaan.

De rechtbank geeft Aldi overigens
ook gelijk als het gaat om de belan-
gen die spelen. In de uitspraak valt te
lezen: 'De rechtbank vindt dat de be-
langen van Aldi, waar veertien mensen
werken, op dit moment zwaarder we-
gen dan de (financiële) belangen van de
gemeente en de belangen van de andere
supermarkten.'

Blijft de Aldi open?
De uitspraak betekent dus dat de
nieuwe Aldi voorlopig open mag blij-
ven, in ieder geval tot het hoger
beroep in de ándere zaak. Die komt
waarschijnlijk over een paar weken.
Dan moet blijken of de concurrenten
in supermarktland opnieuw gelijk
krijgen en ook een kans moeten krij-
gen op de huidige plek van de Aldi
een supermarkt te openen.
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OMKIJKEN

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

Januari 2008

De Citykantoren, meerdere appartementen, de
bibliotheek, het (toen nog) gemeentehuis, alles ging
tegen de vlakte om ruimte maken voor de uitbreiding
van Cityplaza, voor een nieuw Stadshuis, voor een
nieuw theater.
Aan de invulling van de ruimte die leeg bleef nadat dit
alles was gerealiseerd wordt nu gewerkt.

De Digitale Nieuwegeiner
F

O
T

O
:A

R
E

N
D

B
LO

E
M

IN
K

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBMNE:2023:125
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBMNE:2023:125
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Wijkbijeenkomst
Galecop Geweldig

De afgelopen twee jaar bedach-
ten bewoners en professionals
in Galecop onder de vlag Gale-
cop Geweldig ideeën om het
leven in deze wijk nog aange-
namer te maken.

Een aantal ideeën zijn inmiddels
uitgevoerd, zoals de wijkkrant,
bloeiende bermen, gezamenlijk
zwerfafval ruimen en gezellige
activiteiten op vrijdagavond. Ook
liggen er nog allemaal leuke
ideeën te wachten om verder uit-
gewerkt te worden. Voor iedereen
die het leuk vindt om mee te
doen, maar nog niet weet hoe, is
er op donderdagavond 2 februari
een wijkbijeenkomst in Buurtplein
de Galecopperboog.

Doe jij ook mee?
Ideeën waar meer mensen onder
meer mee aan de slag willen zijn
bijvoorbeeld:
• het vergroenen van tuinen
• thema-avonden
• gespreksgroepen over bepaalde
• thema’s
• de wijkwebsite
• het bezoeken van ouderen in de
• wijk.

Ben je nieuwsgierig? Welke talen-
ten heb jij die je wel wilt inzetten
voor je buurt of de wijk? Lijkt het
je leuk en gezellig om mee te
doen, maar weet je nog niet hoe?
Je bent van harte welkom op deze
wijkbijeenkomst van Galecop
Geweldig!

De bijeenkomst vindt plaats op
donderdag 2 februari op Buurt-
plein de Galecopperboog van
19.30 - 21.30 uur. Je kunt je aan-
melden vóór 29 januari via Fransje
van Beek, wijkcoördinator Gale-
cop, 0625719887 of via e-mail
galecopgeweldig@gmail.com.

Galecop Geweldig
Galecop Geweldig is een initiatief
van Fysiotherapeut Ron van
Leeuwen, in samenwerking met
bewoners en wijkprofessionals.
Doel van het project is om samen
met bewoners en wijkprofessio-
nals te kijken wat er nodig is om
in Galecop prettig en gezond te
leven. Samen wordt een agenda
voor de wijk gemaakt met onder-
werpen waar Galecoppers samen
de komende vier jaar aan willen
werken.

Repair Café Galecop
weer van start

Zaterdag 21 januari wordt weer het
maandelijkse Repair Café in Nieuwe-
gein Noord gehouden. Inwoners kun-
nen dan van 11.00 uur tot 14.00 uur in
buurtplein Galecop aan het Thorbeck-
epark hun kapotte spulletjes laten re-
pareren.

Een nieuw jaar begin je met goede voor-
nemens. Je kledingkast opruimen bijvoor-
beeld. Wie weet kom je iets leuks tegen
waarvan je niet meer wist dat je het had.
Past het niet meer? Ga ermee naar het
Repair Café Galecop! Daar zitten ervaren
naaisters die je helpen je kledingstuk te
verstellen. Er zijn ook handige vrijwilligers
die apparaten of fietsen kunnen repar-
eren.

Zaterdag 21 januari 2023 is het Repair
Café open van 11.00 tot 14.00 uur. Het
tijdstip waarop de inloop eindigt is afhan-
kelijk van het aantal aangeboden repara-
ties.

Meld je aan als vrijwilliger
Repair Café Galecop zoekt nog nieuwe
vrijwilligers als reparateur, gastvrouw of
ter ondersteuning van de PR-activiteiten.
Als je interesse hebt, kun je je aanmelden
via repaircafegalecop@gmail.com.

FOTO VAN DE WEEK

Op Facebook kwam de redactie deze schitterende
foto (een krantenknipsel) tegen. Oud-Vreeswijker
Jaap Boersema schreef daarbij: 'Touwtrekken bij
Ariese voor de zaak (18-9-1996)'.

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

0625719887
mailto:galecopgeweldig@gmail.com
mailto:repaircafegalecop@gmail.com
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5815027338581105&set=gm.5706147219482967&idorvanity=228761760554901
mailto:redactie@pen.nl
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Eenzaamheid
heeft een gezicht
In gesprek met Joris van
Casteren

In het werk van dichter, (roman)
schrijver en journalist Joris van
Casteren komt eenzaamheid
veel voor. Hij schrijft erover en
is coördinator van de stichting
De Eenzame Uitvaart, die over-
ledenen zonder familie of sociaal
netwerk een afscheid biedt met
een persoonlijk gedicht.

Van Casteren vertelt op 26 januari
van 20.00 tot 22.00 uur in de bieb

De tweede verdieping over zijn
werk en over het thema eenzaam-
heid. Waarom fascineert eenzaam-
heid de schrijver zo? Ook draagt hij
voor uit zijn boeken.

De toegang is € 5,00.
Meld je online aan.
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Boom valt op tram,
passagiers met de schrik vrij

Voruge week donderdag, aan het eind
van de middag, is een boom op een
tram gevallen. Er zaten passagiers in
het voertuig, maar die zijn er zonder
kleerscheuren van af gekomen.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de
IJsselsteinseweg, in de wijk Doorslag.
De brandweer heeft de boom in stukken
gezaagd en weggehaald. Volgens een
woordvoerder van de Veiligheids Regio
Utrecht (VRU) ging het om een 'behoorlijk
dikke boom'. Toen de boom weg was kon
de beschadigde tram van lijn 21 naar de
remise worden overgebracht.

Tot ongeveer 20.30 uur die donderdag
was het tramverkeer ontregeld tussen
Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein.
Reizigers moesten in die tijd vervangend
vervoer nemen.

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: 'Dazen betekent doordrammen, onzin uitkramen. Als iemand aan het
dazen is, is dat behoorlijk irritant voor de mensen die dit moeten aanhoren.
Er zijn ook vliegen die dazen genoemd worden en die kunnen ook behoorlijk
irritant zijn. Daarvan zouden in Nederland zo’n 35 soorten voorkomen. Van al
die dazen zijn de vrouwtjes, net als bij steekmuggen, belust op het bloed van
zoogdieren. Daarvan zijn de meeste “gespecialiseerd” op bepaalde dieren,
zoals de runderdaas.'

'Maar het is waarschijnlijk dat ze hun voorkeur vergeten als ze echt honger
hebben en er geen “bepaalde dieren” te vinden zijn.'

