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MARTINUS NIJHOFFHOVE

DEZE WEEK

• Agenda
•

Lisa Westerveld in de bieb Vuist tegen discriminatie

Drieduizend euro voor Oekraïne

• Denken en doen tijdens de Open Huis Dagen in het Nieuwegeinse Oosterlicht College

Springers Aquarijn springen goed

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda DE KOM
• Agenda Bouwgein
• D66 stelt vragen over de tram
• Vuist tegen discriminatie
• Kamermuziekconcert in Dorpskerk
•

• Nieuwegeiners veroordeeld tot cel
en taakstraf

• Nieuwegeiner mishandeld in Maarssen
• Starten met hardlopen
• Hulp bij afwikkelen erfenis
• Geslaagde wintereditie Gluren bij de

Buren
• 'Doelpunten maak je samen'
• Waarom een knip in de Batauweg

echt nodig is
• Statenverkiezingen op 15 maart
•

• Haak mee aan Jut's troostdeken
• Nieuwegeinse inbreker betrapt
• Martin C. blijft vastzitten
• Ontwikkelingen in City
• Handtekeningen onder toekomstplan

Nijpelsplantsoen
• Turkse en Syrische muziek op carillon
• Snoeigroep Galecop weer van start
• Aanbieden manifest Utrechtse

gemeenten
• Movactor helpt Kamers met Aandacht
• HipHelpt Nieuwegein verbindt buurt
• Soap rond Aldi Blokhoeve voorbij?
• Landelijke opschoondag komt er aan
• Rotary Nieuwegein doneert

Shelterboxen aan Turkije en Syrië
• ANWB AutoMaatje vijf jaar actief
• Gerrit Plomp 'terug' naar Desto
• Waterschapsverkiezingen

• Romantisch Nieuwegein

• Duurzaam: wat doe je als de warmte je huis uitvliegt



Maaltijdsalade
met gerookte kip

Begin deze week was het mooi weer.
Zonnetje scheen dus tijd voor een heerlij-
ke maaltijdsalade. Natuurlijk aten we hem
binnen op want ook al scheen de zon, het
was wel koud. Maar dat mag ook wel, het
is immers nog winter. Het recept.

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 de Martinus Nijhoffhove in de
wijk Galecop.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Snoeigroep Galecop gaat weer van start

Op zaterdag 11 maart gaat de snoeigroep Galecop weer een deel
van de bomen knotten aan de Galecopperdijk. De snoeigroep in de
wijk Galecop is een initiatief van Stichting Wijkoverleg Galecop en
doet ook mee aan NLdoet.

NLdoet zet de vrijwillige inzet in de schijnwerpers en activeert door
een publiekscampagne zoveel mogelijk Nederlanders om een dag
vrijwilligerswerk te doen en zo te ervaren wat ertoe doen als vrijwilliger
met je doet! NLdoet vindt in 2023 plaats op 10 en 11 maart.

Doe mee als vrijwilliger
De snoeigroep Galecop kan nog steeds mensen gebruiken die ook een
bijdrage willen leveren aan hun wijk en tevens een leuke dag buiten
willen doorbrengen. Ook mensen die snoeien te zwaar vinden zijn van
harte welkom, want er is genoeg te doen. De takken moeten opgestapeld
worden, zodat ze makkelijk door de gemeente kunnen worden
opgehaald.

Aanmelden
Er is gereedschap aanwezig en ook voor koffie en thee wordt gezorgd.
Tussen de middag wordt er gezamenlijk een kopje soep met broodjes
gegeten. Opgeven en meer informatie kan door een e-mailtje te sturen
naar snoeigroep.swog@gmail.com.

In het kunstencentrum van
DE KOM kunnen kleuters ook
in 2023 lekker creatief, muzi-
kaal en theatraal aan de slag!

Muziektuin, Muziek voor stoere
kleuters en Kleuterdans gaan
opnieuw van start en nieuw zijn
de cursussen Kindertheater en
Kinderatelier. Daarnaast kunnen
kinderen tussen de 5 en 10 jaar
ook nog elke zaterdag naar KOM
carrousel.
Ontdek wat er allemaal te doen
is voor kleuters in DE KOM.
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AGENDA

• 10 feb: Avondcompetitie Klaverjassen
• 11 feb: KOM muziek maken
• 11 feb: Black Opal Blues
• 12 feb: Lou Prince
• 12 feb: Kamermuziekconcert
• 13 feb: Workshop Digisterker: DigiD
• 15 feb: Textiel bij Bouwgein
• 16 feb: Stamppot festijn
• 17 feb: Inzameling Robin Food
• 18 feb: KOM dansen
• 18 feb: Valentine Edition Party
• 19 feb: Winterwandeling park Oudegein
• 19 feb: Familie carnaval
• 21 feb: Wikipedia workshop
• 21 feb: Winterse bouwavond
• 22 feb: Bingo Buurtplein Doorslag
• 22 feb: Handbeesten bij Bouwgein
• 23 feb: Nieuwegeinlezing Leidse Rijn
• 23 feb: Informatieavond dijkversterking
• 24 feb: Lisa Westerveld in de Bieb
• 25 feb: KOM muziek maken
• 26 feb: Vogelexcursie naar Haarrijnse

Plas
• 28 feb: Studio Weerbericht
• 1 en 2 mrt: Teens on Fire
• 2 mrt: Schrijfworkshop Milouska

Meulens
• 8 mrt: Bingo Buurtplein Doorslag
• 8 mrt: Workshop Digisterker over

mijnoverheid.nl
• 10 en 11 mrt: NLdoet
• 11 mrt: NL doet (Bouwgein)
• 11 mrt: Snoeigroep Galecop
• 11 mrt: KOM kunst maken
• 15 mrt: Verkiezingen (Bouwgein)
• 18 mrt: KOM dansen
• 18 mrt: Landelijke Opschoondag
• 25 mrt: KOM toneel spelen
• 29 mrt: Bingo Buurtplein Doorslag
• 1 apr: KOM muziek maken
• 12 apr: Bingo Buurtplein Doorslag
• 15 apr: KOM kunst maken
• 21 apr: Fietsen na de tweewieler
• 22 apr: KOM dansen
• 26 apr: Bingo Buurtplein Doorslag
• 10 mei: Bingo Buurtplein Doorslag
• 13 mei: KOM toneel spelen
• 20 mei: KOM muziek maken
• 27 mei: 33PlusParty
• 31 mei: Bingo Buurtplein Doorslag
• 3 jun: KOM kunst maken
• 10 jun: KOM dansen
• 14 jun: Bingo Buurtplein Doorslag
• 17 jun: KOM toneel spelen
• 24 jun: KOM muziek maken

‘Kleine dingen van betekenis’

‘De winter laten we langzaam alweer een beetje achter ons. Hoewel
het in de nachten deze week wel vriest, worden de dagen merkbaar
langer. Het is de tijd van het jaar dat ikzelf meestal met een verkoudheid
te maken krijg. Zo ook dit jaar weer. Voor corona ging ik meestal gewoon
naar kantoor, terwijl de verkoudheid mij weken bezig hield. Na corona blijf
ik wat eerder thuis om te voorkomen dat ik anderen besmet en hopelijk
sneller van mijn verkoudheid af ben. Gelukkig kan er tegenwoordig goed
thuisgewerkt worden en zijn veel vergaderingen digitaal. Het lijkt een
klein dingetje, maar als we het allemaal doen zullen er minder mensen
verkouden worden.’

‘Hoe kleine dingen samen van betekenis zijn, blijkt ook uit het bericht
dat we in Nederland 15% minder gas verbruikt hebben. Vanwege de
kosten is het logisch dat iedereen probeert wat zuiniger te zijn. Thuis heb
ik de thermostaat ook een graadje lager staan en laat ik licht niet onnodig
branden. Veel kleine acties zijn eenvoudig en kosten weinig inspanning,
maar leveren gezamenlijk wel veel op. Ik vind het bijzonder dat het ons
lukt, nu de prijzen hoog zijn. Eigenlijk hadden we dit al veel eerder
kunnen doen. Er zijn ook gezinnen die als gevolg van de hoge prijzen
veel verder moeten gaan met maatregelen om alles te kunnen blijven
betalen. Door extra steun worden deze inwoners geholpen, maar helaas
worden ze meestal niet geheel gecompenseerd.’

‘De gemeente ondersteunt ook mensen om energie te besparen. We
hebben een subsidie waarmee 100 Nieuwegeinse woningeigenaren met
een laag inkomen en een hoge energierekening gratis vloerisolatie
kunnen laten aanbrengen. Ook bieden we huurders van een sociale
huurwoning en huishoudens die recht hebben op energietoeslag een
gratis energiebox met advies hoe energie te besparen in huis. Daarvoor
kunt u zich melden bij www.energiebox.org/nieuwegein. Ik kijk uit naar
het voorjaar waarin de zon ons weer voldoende warmte en energie zal
geven.’

Burgemeester Frans Backhuijs
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Soap rondom
supermarkt Blokhoeve
voorbij als het college
instemt

De tijdelijke Aldi aan de Middelhoeve in
de wijk Blokhoeve mag openblijven.
De gemeente en Aldi hebben woensdag
geschikt met de supermarkten die eer-
der bezwaar maakten tegen de vesti-
ging. Ze betalen samen 500.000 euro
aan de concurrenten van Aldi op voor-
waarde dat de eindeloze rechtszaken in
de supermarktoorlog stoppen. Deze
concurrenten konden het niet verkrop-
pen dat er een serieuse concurrent bij
kwam in Nieuwegein. Het gaat om de
AH Hoogzandveld, PLUS van Loon,
Nettorama en de Dirk op Cityplaza.

'Heeft u elkaar nog gesproken?', vraagt de
voorzitter van het gerechtshof in Arnhem
hoopvol aan de mannen tegenover haar.
Afgelopen maandag leidde zij de zoveel-
ste zaak rond de net geopende Aldi in
Nieuwegein, toen ze zich hardop afvroeg
hoelang het juridisch getouwtrek nog
moest duren.

Ze probeert het woensdag nog één keer:
de partijen worden voor tien minuten naar
de gang gestuurd om nog een laatste keer
een poging te doen er onderling uit te
komen. Als ze na ongeveer een half uur
weer in de zaal terugkeren, blijkt: ze zijn
eruit. 'Gefeliciteerd', zegt de voorzitter
maar vast. En dan rollen alle afspraken
langzaam op het papier.

Gemeente en Aldi splitten rekening
Het belangrijkste daarvan? De Aldi mag
openblijven en de supermarkten beloven
om tegen zowel het tijdelijke als het per-
manente filiaal geen bezwaar meer te

maken. Wat er tegenover staat? De ge-
meente en Aldi betalen de supermarkten
een half miljoen euro. Ze splitten de reke-
ning.

De gemeente betaalt 250.000 euro voor
de dwangsommen die Nieuwegein vol-
gens een eerdere rechter sowieso al
moest betalen aan de supermarkten; Aldi
betaalt de andere helft voor de schade die
de supermarkten zeggen te hebben gele-
den, doordat zíj geen supermarkt konden
openen op de plek van de tijdelijke Aldi.

Zo begon de supermarktoorlog
Want hoe is deze zaak, die in de rechts-
zaal eerder al een supermarktoorlog werd
genoemd ook alweer begonnen? In het
kort: in de nieuwbouwwijk Blokhoeve West
komt een Aldi, maar voordat die gebouwd
kan worden, wilde Aldi alvast een tijdelijke
supermarkt openen op gehuurde grond
van de gemeente. Die zegde dat toe.

Andere supermarkten maakten bezwaar;
zij voelden zich gepasseerd en spraken
van voortrekkerij. Een eerste rechter gaf
hen gelijk en besloot dat de gemeente, als
verhuurder van de grond, ervoor moest
zorgen dat de Aldi weer dichtging. En an-
ders? Dan moest de gemeente dwang-
sommen van dagelijks duizenden euro’s
aan de concurrenten van Aldi betalen.
Dat bedrag liep aardig in de papieren, en
dus sleepte de gemeente nu Aldi voor de
rechter. Ondertussen besloot het concern
alvast te gaan bouwen en deden klanten
vervolgens al gauw boodschappen bij de
noodsuper. Het lijkt de reden dat Aldi nu

meebetaalt aan het oplossen van de zaak.
'Blij is niet het goede woord,' zegt de ad-
vocaat van de gemeente na afloop, 'want
het gaat wel om 2,5 ton gemeenschaps-
geld. Maar als je ziet wat je bespaart aan
kosten voor procedures en dwangsom-
men (die nog door zouden tikken tot het
arrest van het hof, red.), dan ben ik tevre-
den.'

Hij vervolgt: 'Het maatschappelijke belang
is dat de winkel open kan blijven en dat de
vertraging van de sociale huurwoningen
van de baan is.' Aldi bezit grond in Blok-
hoeve West waar sociale huurwoningen
gepland zijn. Als de tijdelijke supermarkt
weg zou moeten, zou Aldi die op díe
grond neerzetten, betoogde Aldi tijdens de
rechtszaken.

De advocaat van de gemeente conclu-
deert: 'We hadden er wel vertrouwen in,
maar het risico was zo groot, dat we eie-
ren voor ons geld kiezen. Dit is wat dat
betreft de minst slechte uitkomst voor de
gemeente.'

Nog één voorbehoud
De afspraken zijn overigens nog niet
helemáál officieel. Het college van burge-
meester en wethouder vergadert er dins-
dag nog over. Als daar een goedkeuring
uit volgt, zijn de afspraken woensdag offi-
cieel.

De voorzitter van het gerechtshof steekt
haar blijdschap over de schikking aan het
einde van de zitting niet onder stoelen of
banken. 'Ik vind het toch wel mooi', besluit
ze.
En nadat er nog wat is gekibbeld over de
precieze formulering van de afspraken,
grapt ze: 'Dan komt nu het spannend-
ste: doet de printer het?'
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WKO-bronnen
voor CityPromenade
en bouwhekken
op het Stadsplein

Er zijn volop bouwactiviteiten in de bin-
nenstad van Nieuwegein. Zo worden er
nog tot en met vrijdag 3 maart vier
WKO-bronnen geboord bij CityProme-
nade. WKO staat voor warmte- en kou-
deopslag. Dit is een techniek waarmee
‘s zomers warmte in het grondwater
wordt opgeslagen, om in de winter
woningen mee op te warmen en an-
dersom. Dat betekent dat de woningen
in de zomer ook duurzaam gekoeld
kunnen worden.

Bij het werk worden twee kleine boor-
machines gebruikt. Hier hoor je buiten de
bouwhekken weinig van. Voor het boren
van de bronnen is water nodig. Er wordt
een tijdelijke waterleiding aangelegd.
Deze ligt boven de grond over het fietspad
langs de Noordstedeweg. Er wordt een
soort drempel overheen gelegd. Hier kun
je gewoon overheen fietsen.

Warmte - Koude - Opslag (WKO)
In de zomer is een versteend gebied als
onder andere de City een plek waar de
temperatuur snel oploopt met het risico
van hittestress. In de winter is het ener-
giegebruik hoog voor verwarming van
woningen en bedrijven. Aanpassing aan
klimaatverandering vraagt vooral afkoeling
in de zomer ter voorkoming van hitte-
stress. Door warmte in de (diepe) bodem
op te slaan kan deze in de winter weer
worden gebruikt voor verwarmingsdoelein-
den. Op geringe afstand van de City lig-
gen deze warmte en koude compartimen-
ten van het Open Bodemenergiesysteem.