'In Nieuwegein zijn vooral de regendaas en de goudoogdaas actief bezig om mensen te belagen.'

“Net als steekmuggen” betekent niet dat dazen kunnen steken. Dazen hebben bijtende monddelen, een soort kaken, en daarmee
bijten ze een gaatje in de huid en likken bloed op.'

'De regendaas is fraai getekend en de goudoogdaas heeft grote, mooi gekleurde ogen. Je voelt ze nauwelijks, dus dat zie je pas
goed als ze op je handen gaan zitten voor een slokje bloed.

De Digitale Nieuwegeiner

https://detweedeverdieping.crmplatform.nl/evenement?uitvoering=9102
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
https://filmscanning.nl
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'Drukke dag dus geen tijd
gemaakt om voldoende te eten.
Thuis komen en nog moeten
bedenken wat je gaat koken. Of
met de trein naar huis en op het
station allemaal lekkere dingen
om je heen tegenkomen. Dit zijn
voor mij de momenten dat ik snel
naar een ongezonde snack grijp.
En of ik me daarna nou beter
voel? Soms wel, maar ook vaak
genoeg niet. Wat zijn voor jou van
die momenten dat je gaat
snacken?'

'Deze week (16 t/m 22 januari)
is het de week van het
snoepgoed. Oftewel, de uitdaging
om een week lang goed te
snoepen. Voor mij is deze week
vooral een moment om even

bewust stil te staan bij de
tussendoortjes die ik eet. Want die
kunnen soms best vervangen
worden door gezonde(re)
alternatieven. Een stukje fruit of
(snoep)groente als tussendoortje
is inmiddels bij veel mensen
bekend. Om dit net wat extra’s te
geven kan je dit bijvoorbeeld ook
combineren met een lekkere dip
van humus. Of met een snack van
kikkererwten maak je mij
bijvoorbeeld ook echt blij.'

'Soms wat ongezonds moet ook
kunnen vind ik, maar om er dan
ook echt van te kunnen genieten
moet het wel in balans zijn,
waardoor ik lekker in m’n vel zit.
Echter is regelmatig de keuze
maken voor het gezonde(re)
tussendoortje best een uitdaging
in de steeds grotere obesogene

omgeving. Dit is een omgeving die
mensen stimuleert om te veel te
eten en daarnaast te weinig te
bewegen. Eten is vaak direct
beschikbaar, ongezonde
producten zijn relatief goedkoop
en er wordt veel reclame voor
gemaakt. Oftewel, de omgeving
kan mensen ongewenst of
onbewust verleiden tot ongezond
eten.'

'Voor veel mensen, inclusief
mezelf, is het constante
voedselaanbod een grote
verleiding die moeilijk is te
weerstaan. Om in de huidige
samenleving toch gezonde keuzes
te maken kunnen we twee dingen
doen. Proberen alle verleidingen
om ons heen te weerstaan of de
leefomgeving aanpassen zodat
we minder snel verleid worden.
Buiten kunnen we moeilijk van
kinderen verwachten dat ze niet
verleid worden, maar thuis kunnen
we ze hier zeker bij helpen. Schep
kleine porties op, zorg dat fruit op
tafel staat en de ongezonde snack
niet in beeld is. En als je dan wil
genieten van bijvoorbeeld chips,
doe dan een handje in een bakje
in plaats van de zak op tafel te
leggen.'

'SportID probeert Nieuwegein
breed kinderen van jongs af aan
mee te geven dat lekker in je vel
zitten belangrijk is. Want jong
geleerd is oud gedaan. Om deze
boodschap toegankelijk te maken
voor kinderen, hebben we de
mascotte JOGGY ontwikkeld.
JOGGY eet graag worteltjes, lacht
altijd, beweegt graag en drinkt dan
na afloop het liefst het water.
JOGGY organiseert bijvoorbeeld
elke vakantie een activiteit en
komt graag langs bij activiteiten in
Nieuwegein. Heb je een activiteit
waar JOGGY langs kan komen?
Laat het dan weten aan JOGG-
regisseur Julia van Weelden via
j.vanweelden@merwestein.nl.'

'Benieuwd geworden naar de
Week van het snoepgoed? Of wil
je graag tips over verantwoord
snoepen? Kijk dan bijvoorbeeld in
dit digitale magazine met allemaal
tips, interviews en lekkere
tussendoortjes:
www.weekvansnoepgoed.nl/'

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 Julia
van Weelden:

Week van het snoepgoed

mailto:j.vanweelden@merwestein.nl
http://www.weekvansnoepgoed.nl/
https://www.sportidnieuwegein.nl/sportid/
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Woonin
opent vestiging voor
huurders in Nieuwegein

Op 1 januari 2023 zijn woning-
corporaties Mitros en Viveste
gefuseerd tot Woonin. Woonin
staat dicht bij de huurder.
Daarom kunnen huurders per
1 februari ook in Nieuwegein
voor hun vragen terecht in een
nieuwe vestiging.

Balie open voor huurders
Huurders kunnen vanaf woensdag
1 februari met al hun vragen te-
recht bij de balie van de vestiging
in Nieuwegein. Het adres van het
wijkkantoor is Vreeswijksestraat-
weg 22, op loopafstand van City-
plaza en Sportcomplex Merwe-
stein. De balie is open van maan-
dag tot en met vrijdag van 09.00
tot 13.00 uur.

Dichtbij huurders
Woonin Nieuwegein heeft een
eigen gebiedsregisseur, Myrte van
der Gugten, en een manager
Wonen. Deze vaste gezichten dra-
gen bij aan het netwerk in de ge-
meente, met huurders en samen-

werkingspartners. Manager
Wonen Katja van Boeijen over de
opening: 'We zijn heel blij dat we
met de opening van deze balie huur-
ders persoonlijk te woord kunnen
staan in Nieuwegein. We starten
hier met een vast team voor de ge-
meente Nieuwegein. Zo houden we
kennis en ervaring in huis en werken
we slagvaardig. Huurders gaan
daar absoluut iets van merken. Dat
begint al met een feestelijke opening
op 1 februari, om bij te praten met
onze huurders'.

Meer sociale huurwoningen
De naamWoonin staat voor
Samen, Dichtbij, Goede buur en
Goed wonen. Met de fusie heeft
Woonin meer slagkracht om extra
sociale woningen te bouwen in de
regio. Bovendien werkt Woonin
aan een sterk team van medewer-
kers die weten wat er leeft onder
huurders in de wijken. Er is een
grote opgave voor de volkshuis-
vesting in Nieuwegein. Woonin
levert binnenkort de nieuwbouw
op het JUKO-terrein op en werkt
daarnaast aan plannen voor het
Nijpelsplantsoen, Vreeswijk en de
Lijsterbesstraat.

Kat
uit benarde positie gered

Dinsdagmorgen rond 11.00 uur moest
de brandweer er aan te pas komen om
een kat te bevrijden uit en wel bijzonder
benarde positie. Op de Jupiterburg in
de wijk Batau Noord kon een kat geen
kant op terwijl hij angstig op de nok
van een huis zat.

Maar dat was het niet alleen, de kraaien
die de angstige kat zagen vielen hem aan.
Buurtbewoners belden hierop de brand-
weer en dierenambulance om het arme
dier te redden.

De brandweer was snel ter plekke met
een ladderwagen. Na eerst geprobeerd te
hebben om het dier naar beneden te lok-
ken moest de ladderwagen toch ingezet
worden. Na enige tijd liet de kat zich pak-
ken waarop hij naar beneden kon worden
gebracht. Eenmaal op de grond bekom-
merde het personeel van de dierenambu-
lance zich om de kat. Omdat het dier ge-
chipt was kon de eigenaar snel achter-
haald worden en kon het dier verenigd
worden met zijn bazinnetje.

De Digitale Nieuwegeiner

Politie zoekt nog steeds man
die andere man zwaar mishandelde
op de Herenstraat

Op vrijdagavond 22 april 2022 ontstond een massale
vechtpartij in de omgeving van een eetcafe aan de
Herenstraat in Nieuwegein. Meerdere personen raakten
hierbij gewond. Een aantal verdachten werd op heter-
daad aangehouden en allen zijn inmiddels weer vrij.
De recherche is nog wel op zoek naar één specifieke
verdachte. En dat gaat om de man in een roze t-shirt.
Hij wordt er van verdacht meerdere personen met een
soort slagvoorwerp te hebben geslagen.

In het lopende onderzoek vraagt de politie nu om jouw
hulp. Wie herkent de verdachte van de bovenstaande
beelden? Weet jij meer? Neem contact op via 08006070
of 08007000 (anoniem).

https://www.pen.nl/artikel/mitros-en-viveste-samen-verder-als-woonin
https://www.pen.nl/artikel/mitros-en-viveste-samen-verder-als-woonin
https://woonin.nl/
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/artikel/burgemeester-nieuwegein-sluit-cafe-me-eigen-cafe-tot-en-met-1-mei
https://www.pen.nl/artikel/burgemeester-nieuwegein-sluit-cafe-me-eigen-cafe-tot-en-met-1-mei
08006070
08007000
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Opening TechLab
Anna van Rijn College

Het Anna van Rijn College
vierde deze week de officiële
opening van het splinternieuwe
TechLab in de school. Deze
opzienbarende faciliteit biedt
leerlingen uitgebreide mogelijk-
heden om zelf met de modern-
ste technologie aan de slag te
gaan.

Directeur Marco Nomes van het
Anna van Rijn College is bijzonder
trots op het nieuwe TechLab. Hij
opende de nieuwe faciliteit met
een toelichting op de steeds groter
wordende rol van hoogwaardige
technologie in de maatschappij.
Nomes: 'Het is mooi dat leraren
en leerlingen samen worden uit-
gedaagd door alle technologie die

binnen dit TechLab wordt aange-
reikt. Deze school profileerde zich
al met innovatief onderwijs; een
eigen TechLab is op dat vlak een
inspirerende vervolgstap.'

In het Anna TechLab gaan leerlin-
gen praktisch aan de slag met al-
lerlei eigentijdse technologie.
Daarbij draait het onder meer om
het programmeren van LED-ver-
lichting, robotica en drone-tech-
nologie. Het nieuwe TechLab om-
vat verder onder meer een laser-
snijder, 3D printers, een robotarm
met lopende band en VR-brillen.

Ook is er technologie opgenomen
op het terrein van wind- en zonne-
energie.

VSP dichtbij en zichtbaar
in het centrum
van Nieuwegein

Afgelopen zaterdag, 14 januari, was de
fractie van de VSP voor de eerste keer
met de nieuwe informatietent aanwe-
zig op de markt bij de ingang van City.
Ondanks het slechte weer waren er
toch geanimeerde gesprekken en werd
er positief gereageerd op hun aan-
wezigheid.

De VSP wil graag het geluid van de inwo-
ners horen en is benieuwd wat er speelt
onder de bevolking zo na de Corona en
alle andere problemen zoals de hoge
energiekosten en het tekort aan senioren-
woningen. ‘Deze vragen en meer zullen we
in de raad meenemen zodat hun stem geho-
ord zal worden’ aldus Geert Zondag.

De VSP is de grootste lokale politieke par-
tij in de gemeenteraad van Nieuwegein en
gaat graag in gesprek met de inwoners.
Afgelopen zaterdag stond betaalbare (se-
nioren)woningen als speerpunt op de
agenda. De komende tijd zul je de fractie
op meerdere plekken tegenkomen met
hun fraaie informatietent. Niet alleen vlak
voor de verkiezingen maar gedurende de
hele raadsperiode.

In Nieuwegein is nu 20% van de inwoners
ouder dan 65 jaar (13.200 inwoners) en tot
2035 zal dat aantal groeien naar meer dan
25%! De vraag naar levensloopbestendige
en seniorenwoningen zal steeds maar
groter worden. De partij vindt dat dit
soort woningen veel te weinig wordt ge-
bouwd. Het gevolg is dat oudere inwoners
veel te lang vast zitten in te grote wonin-
gen. Jammer, want bij voldoende aanbod
van levensloopbestendige en senioren-
woningen zou er eindelijk meer doorstro-
ming op gang komen in een markt die al
lang op slot zit. Duo Dufonte in De Partner

Morgen, zaterdag 28 januari, treedt om 20.15 uur Duo Dufonte op in De
Partner aan de Nedereindseweg. Het duo wordt gevormd door Hedwig
Brieffies op harp en Iara de Cavalho Perillo op dwarsfluit. Deze jonge
musici zijn afgestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam. Ze
spelen muziek uit verschillende landen en tijdsperioden.
Toegangskaartje is inclusief een drankje na afloop.

https://www.gall.nl
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Robin Hood
komt naar Nieuwegein

Het Nationaal Jeugd Musical
Theater speelt op 11 februari
haar nieuwe productie Robin
Hood de musical in theater DE
KOM.

De cast van Robin Hood de musi-
cal bestaat voornamelijk uit jon-
geren aangevuld met enkele pro-
fessionals zoals Cystine Carreon
(bekend van o.a. Miss Saigon,
Gooische Vrouwen) en Ruben
Kuppens (bekend van o.a. Soldaat
van Oranje, Diana & Zonen). Het
NJMT is onder andere bekend van
Peter Pan: het echte verhaal,
Kruistocht in Spijkerbroek, Koning
van Katoren en Alice in Wonder-
land

Robin Hood de musical is een
episch, avontuurlijk kostuumdra-
ma over strijden voor gelijkheid en
je stem laten gelden. Een belan-
grijke boodschap in de wereld van
nu waarin er nog steeds te veel
ongelijkheid heerst, niet ieder
mens een stem heeft en het niet
overal vanzelfsprekend is dat je
mag zijn wie je bent. Grote over-
weldigende massa scènes, span-
nende gevechten en indringende
intieme momenten wisselen elkaar
af. Een onvergetelijke familiemusi-
cal die vooral ook op tieners en
jong volwassenen een onuitwis-
bare indruk zal achterlaten.

Wanneer Marian na jaren terug-
keert naar het kasteel in Notting-
ham, schrikt ze van hoe de stad er
aan toe is. Na de dood van de
koning, haar vader, heeft de
sheriff de macht gegrepen. Hij is
meedogenloos en regeert met
harde hand met behulp van zijn
neef Guy van Gisborne. De rijken
zijn alleen maar rijker geworden

en de armen armer. Marian heeft
er van alles over te zeggen maar
haar stiefmoeder Sybella snoert
haar de mond: een vrouw moet
haar plaats kennen.

In het kasteel voelt Marian zich
opgesloten; ze ziet machteloos
toe hoe het volk honger heeft en
hoe onschuldige mensen worden
gestraft voor de meest onbenullige
vergrijpen, of omdat ze hun be-
lasting niet meer kunnen betalen.

Dan staat er plotseling een held
op vanuit de menigte, een kap ver
over het gezicht getrokken, die op
spectaculaire wijze een paar jonge
veroordeelden bevrijdt met pijl en
boog. Deze Robin Hood sluit zich
aan bij een bende vogelvrijver-
klaarden die in het bos van Sher-
wood woont. De groep begint van
de rijken te stelen en de buit te
verdelen onder de armen, tot
grote woede van de sheriff.
Intussen hoort Marian dat ze
wordt uitgehuwelijkt aan de hard-
vochtige sheriff De Rainault. Haar
vrijheid wordt stukje bij beetje
meer ingeperkt.