Bouwhekken
op het Stadsplein verplaatst
De eerste torenkraan bij CityPromenade is
geplaatst. Dit betekent dat de bouw nu de
hoogte in gaat. Om dit veilig voor de om-
geving te doen, is het bouwterrein ver-
groot. De bouwhekken op het Stadsplein
zijn meer richting het Stadshuis verscho-
ven. Valt er bijvoorbeeld iets van grote
hoogte naar beneden, dan valt dat binnen
de bouwhekken. Zo worden gevaarlijke
situaties voorkomen.

Deze bouwhekken blijven staan tijdens de
bouw van CityPromenade. Na de bouw
gaan de hekken weg en is het Stads-
balkon weer helemaal open.

De hekken op het Stadsplein

Bij dit kijkpunt ligt ook een opslagpunt
voor WKO. Dat werd duidelijk na een
eerder fietsrondje met de Klimaat-
burgemeester en Samen Duurzaam
Nieuwegein

https://www.pen.nl/artikel/bouw-452-duurzame-woningen-citypromenade-gestart
https://www.pen.nl/artikel/bouw-452-duurzame-woningen-citypromenade-gestart
https://www.pen.nl/artikel/klimaatburgemeester-op-de-fiets-met-samen-duurzaam-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/klimaatburgemeester-op-de-fiets-met-samen-duurzaam-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Schilderij-Gun-jezelf-de-zee-van-tijd-p435615319


Inbreker uit Nieuwegein
op heterdaad betrapt
in Goes

Twee inbrekers, waaronder een
25-jarige inwoner uit Nieuwe-
gein, zijn afgelopen zondag op
heterdaad betrapt tijdens het in-
breken in een woning in Goes.
Beiden hadden het voorzien op
een huis aan de Populieren-
straat in die plaats. De kompaan
van de Nieuwegeiner, een 23-
jarige man uit Veenendaal, kon
snel in de kraag worden gevat.
Een opgetrommelde politiehond
kwam de Nieuwegeiner al snel
op het spoor waarna hij werd in-
gerekend. Beiden zitten vast
voor verder onderzoek

De politie ontving zondag rond
21.00 uur de melding van een mo-
gelijke woninginbraak. Er werden
geluiden van braak gehoord door
de buren en een deur stond open,
terwijl er niemand thuis zou moe-
ten zijn. Na aankomst trof de poli-
tie forse braakschade aan bij de
achterdeur van de woning. Omdat
het recent was gebeurd, zochten

de agenten in de omgeving naar
verdachten, en dat met succes.
In de brandgang achter de woning
aan de Eikenlaan liepen twee
mannen volledig in het donker
gekleed. Beide mannen renden
snel weg, maar één kon er direct
worden aangehouden. Voor de
zoektocht naar de tweede man
werd een politiehond ingezet. In
de bosjes in de omgeving hapte
de hond toe. Het bleek de ver-
dachte uit Nieuwegein te zijn die
zich daar schuil hield. Ook hij
werd aangehouden.

Inbrekersgereedschap gezocht
Ondanks dat er flinke schade aan
de deur van de woning is aange-
bracht met mogelijk gereedschap,
heeft de politie helaas nog geen
voorwerpen in de omgeving aan-
getroffen. Daarom roept zij omwo-
nenden uit de omgeving van de
Populierstraat, Eikenlaan en de
Cypressenstraat e.o. uit te kijken
naar mogelijke voorwerpen die ge-
bruikt kunnen zijn bij deze inbraak.

Mocht je iets aantreffen? Bel dan
met de politie via 09008844 of via
het politie WhatsApp nummer
0612207006. Vermeld voor een
snelle informatieverwerking het
dossiernummer 2023031607.
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Klusjesman uit Nieuwegein
mishandeld in Maarssen

Een 27-jarige man uit Nieuwegein is
aangevallen en geslagen met een me-
talen staaf op de Zwanenkamp in
Maarssen. Hierbij is hij gewond ge-
raakt aan zijn hoofd en per ambulance
vervoerd naar het ziekenhuis. De poli-
tie laat weten dat er nog geen verdach-
te in beeld is.

Op Facebook laat de vriendin van het
slachtoffer weten dat haar vriend, die een
installatiebedrijf heeft, woensdagavond
onderweg was naar een nieuwe klant.

Toen hij op de locatie arriveerde liep hij
volgens de vrouw richting het huis, toen
hij van achteren belaagd werd door een
man met de metalen staaf. De vrouw zegt
dat hij hierbij meerdere hoofdwonden en
mogelijke schade aan de banden rondom
zijn nek heeft opgelopen. De man zou de
belager gezien hebben, maar niet kennen.

De politie bevestigt dat het de mishande-
ling heeft plaatsgevonden, maar kan van-
wege het lopende onderzoek weinig kwijt
over de inhoud. Wel laat zij weten op zoek
te zijn naar getuigen die iets gezien heb-
ben.

OMKIJKEN

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

Februari 2008

Daar, waar nu nieuwbouw woningen staan daar
heeft jarenlang deze woning gestaan. Het huis was
verlaten en raakte meer en meer in verval. Het is
bijna jammer dat het afgebroken is: langzaamaan
nam de natuur het pandje over...
Hoe zou het er nú hebben uitgezien?

F
O

T
O

:A
R

E
N

D
B

LO
E

M
IN

K
De Digitale Nieuwegeiner

09008844
0612207006
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Denken en doen
op de Open Huis Dagen
Oosterlicht Nieuwegein

Op 2 en 3 februari hield het Ooster-
licht College in Nieuwegein Open
Huis. Groep 7 en groep 8 leerlingen
uit Nieuwegein en omgeving be-
zochten in grote getale de school.

De bezoekers werden enthousiast be-
geleid door leerlingen van de school
die ingezet werden als gids- of hulp-
leerling. Zij kennen de school als hun
broekzak en vertelden de bezoekers

hoe zij het vinden op school. Er wer-
den veel vragen op hun afgevuurd.
Van hoeveel lessen je per dag hebt,
wat de kantine verkoopt tot wat voor
excursies er worden gemaakt.

Ook waren er speciale informatieron-
des over bijvoorbeeld het gymnasium,
atheneum, vmbo, tl/havo en het Brug-
jaar Jan Ligthart. Er was van alles te
zien en te doen.

Op 9 en 16 februari worden er nog
twee proeflesmiddagen georgani-
seerd voor groep 8 leerlingen. Hun
ouders/verzorgers kunnen parallel
aan de proeflessen van hun kind een
speciaal programma volgen in het
Oosterlicht-theater.

Nieuwegeiner Martin C.
blijft vastzitten
als het aan het OM
en zijn behandelaars ligt

Nieuwegeiner Martin C., de moor-
denaar van scholiere Sybine Jan-
sons (13), mag voorlopig niet meer
terugkeren in de maatschappij.
Dat vinden zijn behandelaars van
de tbs-kliniek waar hij verblijft. De
Nieuwegeiner zit momenteel vast
op een zogenoemde longstay-
afdeling.

De Nieuwegeiner vermoorde 24 jaar
geleden de toen 13-jarige Sybine Jan-
sons uit Maarn. Zijn strtaf wordt hier-
mee met weer de maximale periode
van twee jaar verlengd. Dat heeft het
Openbaar Ministerie gevorderd bij de
Utrechtse rechtbank.

De rechtbank neemt op 20 februari
aanstaande een beslissing over de
nieuwe maximale tbs-verlenging voor
de man.

Sybine verdween in januari 1999 toen
ze van het Revius Lyceum in Doorn
naar huis fietste. Ruim een maand
later werd haar lichaam gevonden in
een kanaal bij Breukelen. De Nieuwe-
geiner woonde toentertijd aan de
Arthur van Schendelhove tegenover
een kinderspeelplaats in de wijk
Galecop.
Onder de nagels van het meisje werd
het DNA van zedendelinquent Martin
C. aangetroffen. De man die destijds
als buschauffeur werkte op een lijn
over de Utrechtse Heuvelrug, was
toen nog niet zo lang op vrije voeten
na een celstraf voor een aantal ge-
weldadige verkrachtingen in Amster-
dam.

Voordat de politie hem een half jaar
na de moord op Sybine als dader
achterhaalde, werden twee vrouwen
door C. verkracht. Hij werd uitein-
delijk twee jaar later in hoger beroep
veroordeeld tot 18 jaar gevangenis-
straf en tbs met dwangverpleging.

Geen resultaat
Na zijn gevangenisstraf is de tbs-
behandeling van C. telkens met het
maximum van twee jaar verlengd,
met name omdat de behandeling niet
aansloeg. Dat was ook in 2021 de
conclusie van de Utrechtse recht-
bank. De man zelf pleitte steeds voor
verlenging met slechts een jaar, maar
de rechtbank vond zijn problematiek
te ernstig en het gevaar op herhaling
te groot. Volgens deskundigen was
zijn psychische toestand toen zelfs
verslechterd. De rechtbank vond ook
begeleid verlof niet verantwoord.

https://www.pcbuitvaartzorg.nl/?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
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Afwikkelen erfenis
Je hoeft het niet alleen
te doen

'Mijn vader is onverwachts
overleden, hij heeft mijn moeder
benoemt tot executeur in zijn testa-
ment, maar zij is overmand door
verdriet en weet niet waar ze moet
beginnen'. Zo begint de mail van
Martin die ik een paar weken gele-
den ontving. Ik heb direct contact
met hem opgenomen en ik heb
Martin en zijn moeder kunnen bij-
staan in de volledige afwikkeling
van de erfenis van zijn vader. Van
het opzeggen van polissen en
bankrekeningen, het verkopen van
zijn aandelenportefeuille, tot het
laten taxateren van zijn verzame-
ling bijzondere whisky’s aan toe.

Evelien van Elst is RegisterExecu-
teur. Op professionele en toegankelij-
ke wijze staat zij nabestaanden bij
wanneer zij te maken krijgen met een
overlijden. Na de uitvaart breekt er
een lastige periode aan waarin veel
geregeld moet worden. Dit kan, zeker
in een emotionele periode van rouw,
erg ingewikkeld zijn.

Hulp nodig?
Wanneer schakel je de hulp van een
RegisterExecuteur in? Bijvoorbeeld
als je zelf als executeur bent be-
noemd in een testament, maar niet
goed weet wat er allemaal bij komt
kijken. Of als je te maken hebt met
een complexe nalatenschap. De
overledene had bijvoorbeeld een
eigen bedrijf, uitstaande leningen of
een huis in het buitenland.

Nabestaanden worden nogal eens
overvallen door de hoeveelheid werk
die erop hen afkomt na het overlijden
van een dierbare. Een RegisterExe-
cuteur neemt veel van dit regel en ad-
ministratieve werk uit handen. Als er
meerdere erfgenamen betrokken zijn
bij een overlijden kan een Register-
Executeur zorgen voor duidelijke on-
derlinge communicatie.

Evelien: 'Nabestaanden kunnen er
van op aan dat ik altijd eerlijk en
transparant ben, geen partij kies voor
één van de erfgenamen en voor een
vlotte afwikkeling van de nalaten-
schap zorg.'

Praktijk Na(ge)laten
Als RegisterExecuteur zorgt Evelien
voor een professionele, onpartijdige
en juridisch correcte afhandeling van
de nalatenschap. Ze neemt nabe-
staanden zoveel mogelijk werk uit
handen en ontzorgt daar waar ze
kan. Met haar praktijk Na(ge)laten is
zij aangesloten bij de Stichting Regis-
terExecuteur. Hierdoor is haar kennis
en de kwaliteit van haar dienstverle-
ning gewaarborgd. En daarnaast is er
altijd een achtervang.

Afspraak maken of meer informatie?
Wil je een vrijblijvende afspraak ma-
ken? Bel Evelien op 0302072799 of
mail naar info@nagelaten.nl.

FOTO VAN DE WEEK

Vanmorgen zag ik ze, de kuikens van de Nijlganzen
in de bocht van de Batauweg. En ik was niet de enige.
De bekende Nieuwegeinse natuurfotografe Tanja de
Feijter spotte ze ook. En zíj had, anders dan ik, een
camera bij zich. Klik. Facebook. En natuurlijk ook
pen.nl en deze Digitale Nieuwegeiner.
De bevroren dauw lijkt de kleintjes niet(s) te deren.
Heerlijk. Voorjaar!

Zie je ook iets leuks of bijzonders in Nieuwegein?
Maak een fotootje en stuur 'm aan redactie@pen.nl.

De Digitale Nieuwegeiner

Evelien van Elst

https://www.nagelaten.nl/
https://www.nagelaten.nl/
https://nabestaandenontzorgen.nl/registerexecuteur.php?Evelien_van_Elst
https://nabestaandenontzorgen.nl/registerexecuteur.php?Evelien_van_Elst
0302072799
mailto:info@nagelaten.nl
https://www.facebook.com/messages/t/100001776977329/
https://www.facebook.com/messages/t/100001776977329/
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
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Handtekening
onder toekomstplan
flats Nijpelsplantsoen

Woningbouwcorporatie Woonin (voor-
heen Mitros) en de gemeente Nieuwe-
gein hebben een intentieovereenkomst
ondertekend voor het Nijpelsplantsoen.
Hiermee spreken beide organisaties uit
samen te willen werken om het voorge-
stelde toekomstplan van het Nijpels-
plantsoen verder uit te werken. In dit
plan wordt één flat gesloopt om ruimte
te maken voor nieuwbouw. De drie an-
dere flats worden behouden, krijgen
groot onderhoud en worden verduur-
zaamd. Ook komt er nieuwbouw op een
kavel naast de flats. Er komen daarmee
in totaal 110 extra woningen op het
Nijpelsplantsoen. Tot slot wordt de
kwaliteit van het openbaar gebied ver-
beterd.

Woonin en de gemeente zijn in oktober op
twee avonden met bewoners in gesprek
gegaan over het toekomstplan van het
Nijpelsplantsoen. Het heeft veel impact op
hen. Met alle vragen en zorgen zijn
Woonin en de gemeente aan de slag ge-
gaan. In december en januari is de ge-
meenteraad geïnformeerd en hebben de
raadsleden gesproken over de ontwikke-
lingen.

Uitwerking sociaal plan
Vanuit de raad was er specifieke aandacht
voor de uitwerking van het sociaal plan.
Woonin stelt samen met bewoners het so-
ciaal plan op voor het groot onderhoud en
de te slopen flat. Belangrijk aandachtspunt
voor de raad hierbij is dat bewoners van
flat 1 kunnen doorstromen naar de andere
flats zonder huurverhoging.

Perspectief
voor bewoners én woningzoekenden
Henk Peter Kip, directievoorzitter van
Woonin, en wethouder Marieke Schouten
tekenden de intentieovereenkomst Nij-
pelsplantsoen in bijzijn van de bewoners-
commissie en de Woonbond. Nu de hand-
tekeningen zijn gezet kan het toekomst-
plan verder worden uitgewerkt en is een
belangrijke stap gezet in perspectief voor
bewoners én woningzoekenden. In sep-
tember zal een uitgewerkt plan met een
samenwerkingsovereenkomst aan de
gemeenteraad worden voorgelegd.

Structurele oplossing
In september 2022 maakten Woonin en
de gemeente bekend dat er overeenstem-
ming was over een oplossingsrichting voor
het Nijpelsplantsoen. Dit was nodig omdat
ruim 2 jaar geleden in de consoles van de
galerijen constructieproblemen werden
geconstateerd, waarop verschillende on-
derzoeken zijn uitgevoerd. Er zijn daarna
stempels (steunpilaren van hout en staal)
geplaatst onder en op de galerijen, om de
veiligheid te borgen. De stempels zijn al-
tijd als tijdelijke oplossing bedoeld. Een
structurele oplossing maakt nu onderdeel
uit van het groot onderhoud.