Componist, tekstschrijver en regis-
seur Elise Berends heeft het klas-
sieke verhaal een interessante
twist gegeven door Robin Hood
een meisje te laten zijn. Maar wie
schuilt er precies onder de kap
van Robin Hood en zal deze held
erin zal slagen om meer gelijkheid
af te dwingen?

Kijk op www.robinhoodmusical.nl
voor meer informatie en de volle-
dige speellijst of op www.dekom.nl
voor kaartverkoop.

Mylo Freeman te gast
tijdens de
Nationale Voorleesdagen
in de bieb

Voorlezen beleef je samen!
Van 25 januari tot en met 4 februari
vier je de Nationale Voorleesdagen in
de bibliotheek. Schrijver Mylo Freeman
opent de Voorleesdagen op woensdag
25 januari om 10.00 uur tijdens de
ouder- kindochtend.

Mylo Freeman heeft zo’n 60 prenten-
boeken op haar naam staan en is o.a.
bekend van de boekenseries over Zaza en
Prinses Arabella. Na haar verhalen gaan
we knutselen. Meedoen is gratis, aan-
melden kan via de website.

Voorleesfeest in Nederlands
en Arabisch
Tijdens de Nationale Voorleesdagen vin-
den er nog meer leuke activiteiten plaats.
Op donderdag 26 januari van 15.00 tot
16.00 uur is het Voorleesfeestje. Er wordt,
in het Nederlands én Arabisch, voorge-
lezen uit het prentenboek van het jaar:
Maximiliaan Modderman geeft een
feestje.
Op zaterdagmiddag 28 januari duiken we
om 15.00 uur in het verhaal van Maximili-
aan met de poppen van bibliotheekmede-
werker Karen. Daarna gaan we samen
knutselen.

Meer voorleesboeken
Vaak herinner je je het voorleesboek uit je
jeugd. En soms wil je er later zelf uit voor-
lezen. Een voorleesboek gaat dus letterlijk
én figuurlijk heel lang mee. Heb je inspi-
ratie nodig? De medewerkers van de bi-
bliotheek helpen je graag. Op de website
van de bibliotheek vind je daarnaast de
boeken uit de Prentenboeken Top 10. Het
hele jaar door kun je daarnaast bij de
wekelijkse Ouder-kindochtend op woens-
dag en tijdens andere bibliotheekactivi-
teiten andere (groot)ou-ders ontmoeten
en tips krijgen over lezen en voorlees-
boekjes.

De Digitale Nieuwegeiner
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Geslaagd jubileumfeestje
bij Tennis Vereniging
Vreeswijk

Dinsdag 10 januari vierde Tennis Ver-
eniging Vreeswijk (TVV) haar 50-jarig
jubileum. Er was veel belangstelling
van leden en genodigden, zoals verte-
genwoordigers van Sport ID, KNLTB en
natuurlijk van het bestuur van TV Rijn-
huyse. Theo Balvers en Rob van der
Kuilen blikten in 20 minuten terug op
de afgelopen 50 jaar, ondersteund met
beeldmateriaal. De tennisclub is 50 jaar
geleden opgericht door een vrienden-
groep in Vreeswijk. Sindsdien is er veel
veranderd. Naast tennissen kunnen de
leden sinds enige tijd nu ook padel
spelen.

Van de KNLTB ontving Rob van der
Kuilen, de voorzitter van de tennisvereni-
ging in Vreeswijk een plaquette voor het
50-jarig bestaan. Daarvoor zal binnenkort
een mooie plaats worden gereserveerd in
het paviljoen. Later dit jaar organiseert TV
Vreeswijk een lustrumfeest.

Loes Feitsema, weduwe van mede
oprichter Wim Feitsema: ‘Vijftig jaar is een
lange staat van dienst, die gedragen wordt
door een goed bestuur en een leger vrij-
willigers, maar die dan ook altijd onder-
steund en gewaardeerd worden door dat-
zelfde bestuur.’

‘Penningmeesters, die op de centen letten
en zorgen dat TVV liquide blijft en vaak is
dat in het verleden soms moeilijk gebleken
door afnemend ledental, maar daarop an-
ticiperen en nadenken over de toekomst is
niet simpel, maar ze vinden met z’n allen
altijd een weg voor die toekomst. Zo is op
dit moment padel van de grond getild, met
zo blijkt, ook weer de nodige problemen
met de vergunningen. Men krijgt te maken
met de gemeentelijke organisatie, die zich

strak en veilig aan de regels houden. Hier
is geduld een hele schone zaak, maar
meestal komt het goed’ aldus Loes Feitse-
ma in haar open brief aan het bestuur van
de Tennis Vereniging Vreeswijk.

Herinrichting van de tuin
Woensdag 11 januari is begonnen met de
herinrichting van de tuin. Het betreft hier
met name de tuin rond de padelbanen en
de tennisbanen 5 en 6. Bij de herinrichting
worden o.a. oude plantenwortels en res-
tanten coniferen verwijderd waarbij zwaar
materieel wordt gebruikt. Daarvoor is het
nodig extra rijplaten neer te leggen om te
voorkomen dat bestaande omgeving ge-
ruïneerd wordt.
TV Vreeswijk heeft al twee padelbanen en
wil dit voorjaar een derde aanleggen,
daarvoor zijn deze werkzaamheden nodig.

14

Evalin Kerkhof van de KNLTB,
overhandigde een plakkaat
aan voorzitter Rob van der Kuilen

De brief van Loes Feitsma
staat bóven de foto
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Bingo en Klaverjassen
bij JSV-Nieuwegein

In samenwerking met Galecop Gewel-
dig worden er op vrijdagavonden
regelmatig activiteiten georganiseerd
bij JSV-Nieuwegein.

Bingo
Vandaag, 20 januari, vindt er een bingo
plaats. De aanvangstijd is 19.30 uur. Bin-
gokaarten worden terplekke verkocht.
Deze moeten contant afgerekend wor-
den. Aanmelding is niet nodig..

Klaverjassen
Op vrijdagavond 27 januari vindt een
klaverjasavond plaats, waar mooie prij-
zen te winnen zijn. De aanvangstijd voor
deze klaverjasavond is 20.00 uur. De en-
treekosten zijn 5 euro (inclusief borrel-
hapjes). Ook deze avond moet contant
afgerekend worden.

Aanmelden voor de klaverjasavond kan
via samensterk@jsv-nieuwegein.nl.

16 kandidaten in de race
voor burgemeesterschap Nieuwegein

Zestien kandidaten hebben gesolliciteerd naar het
burgemeesterschap van de gemeente Nieuwegein. Het gaat om
vier vrouwen en twaalf mannen die het stokje van de huidige
burgemeester Frans Backhuijs over willen nemen.

Backhuijs: ‘De afgelopen twee ambtstermijnen heb ik me met volle
overtuiging ingezet om als burgemeester Nieuwegein te dienen.
Samen met bewoners, ondernemers, raadsleden, collegeleden en de
ambtelijke organisatie is er met passie gewerkt voor de gemeenschap.
Maar na twaalf jaren is het tijd om de bakens te verzetten en ruimte te
maken voor iemand anders. Ik vind het een eer om burgemeester van
Nieuwegein te zijn en blijf dit tot aan 11 mei dan ook voor de volle
100% doen.’

De namen van de kandidaten worden niet bekendgemaakt. Wel heeft
de provincie Utrecht al wat andere informatie over hen gedeeld. Negen
van de kandidaten hebben ervaring als dagelijks bestuurder, drie van
hen als burgemeester. Er zijn vijf kandidaten lid van de VVD, drie van
D66, één van het CDA, één van de PvdA, één van GroenLinks en één
van een lokale partij. Vier van hen zijn niet aangesloten bij een
politieke partij.