Een duurzaam,
leefbaar Nijpelsplantsoen
Woonin en de gemeente hebben gezocht
naar een manier waarop zoveel mogelijk
wensen en kansen gecombineerd kunnen
worden. Drie flats kunnen behouden blij-
ven. Het groot onderhoud aan deze flats
houdt globaal in dat de flats een nieuwe
galerij krijgen, die tegelijkertijd de con-

structieve problemen oplost en de flats
een nieuw aanzicht geeft. Ook worden
deze 270 woningen verduurzaamd. De
sloop en nieuwbouw van de eerste flat
(vanaf het centrum gezien) betekent dat
de 90 huidige woningen verdwijnen en er
ongeveer 160 nieuwe woningen voor in de
plaats komen. Vlakbij deze flat komen nog
eens 40 appartementen. De gemeente
gaat aan de slag met het openbaar ge-
bied. Dit totale plan zorgt voor een duur-
zaam, leefbaar Nijpelsplantsoen voor
huidige en toekomstige bewoners.

Betrekken bewoners en omwonenden
Na de zomer willen Woonin en de ge-
meente de samenwerkingsovereenkomst
ondertekenen. Tot die tijd worden bewo-
ners én omwonenden betrokken om de
plannen voor de nieuwbouw verder uit te
werken. De betrokkenheid van de omge-
ving is daarbij een belangrijk speerpunt.

Met de bewoners van flat 1 worden per-
soonlijke gesprekken gevoerd, de impact
van de plannen is groot voor hen. Er is
een voorbehoud van instemming op de
samenwerkingsovereenkomst door de
gemeenteraad en de directie van Woonin.

De Digitale Nieuwegeiner
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D66 Nieuwegein stelt vragen
over storingen en geluidsoverlast
van tram

De D66 in Nieuwegein heeft vorige week schriftelijke
vragen gesteld aan het college van Burgemeester en
Wethouders over het openbaar vervoer in Nieuwe-
gein. De vragen gaan onder meer over de verstorin-
gen en geluidoverlast van de tram en de voorzienin-
gen bij de haltes.

Het valt D66 namelijk op dat de afgelopen periode het
aantal verstoringen met de tram flink is toegenomen.
‘Van wisselstoring tot sectiestoring: de dienstverlening wordt
regelmatig flink verstoord. Ook storingen op het traject
Utrecht Centraal - Utrecht Science Park zouden regelmatig
tot verstoring leiden van de dienstregeling tussen Nieuwegein
en Utrecht'.

De partij vraagt wat de reden is van deze toename aan
verstoringen, want 'met de komst van de nieuwe tram zou
het aantal storingen moeten afnemen', aldus D66 in de
brief. D66 vraagt bovendien welke maatregelen het
Nieuwegeinse college, al dan niet samen met de provin-
cie. neemt om de storingen te voorkomen.

Rijdt de tram op een verkeerd spoor
In Nieuwegein gaat het verhaal dat de nieuwe tram op het
verkeerde (ongeschikte) spoor rijdt. Van het college wil de
D66 graag een antwoord hebben en als dit waar is of dit
impact heeft op de (ver)storingen op het spoor.

Geluidsoverlast tram
Naast de verstoringen is er volgens de D66 in Nieuwegein
ook nog steeds sprake van (ernstige) geluidsoverlast. De

maatregelen die het college, samen met de provincie
heeft genomen om de geluidsoverlast te beperken, zou-
den niet overal hebben geleid tot een verbetering of
oplossing ervan. D66 wil graag dat het college werkt aan
het oplossen van het geluidsoverlast.

Voorzieningen bij haltes
Tot slot stelt D66 nog enkele vragen over voorzieningen
bij haltes. Zo zou de haltenaam van de bus- en tramhalte
Wiersdijk in het donker onleesbaar zijn. Daarnaast vraagt
de partij om een fietsparkeervoorziening bij de tramhalte
gelet op het voornemen om op de parkeerplaats bij de
Wiersdijk een appartementencomplex te ontwikkelen.

Ook wil D66 weten of kapotte bushokjes, zoals momen-
teel bij het Oosterlicht College, dat door vandalisme is
vernield, nog worden gerepareerd of vervangen.

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: 'Als u geneigd bent om tijdens een wandeling uit te kijken naar bloeiende
wilde planten, dan kan het u zijn opgevallen dat er, naast wilde bijen en
zweefvliegen, nog heel wat andere beestjes op die bloemen kunnen zitten.
De meeste insecten op die bloemen hebben het voorzien op de nectar of op
nectar en stuifmeel, en vooral wespen of spinnen hebben het voorzien op
anders soortige insecten.'

'Het is geen wonder dat kampioen insectentrekker de gewone Berenklauw is. De plant heeft vaak meerdere bloemschermen
tegelijk, en de witte bloempjes van zo’n scherm zijn rijk aan nectar.'

'Ook boterbloemen zijn geliefd bij hongerige insecten, maar de bloemen bieden hooguit plaats aan twee middelgrote bijen of
zweefvliegen. Sommige boktorren zie je soms op een scherm van de Berenklauw en echte bloemkevertjes en schijnboktorren
geven de voorkeur aan boterbloemen en aan bloemen met een zelfde hartje zoals bramen en enkele rozen.
Als u van de zomer gaat wandelen kunt u er (nog?) eens naar uitkijken.'

De Digitale Nieuwegeiner
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http://www.natuurnieuwegein.nl/
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Utrechtse sportclubs
maken een vuist
tegen discriminatie

Discriminatie is nergens welkom, ook
niet in de sport. Daarom ondersteunt
de provincie Utrecht het project Vuist
Tegen Discriminatie. Met dit initiatief
leren kinderen via hun sportvereniging
hoe ze, met elkaar, discriminatie op
sportclubs tegen kunnen gaan. Initia-
tiefnemer, het Nederlands Instituut
voor Vechtsport en Maatschappij
(NIVM), begeleidt 30 sportclubs die
zich hier actief voor gaan inzetten. Om
de ambitie kracht bij te zetten hebben
bestuurders, trainers, de provincie
Utrecht en partnergemeenten, waaron-
der Nieuwegein, een manifest onder-
tekend.

Sport is niet alleen goed voor lichaam en
geest, er gaat ook een verbindende en
pedagogische kracht van uit. Vechtsport-
organisaties, voetbal-, hockey-, atletiek-
en korfbalverenigingen gaan daarom met
elkaar aan de slag om, vanuit de kracht
van sport, het goede voorbeeld te geven.

Zo werken zij samen toe naar een inclu-
sieve sportomgeving waar iedereen onbe-
zorgd en met plezier kan sporten. De
trainers van de deelnemende clubs krijgen
een cursus waarin zij leren hoe ze discri-
minatie bespreekbaar kunnen maken met
hun pupillen en hoe ze kunnen zorgen
voor een open cultuur waar iedereen wel-
kom is. Dit gebeurt via regionale en lokale
werksessies onder begeleiding van een ad-
viseur van het NIVM en/of een sportpro-
fessional vanuit de gemeente.

Incidenten bestrijden,
voorlichting en preventie
Gedeputeerde Mirjam Sterk (Sport), is en-
thousiast over het project. ‘Het is een be-
langrijk thema, racisme en discriminatie.
Zeker ook in het provinciaal sportakkoord
en ook bij ons in de Provinciale Staten.
Daarom hebben we ook de handschoen op-
gepakt om met het NIVM een project te
starten waarmee we discriminatie aanpak-
ken. Het gaat om het bestrijden van inciden-
ten, maar ook over goede voorlichting en
preventie. We gaan vandaag een vuist tegen
discriminatie maken, niet alleen met de
vechtsportclubs, maar ook voetbalverenigin-
gen, judo en hockey doen mee. En het is
ontzettend belangrijk om daar een rol in te
spelen.‘

Manifest
Alle aanwezige clubs, de provincie,
gemeentelijke partners Nieuwegein,
Amersfoort, Veenendaal, SportUtrecht,
Woudenberg, Judo Bond Nederland, het
NIVM zelf ondertekenden het Vuist-
manifest. Hiermee onderschreven ze de
Vuist-waarden en was de start van het
project een feit.

Mirjam Sterk gedeputeerde van
onder andere sport maak een
Vuist tegen discriminatie

Turkse
en Syrische muziek
op de Parkbeiaard
in Nieuwegein

Geïnspireerd door beiaardier Wim
Ruitenbeek begint, vanwege de
aardbevingen in Turkije en Syrië,
de bespeling van de Parkbeiaard
in de binnenstad van Nieuwegein
vandaag, 10 februari, om 15.00 uur
met een Syrisch en een Turks lied-
je. ‘Met veel dank aan Richard de
Waardt, stadsbeiaardier van Rot-
terdam, die in het Groot Rotter-
dams Songbook prachtige ar-
rangementen maakte van liedjes
uit de hele wereld’ aldus beiaardier
Dick van Dijk die het beiaard in
Nieuwegein zal gaan bespelen.

Uit Syrië klinkt het liedje ‘Tiri Tiri ya
asfoura’, Vlieg, vlieg, kleine vogel.
Het lied is een roep om vrede en
vrijheid, bekend als vredeslied in het
kader van de oorlog in Libanon en
Syrië, maar nu helaas ook toepas-
selijk vanwege de vreselijke aard-
bevingen.

De tekst betekent ongeveer dit:
'Vlieg, mooi vogeltje,
jij bent net als ik.
Waar is je huis?
Ik zie alleen dat je vliegt.
Laat ons doen
alsof we niet met elkaar praatten,
alsof we elkaar nooit zagen.
We verstoppen ons
in een boekje op een foto.
De lucht is jouw thuis,
enkel begrensd door jouw vleugels.'

Daarna klinkt een Turks slaapliedje:
‘Dandini dandini dastana.’

https://www.pen.nl/artikel/vuist-tegen-discriminatie
https://www.pen.nl/artikel/vuist-tegen-discriminatie


14

Haaksters gezocht
voor Jut’s Troostdeken

Een nieuwe activiteit bij Jut & Zo, een
activiteit voor het goede doel. Samen
een deken haken, bedoeld voor oude-
ren die om wat voor reden dan ook hun
thuis moeten verlaten en verhuizen
naar een nieuwe plek.

Jut's Troostdeken is bedoeld als warm ont-
vangst, een stukje huiselijkheid en gebor-
genheid. Je wil toch dat iedereen zich
thuis voelt, waar men ook is?

De troostdeken is een unieke deken, waar
vrijwilligers en bezoekers van Jut & Zo
met hart en ziel aan werken. De deken is
ontworpen door een van onze vrijwilligers
en het patroon geschreven door een lieve
bezoeker.

De deken bestaat uit blokken van 30 x 30
cenimeter, sommigen rechttoe rechtaan,
anderen met een klein patroon. Heel over-
zichtelijk en niet meteen een lap met
werk. Iedereen die met een haaknaald
overweg kan, kan daarom gezellig mee-
doen.

Jut & Zo levert het materiaal en het pa-
troon. Wanneer je zelf niet over de juiste
haaknaalden beschikt, kun je deze lenen
bij Jut & Zo. Kom gewoon eens kijken,
niets moet, alles mag.

Eén keer in de maand komen we samen,
dan kun je tips en ervaringen met elkaar
delen, materiaal halen, genieten van de
gezelligheid en elkaar inspireren. Haak jij
mee aan een stukje geborgenheid voor
ouderen? Je bent van harte welkom!

Elke eerste dinsdag van de maand,
19.00 - 20.30 uur in Jut & Zo.
Voor informatie:
jutenzonieuwegein@gmail.com.

Kamermuziekconcert
in de Dorpskerk

Op zondag 12 februari wordt er
in de Dorpskerk (Jutphaas)
weer een kamermuziekconcert
georganiseerd. Het concert
wordt gegeven door het ‘huis-
ensemble’ van de Dorpskerk,
het Gheyn Consort. Op het pro-
gramma staat muziek voor strij-
kers en orgel zoals twee orgel-
concerten van George Frideric
Händel en twee Kirchensonaten
van Wolfgang Amadeus Mozart.

De Dorpskerk herbergt maar liefst
twee orgels. Het Holtgräve-orgel
uit 1868, tevens het oudste orgel
van Nieuwegein, is na een aantal
omzwervingen in Nieuwegein
geplaatst. Aan de andere kant van
de kerk staat een orgel uit 1951,
gebouwd door de Nederlandse
orgelbouwer D.A. Flentrop. Oor-
spronkelijk werd het gebouwd
voor een arts uit Malmö, die be-
vriend was met de beroemde Al-
bert Schweitzer. Toen Schweitzer
in 1952 de Nobelprijs kreeg, be-
speelde hij ook het Flentrop-orgel.
Sinds 2013 is dit orgel te beluis-
teren in de Nieuwegeinse Dorps-
kerk. Tijdens dit concert worden
beide orgels bespeeld.

Over het Holtgräve-orgel
Het orgel is gebouwd in 1868 door
Hermanus Gerhardus Holtgräve
(1836-1889) voor de Afgeschei-
den Gereformeerde Kerk in De-
venter. In 1935 is het overge-
plaatst naar de Christelijk Gere-
formeerde Kerk in Kampen door
de fa. Spiering. Restauraties wer-
den uitgevoerd door L. Eversdijk

(1951) en W. van Leeuwen
(1960). In 1967 wordt het orgel
geplaatst in de Hervormde Johan-
neskerk in Nijmegen door Van den
Berg & Wendt. In 1972 wordt het
overgeplaatst naar de Dorpskerk
in Jutphaas door Van den Berg &
Wendt. In 2001 restaureert Van
Vulpen het orgel, brengt het in
originele staat terug en voegt een
twee klavier met vijf registers toe.

Over de Dorpskerk
De kerk werd gebouwd ter ver-
vanging van de uit 1217 stammen-
de Dorpskerk op het Kerkveld, die
in zeer slechte staat verkeerde en
werd afgebroken. De bouw van de
nieuwe kerk startte in 1819. Op
29 maart 1820 vond de inwijding
plaats. Van de oude kerk van het
Kerkveld zijn de preekstoel, kope-
ren lezenaar en enkele banken
bewaard gebleven en in de nieu-
we kerk geplaatst. De lezenaar
met familiewapen is in 1774 ge-
schonken door Cornelis Schalij.

Achter in de kerk hangen borden
van de Anna van Rijn-fundatie uit
1603. In 1919 vond een eerste
restauratie plaats, in 1959 de
tweede restauratie. In 1980 zijn
herstelwerkzaamheden aan de
muren uitgevoerd. In 1997 waren
werkzaamheden aan de fundering
nodig. Vanwege aantasting door
de boktor zijn in 1999 zowel de
kap als het torentje vervangen.

Het concert begint om
16.00 uur, entree is € 10,00.
Kaartverkoop aan de kassa.

De Digitale Nieuwegeiner
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Fietsersbond Nieuwegein
Waarom een knip
in de Batauweg
echt nodig is

Het CDA in Nieuwegein denkt dat het
aanpassen van de bushaltes op de
Batauweg voldoende helpt om de pro-
blemen op die weg op te lossen. De
Fietsersbond in Nieuwegein denkt daar
anders over. Clarion Wegerif van de
Fietsersbond in Nieuwegein: ‘Op basis
van de ongevallen en snelheidscijfers
zien we waarom knippen in wijkwegen
echt nodig is.’

Het CDA Nieuwegein heeft onlangs schrif-
telijke vragen gesteld aan het college over
de knip en het aanpassen van de bushal-
tes De Baten in de Batauweg. Wegerif:
‘Als Fietsersbond houden we al jaren de
ongevallencijfers in Nieuwegein in de ga-
ten. Wat we zien is dat op wijkwegen zo-
als de Batauweg en de Diepenbrocklaan -
Zwanenburgstraat - Sluyterslaan de onge-
vallencijfers structureel hoog zijn en dat
snelheidslimieten veelvuldig overtreden
worden. Dit is goed te zien op de CROSS-
snelheden/ongevallenkaart. Beide wegtra-
jecten zijn rood gekleurd op de kaart en
staan ook in de top-10 van gevaarlijkste
trajecten in Nieuwegein.’

Aanpassen bushaltes niet nieuw
‘Wie even terugkijkt op Google Streetview
kan zien dat het idee om de bus te laten
stoppen op de rijbaan niet nieuw is: de
bushaltes op de Diepenbrocklaan zijn al
ruim acht jaar geleden aangepast. Al die
tijd stopt de bus al op de rijbaan. Dat is
vast gunstig voor de rijtijd van de bus.
Helaas helpt het niet voor de veiligheid op

deze wijkweg: nog steeds gebeuren er
veel ongelukken op de wijkweg Diepen-
brocklaan - Zwanenburgstraat - Sluyters-
laan. Het traject staat zelfs op plek vier in
de top-tien van onveilige wegen (de
Batauweg op zeven, de Noordstedeweg
bij de kruising met de Herenstraat op plek
twee). Er was zelfs een dodelijk ongeval
vlakbij de bushalte op de Diepenbrock-
laan.’ Dit is te zien op de STAR-ongeval-
lenkaart hierboven.

Stadsautowegen
zijn veiliger dan wijkwegen
Wat in één oogopslag ook te zien is op de

STAR- en de CROSS-kaarten: op de wijk-
wegen zijn veel meer ongevallen dan op
de stadsautowegen zoals de A. C. Ver-
hoefweg. Dat komt doordat op de wijkwe-
gen

• er grote snelheidsverschillen zijn tussen
de verschillende verkeersdeelnemers
• motorvoertuigen de weg delen met
kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fiet-
sers, voetgangers en scootmobielers
• de autointensiteiten erg hoog zijn (rond
de 10.000 mototvoertuigen per etmaal)
voor een weg waar gemengd verkeer is

(verder lezen)

Op deze kaart zijn de meest onveilige straten
van Nieuwegein afgebeeld. Op de rode en
oranje straten gebeuren de meeste ongeval-
len; op de rode overtreden veel weggebrui-
kers de snelheidslimieten.

Kaart (juni 2022)
van de ongevallen
in Nieuwegein tus-
sen 2018 en 2023.
Groen zijn ongeval-
len met uitsluitend
materiële schade;
rood zijn ongevallen
met letsel; zwart zijn
dodelijke ongeval-
len.
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Cursus
Start met hardlopen

Altijd al eens gedacht, ik wil
gaan hardlopen? Of wil je na
een lange pauze of blessure het
hardlopen weer oppakken?
Dan is deze cursus iets voor
jou.

De cursus start in het voorjaar en
is bedoeld voor aspirant-lopers die
vanaf het begin af aan, het lopen
(weer) op een verantwoorde wijze
willen starten. Via de cursus maak
je kennis met de vele facetten van
het hardlopen. De trainingsop-
bouw is geleidelijk. Er wordt be-
gonnen met kleine stukjes hard-
lopen, afgewisseld met stukjes
wandelen. Het aandeel hardlopen
wordt langzaam steeds verder
opgebouwd.

Belangrijke aandachtspunten zijn
looptechniek, warming-up/cooling
down, blessurepreventie, aan-
schaf van schoeisel/loopkleding
enzovoorts.

De cursus wordt gegeven door er-
varen en erkende trainers. Er
wordt getraind aan de hand van
een trainingsschema. Dit schema
ontvang je de eerste cursusavond.

De trainingen worden gehouden
op de woensdagavond van 19.30
tot 20.30 uur. In de laatste weken
van de cursus worden er een of
enkele trainingen verzorgd op
zondagochtenden buiten de baan.
Na iedere training is er met elkaar
in de kantine een nabespreking en
kunnen er vragen gesteld worden.

Na het volgen van de cursus kun-
nen de meeste cursisten 3 tot 5
kilometer achtereen hardlopen,
afhankelijk van de individuele con-
ditie.

De cursus wordt na 10 trainingen
afgesloten met een loop (vrijblij-
vend om deel te nemen).
Aansluitend biedt Atverni 4 gratis
follow-up-trainingen aan in de

Keep-Fit groep om de gezellige en
sportieve sfeer bij Atverni nader te
proeven, en zo met hardlopen
door te kunnen gaan.

Heb je belangstelling, stuur dan
een e-mail naar
startmethardlopen@atverni.nl en
informeer naar de mogelijkheden.

Praktische informatie
• Startdatum: 29 maart
• Aantal trainingen: 10
• Wanneer: 8 x op woensdag van
• 19.30 - 20.30 uur en 2 x op zon-
• dag
• Locatie: atletiekbaan van Atverni
• Sportpark Galecop 6, 3438 HX
• Nieuwegein (goed verlicht en
• een fijne ondergrond)
• Kosten: € 79,- per persoon
• (slechts €5,65 per training),
• inclusief
• 8 trainingen op de atletiekbaan
• 2 trainingen buiten de baan
• 4 gratis vervolgtrainingen in
• onze Keep-fit groep op woens-
• dag, starttijd 19.30 uur
• een trainingsschema;
• professionele en enthousiaste
• begeleiding.
Cursusgeld per pin betalen op de
eerste trainingsavond.
Let op De cursus is bedoeld voor
geïnteresseerden van 16 jaar en
ouder!

Gezondheidscheck
Een goede gezondheid is een
voorwaarde voor hardlopen. Zo-
wel voor jou als loper, als voor
de vereniging/trainer is het van
belang dat je zonder gevaar voor
je gezondheid in staat bent om
deel te nemen aan de looptrainin-
gen. In verband hiermee ontvang
je voor deelname een gezond-
heidsvragenlijst waarin jij voor
jezelf een inschatting kan maken.
Mocht je twijfels hebben over of
deelname verstandig is, raadpleeg
dan altijd eerst de huisarts.

Fietsersbond Nieuwegein
Waarom een knip
in de Batauweg
echt nodig is
(vervolg)

• de snelheidslimieten veelvuldig overtre-
den worden.
Dit verschijnsel zie je ook terug op de
Nederlandse autosnelwegen. Daar gebeu-
ren relatief weinig dodelijke ongevallen ten
opzichte van provinciale wegen en vijftig-
kilometerwegen in de stad.

Doorgaan met knippen in wijkwegen
De Fietsersbond vindt het niet verstandig
om het knippen in wijkwegen te stoppen.
‘Het is juist andersom’ aldus Wegerif. ‘Het
is zonde van het (gemeenschaps)geld om
de bushaltes De Baten aan te passen.
Want door de Batauweg bij de Nedereind-
seweg te knippen, waar een meerderheid
van de deelnemers aan de enquête voor
koos, is er ter hoogte van die haltes straks
nauwelijks nog autoverkeer. Op naar een
veilige Batauweg, en daarna door naar
veiligheid op àlle Nieuwegeinse wijkwe-
gen!’

Black Opal Blues
in De Partner

Zin in stevige, swingende en mooie blues-
rock met uitstapjes naar soul en funk? Re-
serveer snel een kaartje voor een gaaf op-
treden van Black Opal Blues op 11 februari
in De Partner!

Tickets:
www.ticketkantoor.nl/shop/BOB11feb
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Springers
Zwemvereniging Aquarijn
springen goed
op Eindhoven Diving Cup

Van donderdag 2 tot en met zondag
5 februari werd in Eindhoven de inter-
nationale Eindhoven Diving Cup (EDC)
georganiseerd. Uit 12 landen, waaron-
der Engeland, Italië, Noorwegen, Hon-
garije en Litouwen, waren 165 sporters
aanwezig in het zwembad in Eindho-
ven. Er werd in verschillende leeftijds-
groepen en -disciplines gesprongen.

In de C-groep voor meisjes (12 en 13-jari-
gen) waren maar liefst 20 deelneemsters.
Op de 1 meter plank werd Yuna Hulken-
berg zevende en Joy Daalhuizen achtste.
Op de 3 meter plank draaiden de meisjes
het om, Joy werd zevende en Yuna acht-
ste. Voor beide meisjes was het de eerste
keer dat ze deelnamen aan de EDC en
gelijk in de top acht wat een prachtig re-
sultaat is.

In de B-groep voor jongens (14 en 15-jari-
gen) waren er meer dan 20 deelnemers.
Op de 1 meter plank was er een twaalfde
plaats voor MIka Grosze Nipper en Lars
van Hilten werd dertiende. Op de 3 meter
was er een veertiende plaats voor Lars.
Zijn nieuwe sprong, de anderhalve salto
achterover met anderhalve schroef lukte
goed. Mika werd zeventiende op de 3 me-
ter.

In de A-groep (16, 17 en 18-jarigen) was
Zwemvereniging Aquarijn met maar liefst
zes springers vertegenwoordigd. Bij de
meisjes op de 1 meter waren er maar
liefst 34 meisjes en de wedstrijd duurde
dan ook bijna 3 uur. Iris de Heer bleef
goed meedraaien en eindigde als negen-
tiende. Nica Rakké werd vierentwintigste.
Op de 3 meter konden ze er een schepje

bovenop doen. Iris werd vijftiende en Nica
werd twee-en-twintigste. Voor Aiden
Wallegie, die in augustus de overstap
naar Aquarijn heeft gemaakt (De club in
Zoetermeer heeft helaas geen schoon-
springafdeling meer), was het knap dat ze
de deelname had gehaald. Ze werd zes-
en-twintigste in een sterk veld.

Bij de jongens was het spannend. De top
12 mocht de finale springen. Daan
Willemen, Matthew Hibbert en Kayra Asçi
van Aquarijn wisten zowel op de 1 meter,
als op de 3 meter de finale te halen. Een
prachtige prestatie voor een Nederlandse
club! Op de 1 meter was er een vierde
plaats voor Matthew. Hij scoorde meer
dan 400 punten en dat is goed voor de
limiet voor TeamNL. Hij mag weer een
jaar deel uitmaken van de Nederlandse

ploeg schoonspringen. Daan sprong
boven zichzelf uit, met een PR en werd
zesde. Voor Kayra was er een twaalfde
plaats.

Op de 3 meter plank liet Matthew twee
nieuwe moeilijke sprongen zien waarbij hij
de zevende plaats behaalde. Ook Daan
liet een nieuwe sprong zien, de moeilijke
2,5 salto voorover met hele schroef en hij
werd negende met deze sprong. Kayra
verbeterde zijn PR in de finale en werd
twaalfde.
Matthew sprong als 16-jarige ook de man-
nen 1 meter wedstrijd mee en werd daarin
zesde. De winnaar kwam uit Italië, de
nummer 2 uit Litouwen en de nummer 3
uit Noorwegen.

In het team-event waren Daan Willemen
en Iris de Heer het enige voor Neder-
landse team. Ze lieten goede sprongen
zien en tot de laatste sprong was het
spannend. Zij behaalden de vierde plaats.

Bij het synchroonspringen voor de jeugd
lieten Aiden en Nica zien dat het steeds
beter gaat met de synchroniciteit. Ze wer-
den zesde. Daan en Matthew sprongen
een geweldige wedstrijd synchroon, waar-
bij ze voor hun tweede sprong zelfs 2 ne-
gens kregen van de jury. Het was een
zeer spannende strijd en de zenuwen
zorgden ervoor dat de laatste sprong wat
minder ging dan geoefend. Maar met een
nieuw PR mochten ze de bronzen medail-
le ophalen, een prachtige prestatie!

Helaas miste Aquarijn Samuel Quist en
Oona Abbema. Beiden kampen met een
ernstige blessure. Samuel aan zijn knie en
Oona aan haar voet. Zij mogen beiden
deze week weer gaan beginnen met de
eerste stappen in het zwembad. ‘We
hopen dat ze de komende maanden weer
kunnen aansluiten bij het team’ aldus de
trainster.

Met deze 10 springers in Eindhoven, alle-
maal nog junioren, was Zwemvereniging
Aquarijn uit Nieuwegein de club met de
meeste springers op dit niveau uit Neder-
land. De springers reizen begin maart af
naar het Zweedse Stockholm om daar
deel te nemen aan de Gamma Cup.
Matthew zal dat als lid van TeamNL doen
en daarbij uitkomen onder bondscoach
Ramon de Meijer (oud-Aquarijn lid). Ook
zullen er nog 2 D-meisjes (10/11- jarigen)
mee gaan. Het belooft een bijzondere trip
te worden.



Tweede Kamerlid
Lisa Westerveld (GL)
geeft lezing in de bieb

Lisa Westerveld, Tweede
Kamerlid namens GroenLinks,
werd door Trouw uitgeroepen
tot het Beste Kamerlid van
2022. Op vrijdag 24 februari
geeft zij in de bibliotheek een
lezing over de kloof tussen po-
litiek en burger. In haar lezing
zal ze onder andere ingaan op
wat haar bewogen heeft om in
de politiek te gaan. De lezing
duurt tot 21.10 uur. Daarna is
er tijd voor een meet & greet
met Lisa.

Lisa Westerveld is onder andere
bekend door haar hobby’s die
men niet zo snel met een politi-
cus associeert. Ze is een fanatiek
voetbalster en houdt van hard-
rock en metal muziek. En afgelo-

pen Prinsjesdag koos ze vanwege
duurzaamheid voor een tweede-
hands jurk.

Tijdens de bijeenkomst zijn ook
namens GroenLinks aanwezig
Huib van Essen, gedeputeerde in
de provincie Utrecht en Marieke
Schouten, wethouder in Nieuwe-
gein.

Deze lezing is een initiatief van
GroenLinks Nieuwegein en wordt
georganiseerd in samenwerking
met bibliotheek De tweede ver-
dieping. De toegang is gratis.

Aanmelden kan via de website
van de bibliotheek De tweede
verdieping.
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Lions Nieuwegein halen
€ 3.000,- op voor Oekraïne

Bij een oproep van Lions Nederland
voor het inzamelen van geld voor gene-
ratoren en dergelijke voor mensen in
Oekraïne is spontaan door de leden
van de Lionsclub Nieuwegein € 3.000,
opgehaald. Hiermee kunnen ongeveer
12 Oekraïense gezinnen worden gehol-
pen in de gebieden waar nu geen
stroom meer aanwezig is en waar men-
sen letterlijk in de kou staan.

Aan het idee om de energiekorting van
€ 190 hiervoor in te zetten werd groot
gevolg gegeven. In Nederland is in totaal
€ 200.000 opgehaald voor deze actie.

Het door Lions Nieuwegein ingezamelde
bedrag is afgelopen week symbolisch
overhandigd aan districtsgouverneurs Bart
van Leeuwen en Kees Willemse. ‘Een
hartverwarmende actie voor Oekraïne
geïnitieerd door Lions Nederland’ aldus de
districtsgouverneurs voor de Lions in
Nieuwegein.

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.

De kaart in het archief van deze week komt uit 1910 en
draagt de tittel ‘Weer naar huis.’ Op de prentbriefkaart
ziet u de paardentram van Vreeswijk naar Utrecht op de
Vreeswijkse Straatweg te Jutphaas, ten zuiden van de
Overeindseweg, uit het noorden.
De maker van de foto is bij onze redactie onbekend
maar gemaakt in zwart/wit. De originele foto is in
particulier bezit. Zie je het spoor in de weg waarover
de tram rijdt?