Huidig burgemeester Frans Backhuijs geeft in mei na twaalf jaar het
stokje door. Vorig jaar maakte hij bekend niet beschikbaar te zijn voor
een derde termijn. Sinds 2011 was Backhuijs actief als burgervader in
Nieuwegein.

Natuurlijke flair
In december maakte de gemeenteraad de profielschets bekend. De
nieuwe burgemeester moet de identiteit van Nieuwegein met trots
uitdragen, kunnen overtuigen met natuurlijke flair en ervoor zorgen dat
inwoners zich gehoord voelen.

Nieuwegeiners mochten zelf ook meedenken over de belangrijkste
kwaliteiten die hun nieuwe burgemeester moet bezitten. Bijna 1600
inwoners vulden daarvoor een enquête in. Een profielcommissie,
onder leiding van GroenLinks-fractievoorzitter Alma Feenstra, ging
daar vervolgens mee aan de slag. 'We zijn wel een keertje toe aan een
vrouw, horen we veel van inwoners.” Persoonlijkheid is bovendien
belangrijker dan ervaring. “We zoeken niet per se een witte man van
55 in een blauw pak”, grapt ze, “maar iemand die diversiteit uitstraalt
en omarmt, want de stad wil ook inclusief zijn.'

Sollicitatieprocedure
De commissaris van de Koning Hans Oosters maakt een selectie van
kandidaten. Een vertrouwenscommissie voert de sollicitatiegesprekken
en draagt twee kandidaten aan. De gemeenteraad is dan aan zet en
mag kiezen. Naar verwachting zal eind mei of begin juni de nieuwe
burgemeester worden beëdigd.

Frans Backhuijs
tijdens de inauguratie
op 11 mei 2011
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Expositie
Light en Wood
in Kunstgein Podium

In KunstGein Podium, op de
begane grond van het Stads-
huis, is van 18 januari tot en
met 25 februari de expositie
Light and Wood te zien. De
openingstijden zijn van woens-
dag tot en met zaterdag van
12.00 tot 16.00 uur. Kom kijken
en laat je verrassen door een
diversiteit aan unieke foto’s en
bijzondere kunstwerken van
hout. Vrijdag 20 januari om
16.00 uur wordt de expositie
feestelijk geopend door wet-
houder John van Engelen.

Marijke van Overbeek
Marijke van Overbeek legt graag
stillevens en natuur(macro) vast.
Ook portretten en de mens in zijn
omgeving vindt ze interessant.
Esthetiek in het beeld is daarbij
belangrijk. Ze volgde een vakop-

leiding en is al enige jaren lid van
fotogroep Fotogein.

Rob Jan Derks
Rob Jan Derks werkt graag met
hout en vindt het leuk dat te com-
bineren met keramiek, glas in
lood of metaal. Om hout te be-
werken maakt hij regelmatig ge-
bruik van lasertechnieken. Orde-
ning en ritme zijn kenmerkende
elementen in zijn werk.

Carol Olerud
Carol Olerud fotografeert graag
mensen, maar maakt ook docu-
mentaires en verhalende foto’s.
Ze doet mee aan wedstrijden,
workshops, jureert en is lid van
vele fotogroepen. Zo ontmoet ze
veel gelijkgestemde mensen en
dat inspireert.

Dief steelt laptop
bij Mediamarkt in Nieuwegein

Een man heeft op maandag 15 novem-
ber 2022 een laptop gestolen bij de
Mediamarkt in winkelcentrum Cityplaza
in Nieuwegein. De politie is naar hem
op zoek en roept de hulp in van moge-
lijke getuigen.

Die maandagavond loopt de man de Me-
diamarkt binnen. Hij gaat rechtstreeks
naar de laptopafdeling. Eenmaal daar pakt
hij een showmodel, klapt deze dicht en
stopt hem onder zijn jas. Daarna verlaat
de verdachte de winkel zonder te betalen.
Er is een onderzoek gestart. De recherche
wil de man eerst de gelegenheid geven
om zichzelf te melden. Daarom tonen ze
de man eerst met blur.

Vragen
Ben jij of herken jij deze man? Meld je dan
nu! Mocht de identiteit van de verdachte
na een week niet bekend zijn, dan laat de
politie de man herkenbaar in beeld zien.
Mensen met tips kunnen bellen met de
gratis opsporingslijn 08006070 of hun tip
anoniem doorgeven via Meld Misdaad
Anoniem 08007000. Ook kunnen tips
achtergelaten worden via dit tipformulier.

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.

Bewoners aan het Kerkveld, toen Kerkplein, in Jutphaas.
De kaart voor deze week komt uit ongeveer 1900.
Uitgever is Vivat uit Amsterdam. De drukker is onbekend
maar gedrukt in zwart/wit.

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

De Digitale Nieuwegeiner

https://carololerud.com/
08006070
08007000
https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/formulier/2023/januari/03-mdn/03-diefstal-laptop-nieuwegein.html?sid=645ce94b-9ed0-46c4-bf73-c574b7505b7f
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
mailto:redactie@pen.nl
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12 bussen uitgebrand
op
busstalling Westraven

Bij busstalling Westraven, nabij
de tramremise in Nieuwegein,
is vorige week vrijdagochtend
rond 04.50 uur een grote brand
uitgebroken. Vervoerder U-OV
meldt dat er twaalf bussen zijn
uitgebrand. De brand had vrij-
dagmorgen grote gevolgen voor
het busverkeer. Het busverkeer
is later die ochtend weer opges-
tart.

Het gaat om twaalf dieselbussen.
Gevolgen voor de dienstregeling
bleven beperkt. 'Er zijn in het
weekend minder reizigers, dus dat
kunnen we hopelijk opvangen met
bestaand materieel', aldus de
woordvoerder. Er werden bussen
geregeld vanuit andere vestigin-
gen van QBuzz.

Gevolgen busverkeer
De gevolgen voor de opstart van
de dienstregeling waren groot,
meldt U-OV. Zo’n 20 lijnen kon-
den niet vertrekken vanuit Wes-
traven. 'Vanuit de andere vestigin-
gen rijden bussen wel. Inmiddels is
de dienstregeling weer op gang',

laat vervoerder U-OV aan het eind
van de ochtend weten.
Buslijnen 4, 5, 6, 10, 11, 12, 24, 27,
28, 29, 34, 38, 44, 64, 65, 74, 77,
90, 122 en 127 reden niet of
nauwelijks.

Sein brand meester
Rond 07.30 uur is het sein brand
meester gegeven, zegt Liselotte
Mackloet van de Veiligheidsregio
Utrecht. 'Toen we vanochtend vroeg
aankwamen, stonden er twee bus-
sen in brand.' De brandweer is met
meerdere eenheden uitgerukt en
heeft kunnen voorkomen dat het
vuur oversloeg naar het naast-
gelegen gebouw.

Brand had technische oorzaak
De politie rondt met deze conclu-
sie het onderzoek naar het inci-
dent af en sluit een misdrijf uit.

Qbuzz, dat onder de naam U-OV
busvervoer verzorgt in onder an-
dere Nieuwegein, kreeg naar eigen
zeggen ‘hartverwarmende reacties’
na de brand. Niet alleen van
reizigers, ook van politici.