De Digitale Nieuwegeiner
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'Afgelopen woensdag (8 februari)
was het de dag van het zelfvertrou-
wen. Deze dag is er om iedereen die
wel eens kampt met onzekerheid een
hart onder de riem te steken.'

Jongeren en zelfwaardering
'Het belangrijkste misverstand van

zelfvertrouwen is dat je geboren wordt
met veel of weinig zelfvertrouwen.
Iedereen kan leren om meer zelfver-
trouwen te krijgen. Zelfvertrouwen ont-
wikkel je al op jonge leeftijd. Kinderen
en jongeren kunnen in hun dagelijkse
leven onzeker zijn, het lastig vinden
om vriendschappen te sluiten of
gepest worden. Vanaf een jaar of 12
begint de zelfwaardering bij de meeste
pubers te dalen, rond 15 jaar is die
vaak het laagst. Daarna stijgt de zelf-
waardering weer. De daling komt door-
dat pubers zich voor hun ik-ideaal
meer gaan richten op anderen dan op
hun ouders. Dan blijkt dat je tegenover
leeftijdsgenoten meer moet waarma-
ken dan tegenover je ouders.'

Het effect van sport en bewegen
'Zelfvertrouwen bestaat uit verschil-

lende domeinen, zoals fysieke eigen-
waarde en het geloof in eigen kunnen.
Wat veel mensen misschien niet
weten is dat sport en bewegen een
groot effect heeft op de fysieke eigen-
waarde. Dat is het gevoel dat iemand
heeft van hoeveel hij of zij waard is,
los van de mening van anderen. Dit
komt doordat je nieuwe vaardigheden
leert tijdens sporten en bewegen en
daarbij meer gevoel van controle krijgt.
Deze nieuwe vaardigheden, en het
toegenomen gevoel van controle, lei-
den tot veranderingen in fysiek eigen-
waarde, wat weer effect heeft op het
algemene zelfvertrouwen. Daarnaast
kan zelfvertrouwen ook dienen als
motivatie.'

'Als buurtsportcoach zie en spreek
ik verschillende mensen van jong tot
oud, met veel en met weinig zelfver-
trouwen. Onzekerheid komt in allerlei
vormen en maten. Je hebt mensen die
sociaal onzeker zijn. Er zijn ook men-
sen die onzeker zijn over hun eigen
kunnen en vaak zeggen dat ze iets
niet kunnen. Het mooie aan sporten en
bewegen vind ik, is dat het mensen
samen kan brengen en ook iemand
kan laten inzien wat diegene allemaal
kan bereiken. Dit is dan ook de taak
van een trainer of coach.'

De taak van een trainer of coach
'Hoe zorg je als trainer of coach

voor meer zelfvertrouwen bij je spelers
of deelnemers? Het is belangrijk dat
mensen leren dat talenten en vaardig-
heden niet aangeboren zijn, maar be-
reikt worden door oefening en herha-
ling. Als coach maak je spelers bewust
van hun eigen kracht en hun verbeter-
punten doormiddel van positieve feed-
back. Je geeft bijvoorbeeld onzekere
jongeren complimenten voor hun inzet
en resultaten. Daarbij benadruk je niet
de fouten die ze maken, maar kunnen
ze wel leren van de verbeterpunten.
Een goede coach benadert iedere
speler als een individu en laat spelers
zelf nadenken over hun eigen
verwachtingen.'

'Tijdens een training geeft de coach
zinvolle uitleg met aandacht voor cog-
nitieve vaardigheden, persoonlijke
doelen, wensen en interesses van de
spelers. De coach gebruikt visuele in-
fographics, zodat ook jongeren doel-
groep snappen wat de bedoeling is
van de opdrachten en oefeningen.
Oefeningen worden aangepast aan
het tempo van de spelers en er wor-
den regelmatig nieuwe uitdagingen
geïntroduceerd. Door de spelers nieu-
we uitdagingen te geven, laat een
coach zien vertrouwen te hebben in de
spelers. Hoe hoger een speler komt,
hoe moeilijker de opdrachten en de
vereiste doelen zijn. Heeft een speler
een niveau gehaald, dan kan hij naar
het volgende niveau.'

Een boodschap
voor alle trainers, coaches en clubs

'Ook jij kan veel invloed hebben op
het zelfvertrouwen van je jeugdspe-
lers! Het is belangrijk dat je hier be-
wust van bent. Niet alleen om uitval
van jongeren binnen de sport te voor-
komen, maar ook omdat je een grote
impact kan maken op de fysieke
eigenwaarde van jongeren. Dit is extra
belangrijk voor pubers van 12 tot 15
jaar, vanwege de daling in zelfwaar-
dering op deze leeftijd.'

'Wil je graag met mij sparren over dit
onderwerp of heb je vragen, neem dan
contact op via f.kleijn@merwestein.nl.
Heb je andere vragen over sport en
beweging, dan kan je de buurtsport-
coaches altijd bellen via 657452896.

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
Frouke de Kleijn, uitvoerend
buurtsportcoach:

Zelfvertrouwen van jongeren
vergroten met sport

mailto:f.kleijn@merwestein.nl
tel:0657452896
https://www.sportidnieuwegein.nl/sportid/
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Nieuwegeiners veroordeeld
tot cel en taakstraf
vanwege mishandeling
in sportschool

Twee mannen zijn door de rechtbank
Midden-Nederland veroordeeld tot
taakstraffen omdat zij in november
2019 een andere man hebben mishan-
deld. Die mishandeling vond plaats in
een sportschool in Nieuwegein. De
hoofdverdachte, een 30-jarige man uit
Nieuwegein, is naast de taakstraf van
150 uur ook veroordeeld tot een gevan-
genisstraf van 34 dagen waarvan 30 da-
gen voorwaardelijk met een proeftijd
van 2 jaar. De 24-jarige plaatsgenoot is
veroordeeld tot een taakstraf van 30
uur.

Mishandeling
Op 27 november 2019 gaat het mis in een
sportschool in Nieuwegein. Het latere
slachtoffer loopt op de groep van verdach-
ten af en is verbaal agressief. Hij is echter
niet overgegaan tot fysieke agressie en
ook niets wijst erop dat hij van plan was
dat te doen. Dat geldt wel voor twee man-
nen uit die groep waar het slachtoffer op
af liep. De 24-jarige man gaf hem meerde-
re klappen in zijn gezicht en het slachtof-
fer liep daardoor letsel op. De groep van
verdachten liep vervolgens richting de uit-
gang en werd daarbij gevolgd door het
slachtoffer. Bij de uitgang ontstond een
handgemeen tussen het slachtoffer en
een andere man. De 30-jarige man kwam
ertussen, waarbij het slachtoffer op de
grond viel. Toen hij wilde opstaan trapte
de 30-jarige man hem in zijn gezicht.

Kwalificatie van de mishandeling
De mishandeling staat op camerabeelden.
Ook hebben de twee mannen bekend dat
ze het slachtoffer hebben geslagen en
geschopt. In het geval van de 24-jarige
man is het verweer dat hij zichzelf heeft
moeten verdedigen verworpen. Zijn klap-

pen worden juridisch gekwalificeerd als
een mishandeling, en niet als een poging
zware mishandeling zoals de officier van
justitie meent. Het trappen in het gezicht
van het slachtoffer is wél een poging
zware mishandeling. De officier van justi-
tie kwalificeerde deze gedraging als een
poging doodslag, de rechtbank gaat daar
dus niet in mee. Het trappen in een ge-
zicht kan zwaar lichamelijk letsel opleve-
ren, maar de kans op dodelijk letsel is in
dit geval niet aan de orde. Ook is er geen
sprake van medeplegen omdat de twee
mannen los van elkaar op verschillende
momenten het slachtoffer mishandelden.
Er was geen nauwe en bewuste samen-
werking.

Strafmaat
Het trappen en slaan was volkomen on-
nodig. Het slachtoffer heeft letsel opge-
lopen, maar het had ook ernstiger letsel
kunnen zijn. Omdat de mishandeling zich
in een openbare ruimte (sportschool) af-
speelde draagt dit ook bij aan gevoelens
van angst en onveiligheid bij de mensen
die dit gezien hebben. Bij het opleggen
van de straf houdt de rechtbank rekening
met straffen die in soortgelijke zaken wor-
den opgelegd. Verder concludeert de
rechtbank dat het lang heeft geduurd
voordat de twee mannen een uitspraak in
hun zaak hebben. De redelijke termijn
waarbinnen een strafzaak moet worden
afgedaan is twee jaar, in deze zaak heeft
het ruim een jaar langer geduurd. Dit in
combinatie met een minder zware, kwalifi-
catie van de gedragingen leidt ertoe dat
de opgelegde straf afwijkt van de eis van
de officier van justitie. Ook moet het twee-
tal een schadevergoeding aan het slacht-
offer betalen.

Statenverkiezingen
op 15 maart 2023

Nog iets meer dan een maand en dan
zijn er weer Statenverkiezingen in
Nederland. In de provincie Utrecht
doen 19 partijen mee dit jaar. Dat
heeft het Centraal Stembureau in
Utrecht bekend gemaakt.

Inwoners van de provincie Utrecht kun-
nen op 15 maart op onderstaande partijen
stemmen:
• GROENLINKS
• VVD
• FvD
• CDA
• D66
• PvdA
• ChristenUnie
• PVV
• Partij voor de Dieren
• SP
• SGP
• 50PLUS
• DENK
• Zwarte Piet is Zwart
• BBB
• JA21
• VOLT
• BVNL
• U26 GEMEENTEN
De volgorde is op basis van de vastgestel-
de lijstnummers door het Centraal Stem-
bureau. Inwoners van de provincie
Utrecht kunnen kiezen uit 528 kandidaten
tijdens de verkiezingen.

Verkiezingscampagne
Met de campagne Kleur de Provincie, Kies
jouw Utrecht hoopt de provincie Utrecht
op een zo hoog mogelijke opkomst bij de
verkiezingen. De verkiezingscampagne
van de provincie Utrecht start op 10 fe-
bruari om 10.00 uur op het Eemplein in
Amersfoort, waar lijsttrekkers en inwo-
ners een uniek verkiezingskunstwerk
maken.

Het kleurenthema staat symbool voor de
veelzijdigheid van belangrijke onderwer-
pen waar deze verkiezingen over gaan. Of
het nu woningbouw, stikstofuitstoot,
landbouw, natuurontwikkeling, bereik-
baarheid of energietransitie is: de Provin-
ciale Staten van Utrecht gaan de komende
vier jaar een cruciale rol spelen in de be-
sluiten die over deze belangrijke verkie-
zingsthema’s worden genomen.
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Vuist
tegen discriminatie

Aandacht voor sociale inclusie
is van grote waarde, zo niet een
must in de huidige tijd. Juist ‘de
sport’ kan hieraan een belang-
rijke bijdrage leveren. Sport
brengt immers mensen uit alle
lagen van de bevolking samen.
Hoe mooi is het dan ook als
juist in de sport aandacht is
voor vooroordelen, uitsluiting
en discriminatie.

Dat is precies wat het Nederlands
Instituut voor Vechtsport en
Maatschappij (NIVM) doet met
hun programma ‘vuist tegen dis-
criminatie’. Vorige week was bij
Atletiekvereniging Atverni de

startbijeenkomst van dit schit-
terende project. Een project dat
ondersteund wordt door de
Provincie Utrecht en gedepu-
teerde Mirjam Sterk was dan ook
een van de aanwezigen/sprekers.

Vanuit de coöperatie Sportpark
Galecop doen voetbalvereniging
JSV en Atletiekvereniging Atverni
mee aan dit initiatief. Ook DeMIX
Fitness & Leefstijl gaat met het
project aan de slag. Want ook in
de Gemeente Nieuwegein is in-
clusie en discriminatie een be-
langrijk aandachtspunt!

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 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!

• Woensdag 1 maart
Puzzels en spelletjes. Het wordt een
gezellige middag waarbij we onze eigen
gezelschapsspelletjes en puzzels gaan
maken en spelen.

• Zaterdag 11 maart: NLdoet voor
kinderen
Van 10.00 - 14.00 uur zijn volwassenen bij
Bouwgein aan het (groen- en schilder-
werk-)klussen bij Bouwgein tijdens
NLdoet. Wij gaan met de kinderen van
14.00 - 16.00 uur verder met allerlei klus-
jes. Kom je helpen? Tip: trek (oude) kleren
aan die vies mogen worden.

• Woensdag 22 maart: Ecoline-experi-
menten
Wat voor moois kun je allemaal maken
met ecoline? En wat voor leuke experi-
menten kun je met ecoline doen? Dat
gaan we vandaag ontdekken.

Andere activiteiten
op Bouwgein

• Zaterdag 11 maart: NLdoet
10.00 - 14.00 uur. We gaan buiten-
schilderwerk en groenklussen doen.

• Woensdag 15 maart: stembureau
Verkiezingen op Bouwgein

Een jaar geleden...

https://www.linkedin.com/company/nivm/
https://www.linkedin.com/company/atletiekvereniging-atverni/
https://www.linkedin.com/company/provincie-utrecht/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAEz77gBQJLZbLWwk5Tuqwq9wUxKHhPxZvs
https://www.linkedin.com/company/atletiekvereniging-atverni/
https://www.linkedin.com/company/gemeente-nieuwegein/
https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
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Een geslaagde wintereditie
van Gluren bij de Buren

Afgelopen zondag waren gratis optre-
dens te bezoeken van lokale podium-
kunstenaars in 1050 huiskamers ver-
spreid over het hele land, waaronder
hier in Nieuwegein. Gluren bij de
Buren, een landelijk amateurkunsten-
festival dat drempels voor ontmoeting
verlaagt en talentontwikkeling stimu-
leert, vond in 2023 eindelijk weer in de
winter plaats.

In 23 Nieuwegeinse huiskamers traden
lokale podiumkunstenaars op vanaf het
vloerkleed, tussen de kamerplanten. Be-
zoekers zochten huiselijke knusheid, en
verwarmden zich met een kopje koffie of
thee, zelfgebakken koekjes en creatieve
performances.

Naast huiskamers hebben ook de lokale
forten, buurthuizen en zorgwoningen en
hun deuren geopend en een bühne
gecreëerd voor lokaal talent. Bij
Buurtkamer de Groote Hond trad
Tuskhead op en bracht wijkgenoten bij
elkaar.

Programmamaker Lara: ‘Ik heb het erg
naar mijn zin gehad vandaag. De optre-
dens die ik heb bezorgd waren druk en
erg gezellig. Zo is er een nieuw stel
komen wonen in een van de wijken en
had de buurt uitgenodigd om langs te
komen. Alle drie de speeltijden waren erg
druk bezocht. Dit maakt Gluren bij de
Buren echt een succes!’

Na de Wintereditie gaat de organisatie al-
weer aan de slag met de zomereditie van
Gluren bij de Buren. Deze editie vindt op
2 juli plaats in Amersfoort, Arnhem, Breda,
Den Bosch, Deventer, Doetinchem,
Dordrecht, Harderwijk, Hengelo, Huissen,
Leusden, Maastricht, Roermond, Sittard-
Geleen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht,
Venlo, Wageningen, Woerden, Zaanstad,
Zutphen en Zwolle.
De aanmeldingen voor de Zomereditie
openen half maart.

Heef je leuke foto’s van dit event van-
daag? Stuur ze dan naar onze redactie:
redactie@pen.nl of via schrijf mee. Zet in
het e-mailtje uw naam, waar gemaakt en
dat ze door ons gebruikt mogen worden
dan maken we ook een mooie pagina in
deze wekelijkse Digitale Nieuwegeiner.
Klein verhaaltje erbij is ook leuk!
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Inwonerspanel over archeologische vondsten in Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein wil dat de inwoners altijd informatie kunnen vinden over de
archelogische vondsten binnen de gemeente. Maar hoe en waar? Daarom stelt Nieuwe-
gein haar inwoners een aantal vragen, zodat zij weet waar en hoe de inwoners over de
vondsten willen horen, lezen en zien. Hiervoor wordt het Inwonerspanel ingezet. Ben
je geen lid van het Inwonerspanel maar wil je wel de vragenlijst invullen, klik dan op
deze link.
Wilt u meer weten over het Inwonerspanel of wilt u lid worden van het Inwonerspanel?
Stuur een e-mailtje naar inwonerspanel@nieuwegein.nl.

mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/schrijf-mee
https://surveys.enalyzer.com/?pid=b2t6qir8
mailto:inwonerspanel@nieuwegein.nl
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https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
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http://www.sportparkgalecop.nl
http://robin-food.nl
http://robin-food.nl/soep-van-de-fiets/
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Wanneer

Continu

Werkdagen
20.00 - 21.00 uur
4 mrt
11.00 - 14.00 uur

Onderwerp

Mail je vragen naar
info@energie-n.nl of geef je op
voor een energiegesprek of
warmtescan
Bel voor vragen naar
0302378312
Vragen inloop in bieb De tweede
verdieping, Stadshuis

Wat doe je
als de warmte
het huis uitvliegt?

Erg geschrokken
'Ben jij net als ik ook zo geschrokken van

het nieuwe hele hoge voorschot voor het
gas- en elektraverbruik? Dan is dit het
goede moment om nu verder te lezen.
Want je hoeft zeker niet stil te blijven zit-
ten en kijken waar het schip strandt.'

Wat kun je allemaal verbeteren
in je huis
'Gelukkig zijn er goede en niet al te dure

isolatieverbeteringen in je huis aan te
brengen. Maar waar moet je beginnen en
hoe? Je hebt vermoedelijk al deuren en
ramen voorzien van tochtband, de ther-
mostaat op maximaal 19 graden staan en
je staat ook nog maar een paar minuten
onder de douche. Prima! Maar wat nog
meer? Wist je dat ongeveer 30% van je
warmte via het dak het huis verlaat?
Helaas is dat niet eenvoudig te verhelpen
met simpele ingrepen.'

Maar ook het warmteverlies
via ramen en deuren loopt aardig op
'Je denkt: “ ik heb toch dubbel glas, dus

dat valt allemaal wel mee.” Dan zal ik je
maar meteen uit die droom helpen. Voor
woningen met dubbelglas van zo’n 20 jaar
oud tot eind 1980 is de isolatiewaarde
veel (2,5 maal) minder dan het huidige HR
++ glas.'

Goede raad hoeft niet duur te zijn
'De energie-transitie, met de bedoeling

allemaal van het gas af, stelt hoge eisen
aan woningisolatie. Wat gaat mij dat alle-
maal kosten? Kan ik ook subsidie krijgen?

' Op internet kom ik op de site van
ENERGIE-Nieuwegein (https://energie-
n.nl). Ik lees het volgende: “Het bereiken
van een klimaatneutrale samenleving is
uitdagend en zal leiden tot innovatie en
samenwerking en soms ook tot het nemen
van moeilijke beslissingen. De vrijwilligers
van stichting Energie-N willen de bewon-
ers van Nieuwegein helpen de juiste stap-
pen te zetten.” Mijn nieuwsgierigheid is
gewekt en ik meld mij aan voor een gratis
energiegesprek.'

Het energiegesprek
'Met de energie ambassadeurs Gerben
en Martin, die zowel beroepsmatig als in
de privésfeer de nodige ervaring hebben
met energetische maatregelen, heb ik een
afspraak gemaakt om de energiemaat-
regelen in mijn woning te beoordelen.
Daarvoor moet ik eerst een vragenlijst in-
vullen die mede basis is voor het gesprek.
Omdat ik samen met mijn buren al zon-
nepanelen heb laten installeren heb ik
buurman Peter ook voor dit gesprek
uitgenodigd. Onder het genot van koffie
en thee beginnen wij al snel allerlei vragen
te stellen. Maar dat is niet de bedoeling.
Om het gesprek te structureren houden ze
de volgorde van de vragenlijst aan. Zo be-
ginnen ze met het bespreken wat ik met
het gesprek wil bereiken, wat mijn ambitie
is, en komen alle onderwerpen aan bod.
Eerst maar eens luisteren naar wat de
ambities etc. van ENERGIE-N zijn. Dat
heb ik hiervoor al toegelicht. Maar wat nog
extra benadrukt wordt is dat zij geen
enkele commerciële binding hebben met

andere partijen en ook niet met de
gemeente Nieuwegein. Daarna gaat het
gesprek al snel over wat er in mijn huis
allemaal nog te verbeteren valt. En dat is
nog wel het nodige! Mijn woning is van
1988 en dus energetisch al weer behoor-
lijk gedateerd. Het plaatje hiernaast van
warmteverlies gaat dan ook grotendeels
voor mijn huis op. Gerben en Martin
vertellen helder en duidelijk waar de pro-
blemen zitten en welke verbeteringen,
zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, moge-
lijk zijn. Ook wordt aandacht geschonken
aan de soort lampen en waar vervanging
met led zinvol is. De ouderdom van de ap-
paratuur in huis en wat “stand-by” alle-
maal kost. Het is een heleboel informatie
met adviezen. Gelukkig komt dat allemaal
in een energieverslag te staan zodat we
het nog eens rustig kunnen nalezen en
erover kunnen nadenken.

Tot slot
'Voor 20 euro wordt er ook nog een

warmtescan (zie het voorbeeld) van alle
kanten van mijn huis gemaakt. Het ziet er
allemaal nogal dreigend uit.
Maar het goede nieuws voor mij van beide
heren is, dat mijn gas- en elektraverbruik
behoorlijk onder het gemiddelde van mijn
postcodegebied en zelfs ook die van mijn
buurman liggen.'

Frits van Ginkel

Ben je ook benieuwd hoe het er met jouw
huis voor staat en wil je graag een gede-
gen advies voor verbeterpunten? Mail dan
naar info@energie-n.nl.
Je kunt ook op werkdagen van 20.00 tot
21.00 uur bellen 0302378312 met een
ambassadeur. Heb je nog andere vragen?
Iedere eerste zaterdag van de maand
tussen 11.00 en 14.00 uur is er in de
bibliotheek De tweede verdieping een
vrageninloop.

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.

mailto:info@energie-n.nl
0302378312,
mailto:info@energie-n.nl
0302378312
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Movactor
geeft digitaal ruimte
aan
Kamers met Aandacht

Om Kamers met Aandacht in
Nieuwegein meer bekendheid
te geven, is sinds kort een ui-
ting te zien in de buurtpleinen
van Movactor. Deze samenwer-
king is het resultaat van de
match die tijdens de Nieuwe-
geinse Beursvloer is gesloten.
Want ook in Nieuwegein heb-
ben niet alle jongeren een so-
ciaal vangnet als ze op zichzelf
gaan wonen. Mede door de
uitingen in alle buurtpleinen
van Movactor worden Nieuwe-
geiners opgeroepen om kamers
aan de jongeren te verhuren en/
of deze jongeren een steuntje
in de rug te geven.

Ook de komende maanden geeft
Movactor deze advertentieruimte
kosteloos aan Kamers met Aan-
dacht. Bovendien gaan Movactor

Jongerenwerk en Kamers Met
Aandacht een verdere samen-
werking onderzoeken.

Kwetsbare jongeren
Stichting Kamers met Aandacht is
een non-profit organisatie met als
doel positieve uitstroom uit de
jeugdzorg te bevorderen en kwets-
bare jongeren op weg naar zelf-
standigheid te helpen. Deze doel-
stelling past mooi bij de doelstel-
ling van Movactor om in Nieuwe-
gein een sterke en veerkrachtige
samenleving te bouwen. De match
tussen beide partijen was tijdens
de Beursvloer dan ook snel ge-
maakt.

Ieder jaar organiseert Samen voor
Nieuwegein de Nieuwegeinse
Beursvloer. Zo worden maat-
schappelijke organisaties, vereni-
gingen en bedrijven zonder winst-
oogmerk met elkaar verbonden.

De Beursvloer van oktober 2022
leverde 49 matches met een totale
maatschappelijke waarde van
maar liefs € 267.730 op. Eind 2023
organiseert Samen voor Nieuwe-
gein weer een Nieuwegeinse
Beursvloer.

SV Geinoord trainer
Gerrit Plomp
naar ‘zijn’ Desto

De trainer van SV Geinoord, Gerrit
Plomp heeft een nieuwe club gevon-
den. Hij keert terug naar de vereniging
waar hij als jeugdspeler zijn loopbaan
begon en waar zijn vader een bestuurs-
functie vervulde.

De 59-jarige Plomp werd bij Desto al op
15-jarige leeftijd gescout door FC Utrecht
waar hij een respectabel aantal wedstrij-
den in het A-team speelde. Daarna voet-
balde hij ook nog bij Feyenoord, Bochum
en Fortuna Sittard. Bij SV Geinoord werk-
te hij gedurende twee perioden als hoofd-
coach en promoveerde destijds met de
club naar de eerste klasse. Hij wordt bij
SV Geinoord opgevolgd door Kevin Rein-
hard. De vereniging zal dan de nieuwe
naam SV Parkhout dragen.

Kevin Reinhard was eerder 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.

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: ‘Nieuwegein staat op de vierde plek van de meest romantische gemeente van de provincie Utrecht! Daar mogen wij trots op
zijn. Toch heb ik een vraag aan de lezers: als jij denkt aan een romantisch plekje in Nieuwegein, waar denk jij dan aan?‘

De Digitale Nieuwegeiner

Bart Koenders, directeur
Movactor, en Marjolein Buurman,
coördinator Kamers met Aandacht
Nieuwegein onthullen de uiting op
de digitale borden in de
buurtpleinen

https://www.pen.nl/artikel/gerrit-plomp-weg-bij-sv-geinoord
https://www.pen.nl/artikel/gerrit-plomp-weg-bij-sv-geinoord
https://www.pen.nl/artikel/kevin-reinhard-nieuwe-trainer-van-sv-parkhout
https://www.pen.nl/artikel/kevin-reinhard-nieuwe-trainer-van-sv-parkhout
https://www.pen.nl/artikel/fundament-van-sv-parkhout-is-klaar-dus-tijd-voor-nieuwe-logo
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-scoort-goed-in-meest-romatische-gemeente-bij-the-perfect-wedding
https://filmscanning.nl
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Rotary Nieuwegein
doneert Shelterboxen
voor de ramp
in Turkije en Syrië

Turkije en Syrië zijn op afgelopen
maandag getroffen door meerdere
krachtige aardbevingen en naschok-
ken. De bevingen veroorzaakten enorm
veel schade, duizenden doden en tien-
duizenden gewonden. Deze aantallen
open dagelijks op. Er zijn veel vermis-
ten en mensen zonder onderdak ver-
blijven buiten in de ijzige koude.
Woningen zijn vernietigd of kunnen
niet meer worden bewoond, wat bete-
kent dat veel mensen in de sneeuw en
zware regenbuien overnachten.

Er is sprake van grote humanitaire
nood in het getroffen gebied
Jeroen Graafland van Rotary Nieuwegein:
‘Rotary Nederland werkt al heel lang nauw
samen met Stichting Shelterbox. Deze
Stichting levert geen voedsel of medicij-

nen, dat doen andere organisaties, maar
levert goede noodonderkomens voor de
eerste paar dagen, weken of maanden na
een ramp, om de mensen te helpen hun
leven weer op te pakken.’

Graafland: ‘ShelterBox heeft ter plaatse
onderzocht welke hulp het beste kan wor-
den ingezet. Na overleg met plaatselijke
en internationale hulporganisaties is be-
paald dat er Shelterboxen en kits naar het
getroffen gebied gaan. In de shelterboxen
zit materiaal waar de mensen behoefte
aan hebben zoals tenten, materiaal zoals
gereedschap, afdekzeilen en touw, ther-
mische dekens, kleding en solar lights.
Er zijn grote tenten die groot genoeg zijn
voor 4 volwassenen en 6 kinderen en
kleinere tenten voor 2 volwassenen en 3
kinderen.’

Rotary Nederland heeft al haar clubs op-
geroepen om in actie te komen zodat er
zoveel mogelijk en zo snel mogelijk
Shelterboxen verstuurd kunnen worden.
'Rotary Nieuwegein heeft deze actie direct
ondersteunt en zorgt ervoor dat er twee
groene kisten met shelterboxen kunnen
worden aangeschaft’ aldus Graafland.

Rotary is een internationale organisatie
De leden zetten zich in om vanuit een ge-
deelde passie en betrokkenheid het wel-
zijn van mensen overal in de wereld te
verbeteren. In bijna alle landen ter wereld
vind je Rotaryclubs. Samen met andere
clubs realiseren Rotarians internationale
projecten om de grootste uitdagingen van
onze tijd aan te pakken. Rotary in Neder-
land heeft zeven districten die ieder recht-
streeks deel uitmaken van Rotary Interna-
tional. In totaal zijn er ongeveer 16.000
Rotarians in Nederland, verdeeld over cir-
ca 500 clubs.

Hulporganisaties
De samenwerkende hulporganisaties
hebben Giro 555 opengesteld. Zij bieden
levensreddende noodhulp. Op de website
van Giro 555 lees je wat zij doen en hoe je
deze hulpverlening kunt steunen met do-
naties. De samenwerkende hulporgani-
saties zijn het Nederlandse Rode Kruis,
Stichting Vluchteling, Cordaid, Care,
Oxfam Novib, Kerk in Actie, Save the
Children, Unicef, Terre des Hommes en
World Vision.

Een shelter zoals die in de shelterbox zit

Het belang van gepland onderhoud
Waarom zelfs
kleine onderhoudsbeurten
essentieel zijn

Regelmatig onderhoud is een essentieel onderdeel
van het onderhoud van elk voertuig. Of het nu gaat
om het verversen van olie, het wisselen van banden
of het vervangen van het luchtfilter, klein onderhoud
kan een groot verschil maken voor de levensduur en
de prestaties van je auto.

Door regelmatig onderhoud blijft de auto beter en langer
rijden en voorkom je dure reparaties. Het houdt je ook
veilig op de weg. Regelmatig onderhoud kan ook helpen
de brandstofefficiëntie van je auto te verbeteren, waar-
door je op de lange termijn geld bespaart. Regelmatig on-
derhoud is een belangrijk element vbij een auto.

Wat is een kleine beurt
Een kleine beurt is een controle van de auto. Bij een
kleine beurt worden verschillende auto onderdelen
gecontroleerd. Van olie tot de distributie riem.

Voordelen van een kleine onderhoudsbeurt
Als je de auto regelmatig onderhoudt, kun je kleine pro-
blemen opsporen en verhelpen voordat ze ernstig wor-
den. Het kan ook de levensduur van de onderdelen van je
auto verlengen, waardoor reparaties minder vaak voor-
komen en minder kostbaar zijn.
Er is geen uniforme regel voor routine-onderhoud van je

(verder lezen)

https://www.shelterbox.nl/
https://www.vakgarage.nl/reparatie-onderhoud/kleine-beurt
https://www.vakgarage.nl/reparatie-onderhoud/kleine-beurt
https://www.pen.nl/artikel/het-belang-van-gepland-onderhoud-waarom-zelfs-kleine-onderhoudsbeurten-essentieel-zijn
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Landelijke
Opschoondag
in aantocht
Wat
pakt Nieuwegein op?