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 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!.
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PVCV JO10-3 – JSV JO10-1
‘In 2023 Gaaan® we gewoon
verder met een thriller’

Afgelopen zaterdag speelde het eerste
team van JSV O10 jaar tegen PVCV uit
Vleuten. De jongens van JSV onder 10
de jaar (JO10) voor het seizoen
2022-2023 zijn voor het eerst ingedeeld
op kwaliteit terwijl dit de afgelopen
twee jaar op geboortedatum was
gebeurd. Door het veelvuldig samen
trainen door alle O10 spelers is de
overstap dit jaar naar nieuwe teams
daardoor gelukkig niet groot.

Van der Veldt: ‘Onze hoop was dat we in
deze nieuwe indelingsronde de stap om-
hoog konden maken naar de Hoofdklasse.
Gewoon om te zien hoe wij het daar doen
met onze groeiende ploeg. Echter de
KNVB bepaalt en heeft ons vandaag op-
nieuw, voor de 3e keer, aan PVCV 3
gekoppeld. Niet erg, we zijn aan elkaar
gewaagd en PVCV 1 en 2 spelen Hoofd-
klasse.’
‘Ooit zei Kenneth Perez op TV, ergens
een jaar geleden, dat de ouders van de
jeugd geen curling ouders moesten wor-
den toen er werd geroepen dat het wel erg
koud en nat was voor de kids tijdens de
line-up van FC Utrecht. Nou dan hebben
we toch allemaal geluisterd, het heeft
deze zaterdag vanaf moment 1 geregend,
gewaaid en was er geen droog plekje
meer te vinden. Voor de ontwikkeling pri-
ma hoor, in elke omstandigheid leren
voetballen.’
‘Vanaf moment 1 was JSV sterker, waren
er combinaties te zien (waarbij we daarom
dus kunnen zien dat we als team steeds
weer stappen maken) en vele kansen. Dat
de doelpunten nog niet vielen is dan jam-
mer maar niet erg, want het voetbal zag er
heel erg goed uit.’

‘Na het 1e kwart werd het gelukkig wel
snel 0-1 met een afstandschot van 20 me-
ter en volgde 0-2 al snel. Zo zaten we op
rozen en waren we ook na de 3de treffer
nog steeds de betere en sterkere ploeg.
Wat PVCV mee had was een nieuwe spe-
ler, een keeper die heel erg mee voetbal-
de wat ons regelmatig door goed druk te
zetten kansen opleverde. Echter door de
makkelijke wedstrijd, zoals dat leek tot
halverwege het 3e kwart, gingen we uit-
eindelijk teveel voetballen zonder rust,
overleg en overzicht en kreeg daardoor
PVCV via die meevoetballende keeper tij-
delijk de overhand en wisten ze ook nog
eens met een knap schot in de kruising de
1-3 te maken.’

Het 4e kwart stond bol van de spanning,
enerzijds de kansen die JSV helaas niet
afmaakte en de 2 kopgoals van PVCV van
hun kleinste man op het veld. ‘Zo stonden
we 4 minuten voor tijd ineens op 3-3 en
werd het nagelbijten.’ De spanning was
voelbaar bij iedereen en een nederlaag of
gelijkspel had voor JSV echt een zwaar
onterechte uitslag geweest. ‘Het was
Koen die 1 minuut voor tijd doorbrak,
fysiek zich goed voor zijn tegenstander
positioneerde en vervolgens nipt langs de
keeper tikte. Zo waren de eerdere doel-
punten van Alexander, Samy en Peter
samen met deze goed voor een 3-4 zege.’

Prachtig duel in barre weersomstandig-
heden. Volgende week de volgende wed-
strijd om ervoor te Gaaan®.

19

Een jaar geleden...



De Digitale Nieuwegeiner

20

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
http://www.sportparkgalecop.nl


De Digitale Nieuwegeiner

1521

http://www.sportparkgalecop.nl
http://robin-food.nl
http://robin-food.nl/soep-van-de-fiets/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6181294015225642&set=a.929100067111756
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


22

Wanneer

Continu

Werkdagen 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 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.

Inregelen
van je verwarming,
31 januari

Veel mensen hebben een HR-ketel in
huis, maar het beloofde hoge
rendement wordt niet gehaald.

Dat komt door de hoge ingestelde
watertemperatuur en slecht ingeregelde
verwarmingen. In deze bijeenkomst leer
je hoe je kunt vaststellen of dit bij jou aan
de hand is en wat je er zelf aan kunt doen
of aan kunt laten doen. Ook gaan we in
op de oplossingen als kamers te warm
worden, alleen maar warm worden als
het in de woonkamer 24 graden is of
helemaal niet warm worden. Dit laatste is
natuurlijk zeer actueel met thuiswerken
en is ook van belang voor mensen met
stadsverwarming.
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 kunt 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
https://energie-n.nl
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Soep & Cultuur
met salsaband Salero

Zondag 29 januari van 16.00
tot 17.00 uur, treedt salsaband
Salero op in het Dorpshuis Fort
Vreeswijk. Deze Amsterdamse
band trad hier al eerder op ‘en
dat was een groot succes’ aldus
de organisatie.

Onder leiding van Minco
Coenraad speelt Salero oude sal-
sakrakers als Anacaona, Idilio en
Sonambulo, maar ook nieuwe
songs van de Spaanse band
Tromboranga.

De entree is € 2,00.
Voor € 2,50 euro extra geniet je na
afloop van een kop huisgemaakte
soep.
Aanmelden is niet nodig, je kunt
gewoon langskomen.

Het optreden vindt plaats in het
kader van Soep & Cultuur, dat
elke laatste zondag van de maand
(16.00 - 17.00 uur) wordt georga-
niseerd. De middag start met een
voorstelling, en wordt afgesloten
met een kop huisgemaakte soep.

Het volgende optreden staat
gepland op zondag 26 februari:
dan staat de band Another Story
op het programma.

Kevin Reinhard
nieuwe trainer
sv Parkhout

Reinhard is met ingang van
het seizoen 2023 - 2024 de
nieuwe trainer coach van de
nieuw op te richten fusie-
club sv Parkhout, die is
ontstaan door samenvoe-

ging van de clubs sv Geinoord en
VSV Vreeswijk.

De uit Houten afkomstige trainer was eer-
der werkzaam bij FC Delta Sport ‘95 en is
op dit moment de hoofdtrainer coach van
SV Houten. Zijn huidige assistent Jacques
Schagen van Leeuwen komt eveneens
over naar sv Parkhout.

Reinhard was in 2010 al jeugdtrainer bij
SV Houten. Dat deed hij twee seizoenen
lang. In 2017 vertrok hij naar Delta Sport
’95. In 2020 keerde hij terug naar
SV Houten waar hij hoofdtrainer werd tot
nu toe. Aan het einde van het seizoen
vertrekt de Houtenaar naar Parkhout om
het eerste team van sv Parkhout te leiden.
Naast trainer is Reinhard ook sociaal wijk-
beheerder bij Woonin (Viveste).

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: 'Twee weken geleden ging onze dierenkliniek de strijd aan… en ze vechten nog steeds! Want onze kleine pup heeft ‘
hypernatremie’: te veel zout in het bloed. Er is al van alles geprobeerd, zo’n beetje elke test die ze konden bedenken is uitgevoerd,
elke specialist die men kent, is geraadpleegd… en de oorzaak is nog niet gevonden. Lieve lezers, wie heeft dit ook meegemaakt?
Alle tips zijn welkom!‘

Over Hypernatremie
Hypokaliëmie verwijst naar lage kaliumspiegels in het bloed, aangezien kalium in feite een mineraal is dat als een elektrolyt werkt,
dat wil zeggen, het is verantwoordelijk voor helpen de vloeistofniveaus stabiel te houden gevonden in het lichaam.
Ook is essentieel voor een grote diversiteit aan biologische processen, waaronder we kunnen noemen, wat helpt bij de regulatie
van het hart, zenuwen en spieren. Als het niet onder controle wordt gehouden, hypokaliëmie kan zelfs verwoestende effecten
hebben, wat ook dodelijk kan zijn.
Zowel honden als katten zijn behoorlijk vatbaar voor hypokaliëmie.