Op zaterdag 18 maart vindt de
21e editie van de Landelijke
Opschoondag plaats. Ook in
Nieuwegein worden bewoners
geactiveerd om deel te nemen.
Het thema van dit jaar is: Wat
Pak Jij Op? Hiermee benadrukt
initiatiefnemer Nederland
Schoon het letterlijk oprapen
van zwerfafval op straat en
stimuleert zij symbolisch heel
Nederland om een actie op te
pakken. Dit kan van heel laag-
drempelig (door het opruimen
van een loszwervende verpak-
king) tot groots (het organise-
ren van een opschoonactie met
de hele schoolklas).

'Alle beetjes helpen en vele han-
den zorgen ervoor dat we samen
in één dag in heel Nederland op-
schonen. Ik roep alle Nieuwegei-
ners op om in actie te komen!',
aldus Ingrid Goethart, directeur
Nederland Schoon. Nieuw dit jaar
is de ‘ik doe mee’-button op de
website van Nederland Schoon
waar deelnemers met één druk op
de knop kunnen aangeven dat ze
meedoen. Daarnaast worden zij
op gemakkelijke wijze gestimu-
leerd een bijbehorende actie aan
te maken zodat ook anderen kun-
nen aanhaken. Afgelopen jaar de-
den in Nederland bijna 50.000
mensen mee aan de Landelijke
Opschoondag.

Eén uur samen opschonen
maakt al verschil
Tijdens de Landelijke Opschoon-
dag heeft heel Nederland dezelfde
missie: zorgen dat Nederland
schoon wordt en blijft. Uit onder-
zoek blijkt dat in een schone om-
geving minder snel zwerfafval
wordt gegooid. Ingrid Goethart
kijkt nu al uit naar de Landelijke
Opschoondag, die traditiegetrouw
een week vóór de start van de
lente plaatsvindt: 'We hopen met

deze editie weer een hoop be-
wustwording te creëren om niet
alleen zwerfafval op te ruimen,
maar ook te voorkomen en nog
belangrijker: het schoon te hou-
den. Het doet mij goed om te zien
dat er al een groot aantal partners
hebben toegezegd om mee te
doen op 18 maart. Ook hebben
2.000 Supporters van Schoon zich
aangemeld. Nog mooier zou het
zijn als heel Nieuwegein de deur
uitstapt en we het aantal deelne-
mers van vorig jaar overtreffen.'

Goethart vervolgd: 'Na 20 edities
kunnen wij stellen dat de Lande-
lijke Opschoondag ook een groot
sociaal aspect heeft. Jong, oud,
vrienden, buren, sportteams, klas-
genoten, bedrijven en gemeentes
steken samen de handen uit de
mouwen. De samenhorigheid is tij-
dens de Landelijke Opschoondag
overduidelijk zichtbaar en dit vind
ik geweldig. Juist door samen op
te schonen, wordt het ook nog
eens gezellig én ben je goed
bezig. Blok daarom één uurtje in
je agenda, leg je handschoenen
klaar en zorg dat je opschoon-
maatje er ook zin in heeft. In min-
der dan een dagdeel maak je als
deelnemer al een groot verschil.
Ik stel graag de vraag aan heel
Nederland: wat pak jij op?'

Over Nederland Schoon
Een Nederland vrij van zwerfafval
is belangrijk voor mens, dier en
milieu. Nederland Schoon werkt
daarom al 31 jaar intensief samen
met bedrijven, burgers, maat-
schappelijke instanties en over-
heid om zwerfafval aan te pakken
en ervoor te zorgen dat een scho-
ne omgeving de norm wordt en
blijft. Door middel van onderzoe-
ken, samenwerkingen, het delen
van kennis en het geven van ad-
vies, wordt niet alleen meer be-
wustwording, maar ook gezamen-
lijk verantwoordelijkheidsgevoel
gecreëerd. De Landelijke Op-
schoondag wordt dit jaar wordt
voor de 21e keer de Landelijke
Opschoondag georganiseerd.

Nieuwegein zoekt
Kamers met Aandacht

Kamers met Aandacht is een initiatief
wat actief is in Nieuwegein (eigenlijk
heel Lekstroom), waarbij mensen een
kamer verhuren aan een jongere die
nét ietsje meer aandacht nodig heeft.
En ze daarmee een duwtje naar een
goede toekomst geven. Het gaat om
jongeren die zelf geen of een beperkt
vangnet hebben, doordat ze in een
leefgroep of pleeggezin hebben ge-
woond. Ze zijn toe aan zelfstandigheid,
maar de stap op eigen benen is soms
net te groot. Daardoor struikelen ze,
terwijl ze met een klein beetje hulp wél
zelfstandig overeind blijven.

Als verhuurder help je de jongere door een
veilige en zelfstandige woonplek te bieden
en daarbij een oogje in het zeil houdt.
Andersom kan de jongere ook een handje
helpen, door bijvoorbeeld een boodschap
te doen. Ondertussen blijft de jongere
begeleiding krijgen vanuit de betrokken
jeugdhulporganisatie. Kamers met Aan-
dacht is daarom meer dan het verhuren
van een kamer; je kunt echt van betekenis
zijn voor iemand die al het één en ander
heeft meegemaakt.

Elke 1e dinsdag van de maand organiseert
stichting Kamers met Aandacht een on-
line informatiebijeenkomst van 19.00 tot
20.00 uur voor mensen die interesse heb-
ben in het verhuren van een kamer.
Opgeven hiervoor kan via https://
kamersmetaandacht.nl/online-infor-
matiebijeenkomst/.

Meer informatie kun je terugvinden op
www.kamersmetaandacht.nl of bel
Marjolein Buurman (coördinator in
Utrecht west) zie informatie en gegevens:
https://kamersmetaandacht.nl/kamers-
met-aandacht-utrecht-west/.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.nederlandschoon.nl/
https://www.nederlandschoon.nl/
https://www.nederlandschoon.nl/
https://www.nederlandschoon.nl/
https://kamersmetaandacht.nl/online-informatiebijeenkomst/
https://kamersmetaandacht.nl/online-informatiebijeenkomst/
https://kamersmetaandacht.nl/online-informatiebijeenkomst/
http://www.kamersmetaandacht.nl
0652681859
0652681859
https://kamersmetaandacht.nl/kamers-met-aandacht-utrecht-west/
https://kamersmetaandacht.nl/kamers-met-aandacht-utrecht-west/
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kamer gezocht 

met aandacht
Een luisterend oor, helpende hand en een beetje oog voor elkaar. 

Hebben we je aandacht?

Verhuur een kamer aan een jongere die nét even een tussenstapje 
nodig heeft om geheel zelfstandig te kunnen wonen.

mijn huis  |  jouw thuis jouw thuismijn huis  | mijn huis  | 

Tel. 06 111 346 85

kamersmetaandacht.nl
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Sportief dagboek (18)

Hans van Echtelt schrijft normaal
gesproken iedere week zijn
Sportief Dagboek op De Digitale
Stad Nieuwegein. Hans is een ge-
togen Vreeswijker en houdt van
voetballen, houdt van sport.
Schreef jaren lang voor het
Utrechts Nieuwsblad. Maar, omdat
Hans door familieomstandigheden
tijdelijk niet naar sportvelden kan
gaan, is hij voor het dagboek mo-
menteel afhankelijk van zijn ‘rap-
porteurs’ die hem geregeld bij zijn
absentie van volledige informatie
voorziet.

Het was een mooie 64e verjaardag
voor de preses van Geinoord, Hans
van der Meijden. Zijn ploeg boekte
een belangrijke zege op PVCV. Het
was een moeizame zege die pas in de

blessuretijd veilig gesteld kon worden
via de 2-0 van Robin Jansen, weer een
belangrijke treffer van zijn voet. Min-
der prettig nieuws was dat Michiel
van der Valk nu voor liefst vijf maan-
den is geschorst en zelfs niet meg
meetrainen in die periode. Iemand in
de kantine gaf de voormalige aan-
voerder de tip ‘om dan maar voor de
marathon te gaan trainen.’

Hoe dan ook, hier volgt het wed-
strijdverslag, traditiegetrouw van re-
porter/fotograaf Gerard van Vliet:
‘De frustraties bij de bezoekers uit
Vleuten waren direct na afloop van de
verloren wedstrijd, zichtbaar. En dat
was ook alleszins begrijpelijk want zij
hadden op Parkhout een enorme hoe-
veelheid energie en werklust in de wed-
strijd gestoken, maar het ontbrak aan
de afronding. Als ik dit schrijf realiseer
ik mij dat door deze simpele vaststel-

ling, dat ik hiermee een tekort doe aan
de kwaliteiten van de beide doelver-
dedigers. Keeper Mitchell van Oort van
de thuisploeg tikte met een katachtige
reflex een vrije trap uit de linkerbene-
denhoek.’

'Zijn collega David Kraan deed in de
tweede helft, tot twee keer toe in min of
meer hetzelfde en behoedde daarmee
zijn team voor een grotere achterstand.
Want uitgerekend oud-ploeggenoot
Hamza Hajji had al in de vijfde minuut
van de wedstrijd de thuisploeg al op
1-0 gezet. Dat het tot ver in de toege-
voegde tijd moest duren voordat Robin
Jansen met een strakke schuiver van
ruim twintig meter in de linker bene-
denhoek de 2-0 aantekende, geeft te
denken. PVCV had een groot deel van
de wedstrijd het betere veldspel maar
had moeite zoals eerder gezegd met de
afronding. Het resultaat geldt echter in
deze fase van de competitie. Doordat
Geinoord drie punten kan bijschrijven
aan het totaal lopen zij weg van de on-
derste regionen en sluiten aan bij de
middenmoot in de tweede klasse B.
Geinoord moest het dit keer stellen
zonder spits Miquel Brown en dus de
langdurig geschorste Michiel van der
Valk. Komende zaterdag moet Gein-
oord op bezoek bij Desto in Utrecht.’

Grote vreugde bij Geinoord
na de snelle openingstreffer
tegen PVCV
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JSV JO10-1 –
Zwaluwen JO10-2:
‘Doelpunten maak je
samen’

Trainer Lex van der Veldt:
‘Zaterdagochtend kwart voor
9. Tas op de rug en met de
auto of fiets naar JSV op
Sportpark Galecop want er
wordt weer gevoetbald van-
daag.’ Voor de spelers onder
de 10 jaar was het een wed-

strijd tegen regiogenoot
Zwaluwen die op bezoek
kwam. Tijdens de uitwedstrij-
den tegen dit elftal uit
Utrecht wisten de spelers
van JSV al dat deze ploeg
altijd wil spelen voor de
winst.

Van der Veldt: ‘Het bevreemdt
wel als het team al maanden
steeds weer zijn wedstrijden
weet te winnen maar eigenlijk
nauwelijks op de KNVB ladder
stijgt terwijl er teams zijn die
wel een klasse omhoog gegaan
zijn waar jij als JSV JO10-1
eenvoudig van hebt gewonnen.
We oefenen daarom regelmatig
tegen hoog spelende JO9-1
teams van clubs uit de regio
om echt weerstand te krijgen.'

Ook nu was de slag na 15 mi-
nuten al gewonnen. JSV was
scherp, trefzeker en bijzonder
dominant. Over de hele wed-
strijd werd 12 maal de bal
veroverd op de helft van de
tegenstander, wat enorm veel
is. In de wedstrijd verder was
binnen korte tijd al een 7-1
voorsprong door mooie doel-
punten maar vooral door de
aanvallen die er aan vooraf gin-

gen. ‘Je ziet dat de ploeg
steeds meer op de juiste mo-
menten kiest voor de combi-
natie wat de voorspelbaarheid
van individuele acties juist on-
voorspelbaarder maakt. Kortom
meer keuzes in het veld.’

‘Koen scoorde vandaag 5 doel-
punten, dus de grote man van-
daag. Het siert het team dat ze
met elk doelpunt iedereen be-
trekken, de redding van de
keepers, de pass naar voren,
de actie of de voorzet. En
daarmee dus het belang van
het samenspel vooropzettend.
De andere doelpuntenmakers
waren Samy(2), Jayden,
Alexander en Téjay. Mooier
nog dat er 7 assists waren door
Peter (2), Lars (2), Samy, Téjay
en Noah. Dus alle spelers heb-
ben bijgedragen in de doelpun-
ten. Kortom doelpunten maak
je samen!’

https://www.pen.nl/artikel/category/sport/sportief-dagboek
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ANWB AutoMaatje
vijf jaar actief
in Nieuwegein

ANWB AutoMaatje Nieuwegein
vierde haar eerste jubileum! Pas-
sagier Maria van Rossum en vrij-
williger Peter Kool reden maan-
dag het allereerste ritje opnieuw.
Daarna werd met vrijwilligers,
passagiers en partners onder
het genot van een hapje en een
drankje het jubileum met elkaar
gevierd in buurtplein de Com-
ponist.

ANWB AutoMaatje Nieuwegein is
gestart in 2018. Met deze dienst rij-
den vrijwillige chauffeurs minder
mobiele plaatsgenoten naar af-
spraken, zoals de huisarts, de
supermarkt of om hun partner te
bezoeken in het verzorgingstehuis.
Niet alleen komen deze inwoners
weer onder de mensen, ook de
zorg van de chauffeur en de gezel-
lige gesprekjes zijn van onschat-
bare waarde. De afgelopen jaren
maakte de dienst ruim 3000 ritjes,
met zo’n 28 chauffeurs en meer
dan 200 klanten.

Belang van sociaal vervoer
Ter ere van het jubileum reed
wethouder Guido Bamberg maan-
dag een stukje mee als passagier.
'Ik vond het mooi om alle ervarin-
gen te horen. Ik zie vrijwilligers die
de tijd nemen voor je. Die even blij-
ven wachten als dat nodig. Het is
een geweldig initiatief en een aan-
winst voor Nieuwegein. We gaan
het nodig hebben met elkaar.'

Dat beaamt ook Leo Bekker,
regiomanager West Nederland bij
de ANWB. Hij is er trots op dat zijn
organisatie samen met Movactor
en alle vrijwilligers alweer 5 jaar
een stabiele dienst kan bieden in
Nieuwegein. 'In Nederland zijn
1 miljoen mensen minder mobiel.

Maar ook als je zelf geen auto
meer hebt, wil ANWB dat je zorge-
loos en met plezier onderweg kunt
zijn. Dat is ons streven en is het
uitgangspunt van de dienst
AutoMaatje.'

In gesprekken met de aanwezige
vrijwilligers en deelnemers valt
hem het woord ‘maatje’ op.
'Mensen gaan met elkaar in ge-
sprek, nemen de tijd en zorgen
voor elkaar. Dat wordt ontzettend
gewaardeerd.'

Dankbaar werk
Ook voor de chauffeurs, die zich
vrijwillig inzetten voor hun plaats-
genoten, is het dankbaar werk.
'Een win-win situatie', aldus chauf-
feur Leo Broeder. Afgelopen week
maakte hij zijn allereerste ritje. 'Ik
bewijs niet alleen mijn plaatsge-
noten een dienst, maar zij bewijzen
mij ook een dienst. Doordat ik me
een stukje nuttiger voel op deze
manier.' Peter vult aan: 'Wat mij
motiveert is dat ik deze dienst zelf
later misschien ook wel nodig heb.
En dan hoop ik dat anderen het
voor mij doen.'