De Digitale Nieuwegeiner
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De Nieuwegeinse
woningmarkt in beeld

Vorige week was door de publi-
catie van de cijfers over 2022 de
woningmarkt weer onder de aan-
dacht van de media. De gemid-
delde landelijke verkoopprijs van
een woning kwam in het vierde
kwartaal van 2022 uit op € 407.000.
Voor het eerst in negen jaar tijd
daalde deze prijs op jaarbasis met
6,4%. Toch werd in het vierde
kwartaal van 2022 nog 45% van de
woningen verkocht boven de
vraagprijs. En de tijd dat een wo-
ning verkocht wordt, is landelijk
gemiddeld 30 dagen. Graag neem
ik u in dit artikel mee in de speci-
fieke cijfers van Nieuwegein.

Het aantal transacties
in Nieuwegein
Totaal zijn er in Nieuwegein in het
vierde kwartaal van 2022 195 wonin-
gen door NVM makelaars verkocht.
Dit waren 66 tussenwoningen, 35
hoekwoningen, 11 2-onder-1-kap
woningen, 2 vrijstaande woningen en
81 appartementen.
Ter vergelijking: vorig jaar werden er
in het vierde kwartaal 194 woningen
verkocht. En in het derde kwartaal
van 2022 waren dit totaal 208 wonin-
gen.

De transactieprijzen in
Nieuwegein
De gemiddelde verkoopprijs
van een woning in Nieuwegein
komt het vier-de kwartaal van
2022 uit op € 373.000. Ook dit
kunnen wij nader aangeven per
woningtype. Namelijk:
€ 404.000,- voor een tussen-
woning, € 424.000 voor een
hoekwoning, € 594.000 voor

een 2-onder-1-kap woning, € 638.000
voor een vrij-staande woning en
€ 289.000 voor een appartement.
Ter vergelijking: in het laatste
kwartaal van 2021 was de gemiddel-
de verkoopprijs nog € 411.000 en de
gemiddelde verkoopprijs in het derde
kwartaal van 2022 was € 395.000.

De verkooptijd van een woning
in Nieuwegein
De gemiddelde verkooptijd van een
woning bedroeg in het vierde kwar-
taal van 2022 totaal 28 dagen. Hier-
mee zien wij vooral bij de vrijstaande
woningen een enorm verschil. De ge-
middelde looptijd van een tussenwo-
ning bedroeg 25 dagen, voor een
hoekwoning 27 dagen, voor een
2-onder-1-kap woning 28 dagen, een
vrijstaande woning 145 dagen en een
appartement 27 dagen.
Ter vergelijking: het laatste kwartaal
van 2021 bedroeg de gemiddelde
verkooptijd 24 dagen. En het derde
kwartaal van 2022 was dit 25 dagen.

Het aanbod in Nieuwegein
Aan het eind van 2022 stonden in
Nieuwegein 98 woningen bij NVM-
makelaars te koop. Dit waren er in
het derde kwartaal van 2022 100 en
het laatste kwartaal van 2021 waren
dat er slechts 61.
Alle huidige ontwikkelingen zorgen
ervoor dat het gedrag van kopers en
verkopers verandert. Zo is er nu een
situatie waarbij vaak eerst de eigen
woning wordt verkocht voordat een
nieuwe woning wordt aangekocht. En
dit zorgt natuurlijk door toename van
het woningaanbod.

Kansen voor de koper
De laatste maanden was de betaal-
baarheid van woningen door allerlei
omstandigheden verslechterd. Alles
bij elkaar heeft dit gezorgd voor
enorme onzekerheid bij kopers.
Echter zie ik nu toch wat lichtpuntjes
en mogelijkheden. De oplopende in-

flatie lijkt zich enigszins te stabilise-
ren. Een grote groep mensen heeft
redelijke looncompensatie gehad
waardoor zij een hoger inkomen
hebben. De hypotheekrente is de
afgelopen weken een paar keer
gedaald, dus de hypotheek wordt
hiermee weer wat betaalbaarder.
Verder wordt deze maand misschien
ook wat onzekerheid bij mensen weg-
genomen doordat het energieplafond
duidelijker is en men het eerste loon-
strookje over het nieuwe jaar ont-
vangt. In de media houdt de woning-
markt ook veel aandacht, het nieuws
over de dalende woningprijzen en de
stijging van het woningaanbod geeft
de koper hiermee misschien dan net
een extra zetje.

En de woningverkopers?
Voor de woningverkopers van een
bestaande woning blijft 1 feit als een
paal boven water staan, er is nog
steeds een enorme woningnood in
Nederland. Mensen moeten wonen,
dus de vraag naar woningen blijft
hoog. Ondanks de gestegen rente
zijn woningen nog steeds goed be-
taalbaar. Zeker als wij deze zetten
tegenover de alternatieven zoals
huren (+ 3%) en de sterk gestegen
bouwkosten voor nieuwbouw (gemid-
delde verkoopprijs is € 498.000 t.o.v.
€ 407.000 voor een bestaande wo-
ning).
Doordat wij nu in rustiger vaarwater
komen ontstaat er een betere balans
tussen vraag en aanbod.

Heeft u voor 2023 verhuisplannen of
misschien een verhuiswens? Maar
weet u door de huidige woningmarkt
niet wat verstandig is? Moet u eerst
kopen? Of juist eerst verkopen? Of
denkt u dat uw woning überhaupt niet
verkocht wordt? De woningmarkt is
nu heel dynamisch en heel specifiek.
Op dit moment komt dit neer op
maatwerk. Ligging, afwerking, type
woning, wijk etc. spelen nu allemaal
een rol en dat moet zorgen voor een
advies op maat. Een advies dat spe-
cifiek voor u is samengesteld.
Graag maken wij tijd voor u vrij om dit
met u door te nemen. Bel of mail mij
(rob@moenmakelaars.nl |
0655152733) of mijn collega Dennis
Wentink (dennis@moenmakelaars.nl
| 0626076084) gerust als u meer wilt
weten.
Hartelijke groet,
Rob Moen

Bron: voor de cijfers die ik hierboven voor u opgesomd
heb, heb ik gebruik gemaakt van de cijfers van de NVM.
Dit betekent dat alle cijfers gebaseerd zijn op de porte-
feuille en transacties van de NVM-makelaars.

Eigenaren Rob Moen en Dennis Wentink van
makelaarskantoor Moen Garantiemakelaars
verzorgen regelmatig een column voor De
Digitale Stad Nieuwegein en de De Digitale
Nieuwegeiner. Zij vertellen je alles over de
huizenmarkt in Nieuwegein en/of wonen in
Nieuwegein, en wat zij dagelijks meemaken
en zien. Hun kantoor is gevestigd aan de
Boogstede 1 op Cityplaza.

De Digitale Nieuwegeiner
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Het Utrechts Archief
zoekt materiaal
over de Coronaperiode

Het Utrechts Archief is op zoek
naar foto’s, films, dagboeken,
tekeningen, drukwerk en andere
materialen die een beeld geven
van de gevolgen van Covid-19 in
Utrecht.

Ook in Utrecht waren de gevolgen
van Corona de afgelopen jaren
groot: scholen, sportclubs, musea
en bedrijven moesten de deuren

sluiten. Er werd geprotesteerd,
thuisgewerkt en ondernemers gin-
gen aan de slag met nieuwe dien-
sten. Om deze periode goed vast
te kunnen leggen, is het archief op
zoek naar stukken van bedrijven
en particulieren uit Utrecht en
Nieuwegein. Bijvoorbeeld foto’s
van steunacties, flyers met corona-
maatregelen, maar ook persoon-
lijke ervaringen die zijn vastgelegd
op tekeningen en in dagboeken.

Hoe werkt het?
Papieren materialen kun je inle-
veren of opsturen naar het archief.
Digitale materialen kun je zelf up-
loaden op www.hetutrechtsarchief.
nl. Op de website van het archief is
meer informatie te vinden over de
inzamelingsactie.

Meer informatie
Heeft u vragen over uw materiaal
of bijvoorbeeld over het aanleve-
ren? Neem dan contact op via
e-mail: acquisitie@hetutrechts
archief.nl of via de telefoon:
0302866611.

De Digitale Nieuwegeiner
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Exclusief bezoek
aan de bouwplaats

‘Als omwonende zit je met je neus
boven op de bouw. Je ziet en hoort
van alles, maar hoe gaat het er binnen
de hekken nu eigenlijk aan toe? Kom
langs en beleef het zelf!’

Deze uitnodiging ontvingen omwonenden
van CityPromenade vanuit de gemeente
en aannemer Koopmans Bouw. Ruim 30
omwonenden zijn op de uitnodiging inge-
gaan en kwamen afgelopen vrijdag langs
voor een rondleiding over de bouwplaats
en een kom warme soep. Met blije ge-
zichten en warme handen als resultaat.

SV Geinoord bekert verder na winst op DOSC

SV Geinoord is er deze week in geslaagd om de volgende
bekerronde te bereiken. Tegen DOSC uit Den Dolder werd afgelopen
dinsdag met 1-0 gewonnen via een winnende treffer van Sem van
Zwieten in de 65e minuut.

De formatie van Gerrit Plomp heeft nu geloot tegen de naar de tweede
klasse gepromoveerde zondagclub SV Medemblik, begin februari moet
men naar Noord Holland afreizen.

Komende zaterdag hervat SV Geinoord de reguliere competitie met een
thuiswedstrijd tegen SV Loosdrecht. De wedstrijd begint om 14.30 uur
thuis op Sportpark Parkhout in Nieuwegein Zuid.

Sem van Zwieten

https://www.pen.nl/?s=In+tijden+van+corona
https://www.pen.nl/?s=In+tijden+van+corona
https://hetutrechtsarchief.nl/over-ons/nieuws/717-oproep-help-mee-de-periode-van-de-coronapandemie-vast-te-leggen
https://hetutrechtsarchief.nl/over-ons/nieuws/717-oproep-help-mee-de-periode-van-de-coronapandemie-vast-te-leggen
mailto:acquisitie@hetutrechtsarchief.nl
mailto:acquisitie@hetutrechtsarchief.nl
0302866611
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.facebook.com/koopmans.bouw/?__tn__=kK*F
https://www.pen.nl/winkel/Woorden-tot-zinnen-dichten-p367261254
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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
14.00 - 16.00 Seniorenfietsgroep
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

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
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Doe iets
waar anderen
warm van worden:
Soep van de Fiets
zoekt vrijwilligers

Hou jij van fietsen en soep? Van af en
toe iets doen voor mensen die het
nodig hebben? En ben jij graag buiten
bezig? Kom dan ons gezellige Soep
van de Fiets team versterken!

Elke eerste zaterdag van de maand staan
we op de Boogstede bij Cityplaza tussen
14.00 en 16.30 uur. Vanuit onze bakfiets
delen we -gratis!- soep, koffie en thee uit
aan mensen die om wat voor reden dan
ook behoefte hebben aan iets warms.

Ook fietsen we met onze Soepfiets op
uitnodiging naar bijvoorbeeld braderieën
of buurtevenementen.
Kom jij ons helpen?
Meld je aan via info@robin-food.nl of kom
4 februari langs op de Boogstede voor
meer info en een kopje soep.

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 Koersbal
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)

Elke zondag
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Klaverjasmarathon in
het Pétanque Centrum

De SPNN organiseert dit sei-
zoen weer een klaverjasmara-
thon en wel op zaterdag 4 fe-
bruari a.s. in het Pétanque
Centrum Nieuwegein aan de
Galecopperzoom 1.

De marathon begint om 10.00 uur
(zaal open vanaf 09.00 uur) en de
verwachte eindtijd is rond de klok
van 17.00 uur. Er worden negen
ronden gespeeld via computer in-
deling.

De kosten voor deelname aan de
klaverjasmarathon bedragen
€ 14,00, inclusief een kopje koffie/
thee/lunch/drankje. Er zijn mooie
prijzen (meestal vlees-prijzen) te

winnen in de klaverjas competitie
èn in de loterij. Opgeven en infor-
matie kan via de organisatie:
0622414051 of 0620420947.
Betalen voor deelname moet met
de pinpas .

Nog meer klaverjassen
Op vrijdagavond 10 februari is
zoals al eerder vermeld een vrij-
dagavond competie avond klaver-
jassen.
Ook op donderdagmiddag kun je
bij de SPNN klaverjassen. Deze
middagen zijn zeer druk bezocht
en erg populair. De middag begint
om 13.30 uur, zaal open vanaf
12.30 uur. Kosten € 4,00 per per-
soon. Prijzen zijn geldprijzen.

mailto:info@robin-food.nl
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
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
0622414051
0620420947


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

Opvliegers: Girls on Fire
Do 2 feb, 20.15 uur, vanaf € 24,50
Vriendinnen Antje Monteiro,
Joanne Telesford en Hilke Bierman
komen op 2 februari in DE KOM
met een feel-good concerteditie
van de vriendinnenreeks ‘Opvlie-
gers’. Een show vol bekende hits
die élke vrouw kan meezingen
zoals ‘I’m Every Woman’...

Muzikale spoedcursus
over Dolly Parton
Vr 20 jan, 20.30 uur, € 19,50
Op vrijdag 20 januari in DE KOM
geeft allergrootste fan Milène van
der Smissen in ‘Voor mijn part Dol-
ly’ een spoedcursus over Dolly
Parton. Hoe werd Dolly Parton de
wereldster die ze is? Ga mee op
een ontroerende en muzikale...

Voorstellingen voor maximaal € 10
tijdens het Nationaal Theaterweekend

Van vrijdag 27 tot en met zondag 29 januari is het Nationaal
Theaterweekend en geniet je in heel het land voor maximaal € 10
van voorstellingen en evenementen. Ook in DE KOM!

Vr 27 jan, Pieter Verelst, Ten Aarzel, cabaret
Za 28 jan, Bastiaan Ragas & Basband Live, theaterconcert, muziek
Za 28 jan, Julika Marijn, In de schaduw van Rembrandt, toneel
Zo 29 jan, Kinderkafé, Stamp, stop, sta, stil (2+), jeugd & familie
Zo 29 jan, Oortwolk, Behoorlijk Boos (5+), jeugd & familie

Reserveer ook het pannenkoekenarrangement bij de kindervoorstellingen
‘Stamp, stop, sta, stil’ en ‘Behoorlijk Boos’.

De Digitale Nieuwegeiner

Filmische dreampop van HAEVN
Do 19 jan, 20.15 uur, vanaf € 30,50
Na vijf jaar van grote uitverkochte clubtours vindt HAEVN het tijd voor
een nieuw avontuur: een theatertournee. Op 19 januari brengen song-
writer Marijn van der Meer en filmcomponist Jorrit Kleijnen brengen hun
filmische dreampop terug naar de basis en gieten bekende popsongs...

FOTO: IVO RIKKERT FOTO: JEAN PAUL KARTING

FOTO: KIM BALSTER
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0306045554
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De witte, boerderijachtige woning aan de Nedereindseweg