ANWB AutoMaatje Nieuwegein
wordt georganiseerd door Movac-
tor, de welzijnsorganisatie van
Nieuwegein. Wil je meer weten
over deze dienst, heb je binnenkort
zelf een ritje nodig (bijvoorbeeld
naar het stembureau) óf wil je je
aanmelden als chauffeur? Kijk dan
op de website van AutoMaatje.

Wethouder Guido Bamberg (links)
met Maria van Rossum en vrijwil-
liger Peter Kool

Toen & Nu
De Dorpsstraat in Vreeswijk

Deze week vind je in deze rubriek een
foto van de Dorpsstraat in Vreeswijk.
We gaven de foto van Toen mee aan
fotograaf Jordi Jupijn voor het maken
van de foto van Nu.

De Dorpsstraat maakt deel uit van de oude
kern van Vreeswijk en is in feite een kade
langs de westzijde van de Oude Sluis en de
Vaartse Rijn. Deze straat vormt de verbin-
ding tussen de Molenstraat en de Konin-
ginnenlaan. Vanouds zijn er veel winkels
en bedrijven gevestigd.

Op de foto van Toen, vermoedelijk
gemaakt ergens halverwege jaren ’60 in
de vorige eeuw, zien we, waar Nu de bloe-
menzaak is gevestigd, café De Hoop. Dit
café, annex slijterij, was sinds 1920 in
handen van de familie van Wiggen. In juli
2005 brandde het pand volledig af. Het
heeft lang geduurd voordat de eigenaar
het pand herbouwde.

Daar waar Toen het bedrijf Monster met
zijn gereedschappen zat, zit nu het Kruid-
vat. En zie je de schoenenwinkel rechts
van de kroeg? Tegen de winkel staat een
Solex. Toen een prachtig vervoersmiddel,
maar uit het beeld verdwenen toen de
brommer kwam. Voor de rest is er weinig
veranderd in dit stukje Vreeswijk. Het is
dan ook een beschermd dorpsgezicht.

https://www.movactor.nl/sociale-juridische-services#automaatje


De Digitale Nieuwegeiner

35

Aanbieding Manifest
van de Utrechtse gemeenten

Op woensdag 8 februari heeft vice-
voorzitter Petra Doornenbal van de
VNG Utrecht het Manifest van de
Utrechtse gemeenten aangeboden aan
de Utrechtse commissaris van de
Koning Hans Oosters en diverse lijst-
trekkers van een aantal van de politieke
partijen, die aan de provinciale verkie-
zingen deelnemen. In het manifest
roepen de gemeenten de provincie op
tot meer samenwerking, met name op
het gebied van de ruimtelijke ordening.

De opgaven in de provincie Utrecht zijn

groot, zo constateren de 26 Utrechtse
gemeenten, die zijn verenigd in de VNG
Utrecht. Veel beleidsthema’s raken de
ruimtelijke inrichting van de provincie:
groen, water, landschap, maar ook wo-
nen, werken en mobiliteit. Probleem is dat
de ruimte in Utrecht schaars is. 'We moe-
ten daarom samenhangende afwegingen
maken, functies combineren en slim met
onze ruimte omgaan', zo valt te lezen in
het manifest.

Ruimtelijk perspectief
Gemeenten hebben zich de afgelopen
jaren van onderop georganiseerd in re-
gionaal verband en zich gecommitteerd
aan de realisatie van een grondig door-

leefd en gezamenlijk integraal ruimtelijk
perspectief. 'Zij werken graag samen met
de provincie aan de realisatie van dit per-
spectief en roepen op gebruik te maken
van het werk dat zij de afgelopen jaren al
gedaan hebben'.

Bestuurlijke samenwerking
Ook wordt in het manifest het belang van
een goede bestuurlijke samenwerking on-
derstreept. Ondanks de lastige positie van
de provincie in zijn rol als toezichthouder
enerzijds en partner anderzijds. 'Een groot
aantal vraagstukken vraagt om een geza-
menlijk antwoord van provincie, gemeen-
ten en andere (maatschappelijke) part-
ners.'

Financiën
Verder wijzen de gemeenten op hun be-
narde financiële positie. 'Het in stand kun-
nen houden van de huidige voorzieningen
in gemeenten is dan ook een belangrijk
punt van aandacht. Het is essentieel dat
de provincie Utrecht samen met de ge-
meenten optrekt richting het Rijk om te be-
pleiten dat er een stabiele solide financiële
basis is, ook na 2025.'

Verkiezingsdebat
De hoofdthema’s uit het Manifest zullen
ook aan bod komen tijdens het provinciale
verkiezingsdebat van de VNG Utrecht. Het
debat, dat is georganiseerd in samen-
werking met de provincie Utrecht, wordt
gehouden op maandag 13 februari.

Het aanbieden van
het Manifest in het
Provinciehuis van
Utrecht

Inbreng
gemeente Nieuwegein

Samen optrekken
in het bepleiten van
een solide financiële basis
‘Gezien de onzekere financiële
situatie vanaf 2026 en de toe-
nemende kosten op diverse
dossiers vanwege onze grote
maatschappelijke opgaven, ge-
combineerd met een enorme
inflatie is het in stand houden
van de huidige voorzieningen in
onze gemeente een belangrijk
punt van aandacht. Het is in
onze ogen essentieel dat de
provincie met de gemeenten
optrekken richting het Rijk om
te bepleiten dat er een stabiele
solide financiële basis is, ook
na 2025.’

‘Zolang het Rijk niet over de
brug is gekomen met voldoen-
de middelen vragen wij de pro-
vincie in hun rol als toezicht-
houder, zoals nu ook het geval
is, coulance te tonen voor te-
korten vanaf 2026.’

Mogelijk maken van
maatschappelijke opgaven
‘De maatschappelijke opgaven
zijn groot: realisatie van de re-
gionale energie strategie, vol-
doen aan de stikstofnormen,
biodiversiteit, voldoende groen
en recreatiemogelijkheden, en
tegelijkertijd realisatie van veel
extra woningen. We werken in
onze regio samen om dit alles
te realiseren onder het motto
‘Gezond Stedelijk Leven’, zoals
door u vastgesteld in Utrecht
Nabij en door ons in het Inte-
graal Ruimtelijk Perspectief. De
komende jaren staan in het
teken van het realiseren van
deze ambities.’

‘Daarnaast zullen we, door de
toename van vluchtelingen de
komende jaren een tour de
force moeten uithalen om vol-
doende plekken voor opvang te
realiseren. We hebben de pro-
vincie niet alleen nodig in haar
rol als trekker van de PRT
maar ook als partner om reali-

satie van deze opgave planolo-
gisch en financieel mogelijk te
maken.’

De mobiliteit
in de Utrechtse regio
‘In de huidige bestuursperiode
is de provincie een goed part-
ner gebleken waar het gaat om
de mobiliteit in de regio en van
de gemeente Nieuwegein in het
bijzonder. Een goede ontslui-
ting van onze gemeente, zowel
voor het openbaar vervoer als
voor verkeer, is onontbeerlijk
voor het welvaren van onze
gemeente en dat vraagt nog
meer aandacht.’

‘In het BO Mirt van afgelopen
november hebben we een be-
langrijke stap gezet in het ver-
snellen van de Merwedelijn en
daarmee een impuls gegeven
aan een voor Nieuwegein cru-
ciale spaak in het zogenaamde
‘Wiel met spaken’. Daarmee is
het volledige Wiel nog lang niet
gerealiseerd. We vragen u om

samen met ons op te blijven
trekken in het verbeteren van
de OV kwaliteit door verdere
stappen te zetten in de realisa-
tie van het ‘Wiel met spaken’.
We denken dan met name aan
een HOV verbinding tussen
Leidsche Rijn en Westraven en
tussen Westraven en Lunetten
Koningsweg. Daar waar HOV
geen mogelijkheid is, bijvoor-
beeld in Nieuwegein Zuid, drin-
gen wij er op aan dat u de bus-
lijnen zodanig organiseert dat
openbaar vervoer voor alle in-
woners van Nieuwegein een al-
ternatief is voor de auto.’

‘Voordat we deze toekomst-
plannen (lange termijn) kunnen
realiseren vragen we op korte
termijn van de Provincie extra
inzet in de huidige prestatie. Op
dit moment is het OV niet op
het niveau van voor corona,
waardoor steeds verder wordt
afgeschaald. Dat betekent dat
OV voor steeds meer mensen
geen alternatief is.’

https://vngutrecht.nl/verkiezingsdebat-provinciale-staten-2023/
https://vngutrecht.nl/verkiezingsdebat-provinciale-staten-2023/
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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.

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.

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
11.00 - 13.00 Koersbal
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
10.00 - 12.00 Breien en haken
10.00 - 12.00 Haken
10.00 - 12.00 Atelier
11.00 - 12.00 MBVO zumba
12.30 - 13.30 Buurtlunch
13.00 - 16.00 Senioren samen
13.30 - 14.30 Yoga
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 - 11.00 Buurtbrabbel
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

Naar de volgende pagina
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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

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 - 12.00 Art Journal
10.00 - 12.00 Quilt Bee
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

HipHelpt Nieuwegein
verbindt buurtgenoten

Via HipHelpt Nieuwegein vonden er in 2022 ruim
289 hulpcontacten tussen hulpbieders en hulpvra-
gers plaats. Op dit moment staan er 101 vrijwilli-
gers ingeschreven. Zij staan samen klaar voor hun
buurtgenoten in Nieuwegein.

In 2022 kwamen er het meest praktische hulpvragen
binnen. Klussen als hulp bij dingen ophangen, meubels
in elkaar zetten en hulp in de tuin werden het meest
gevraagd. Naast de praktische klussen waren er ook so-
ciale hulpvragen zoals bezoek en vervoershulp. In veel
gevallen vond HipHelpt Nieuwegein een passende
hulpbieder. In 70% van de gevallen zelfs binnen een
straal van 3 km, dat is buurtgericht!

Vrijwilliger Dick Baron: ‘Wat ik mooi vind aan HipHelpt,
is dat je zelf kunt aangeven wat voor soort hulp je wilt
bieden én dat je ook het moment bepaalt wanneer je hulp
biedt.’ In de afgelopen periode heeft hij diverse hulp-
vragen opgepakt. De meeste mensen die hij heeft ge-
holpen zijn vaak ontzettend blij en dankbaar met de
hulp die ze krijgen. ‘Daar word je zelf ook blij van’ aldus
Dick.

In 2022 was er hulpvraag
met een heel mooi, gouden randje
Voor een dame uit Bosnië, die beperkt Nederlands
spreekt, zocht HipHelpt in Nieuwegein iemand die om
de twee weken boodschappen voor haar kan halen.
Haar netwerk bestaat uit een kleine groep mensen die
al veel voor haar doen, en ze maakt gebruik van een
rollator en scootmobiel. Het is voor haar ook belangrijk
om contact te hebben met andere mensen en het isole-
ment te doorbreken.
Jelle Sijtsma van HipHelpt in Nieuwegein: ‘De hulpbied-
ster die wij vonden en die nu de boodschappen doet vertelt
dat het heel goed gaat en dat ze een kopje thee met haar
drinkt. Ze kunnen een paar woordjes met elkaar wisselen.’

Een gouden randje
Deze hulpbieder bedacht dat het leuk zou zijn als een
Bosnische dame bij haar op bezoek zou komen, zodat
ze in haar eigen taal kon praten. Ze heeft een oproep
gedaan via Facebook en twee Bosnische dames hebben
gereageerd. Moeder en dochter bezoeken nu de alleen-
staande oudere dame en hebben gezellige momenten
samen. ‘Een mooie match met een gouden randje!’ aldus
Jelle Sijtsma van HipHelpt in Nieuwegein.

Heb je ook hulp nodig of wil je helpen? Kijk dan op de
website van HipHelpt.
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Waterschapsverkiezingen
Partijen en kandidaten
De Stichtse Rijnlanden bekend

Op 15 maart 2023 vinden in Nederland de water-
schapsverkiezingen plaats. Deze zijn elke vier jaar
tegelijkertijd met de Provinciale Statenverkiezingen.
Alle waterschappen in Nederland doen hieraan mee,
dus ook waterschap De Stichtse Rijnlanden. Inwo-
ners van De Stichtse Rijnlanden kunnen door te
stemmen kiezen wie er zitting nemen in het algemeen
bestuur. Dé manier om als inwoner invloed uit te oe-
fenen op het waterbeheer van de regio met onderw-
erpen als schoon water, veilige dijken en biodiver-
siteit.

Het centraal stembureau stelde op vrijdag 3 februari tij-
dens een openbare zitting de geldigheid van de kandida-
tenlijsten vast en bepaalde de volgorde. Met het onge-
bruikt laten van de beroepsperiode tot en met 7 februari,
zijn de kandidatenlijsten nu definitief.

14 Partijen dingen mee voor De Stichtse Rijnlanden
De regel voor de volgorde van de kandidatenlijsten op
het stembiljet is dat de partij met de meeste stemmen tij-
dens de vorige verkiezingen als eerste partij op het biljet
komt te staan. De partij die daarna de meeste stemmen
had, wordt als tweede ingedeeld, enzovoorts. De volgor-
de van partijen die voor het eerst meedoen of de vorige
keer geen zetels hebben gehaald, wordt via een loting
bepaald.

1 Water Natuurlijk
2 VVD
3 Partij voor de Dieren
4 CDA
5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
6 AWP voor water, klimaat en natuur
7 ChristenUnie
8 Waterschap@inwonersbelangen
9 50Plus
10 Ondernemend Water
11 De Groenen
12 Belang van Nederland (BVNL)
13 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
14 BBB

Kandidaatstelling en beoordeling
Waterschap- en politieke partijen stellen personen kandi-
daat via kandidatenlijsten. Deze zijn door het centraal
stembureau beoordeeld wat terug te lezen is in het pro-
ces-verbaal van de zitting. In de dagen erna konden
partijen ontbrekende of niet-kloppende stukken in orde
maken waarna de kandidatenlijsten op vrijdagavond
3 februari zijn vastgesteld door het centraal stembureau.
De partijen/groeperingen hadden vervolgens tot en met
7 februari de tijd om in beroep te gaan. Nu deze be-
roepsperiode ongebruikt is verstreken zijn de lijsten
definitief.

Voorbereiden op het stemmen
Om een goede afweging voor het stemmen te kunnen
maken, kunnen inwoners de online stemhulp invullen via
hdsr.mijnstem.nl. Ook organiseert waterschap De
Stichtse Rijnlanden een open dag. Alle inwoners uit het
gebied zijn op 4 maart 2023 tussen 11.00 en 16.00 uur
welkom op het waterschap aan de Poldermolen 2 in
Houten.

https://hdsr.mijnstem.nl/


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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Flip Noorman
zingt Tom Waits
Do 16 feb, 20.30 uur, € 20,00
In de afgelopen jaren bouwde Flip
met zijn band de Noormannen
gestaag een reputatie op als
vreemde eend in de bijt: creatieve
arrangementen, scherpe, soms
vervreemdende teksten en on-
heilspellend spoken word. Als je...

Scapino ballet
Rotterdam danst
zinderende voorstelling
naar de Hollywood-
klassieker Casablanca
Vr 10 feb, 20.15 uur, vanaf € 28,00
‘Casablanca’ geldt voor velen als
een van de beste films ooit. Cho-
reograaf Ed Wubbe van Scapino
Ballet Rotterdam gebruikt het...

Musicaltalenten schitteren in Robin Hood De
Musical (8+)
Za 11 feb, 19.00 uur, € 19,50
Wanneer Marian na jaren terugkeert in Nottingham, schrikt ze van hoe de
stad eraan toe is. Na de dood van de koning, haar vader, heeft de mee-
dogenloze sheriff de macht gegrepen. Maar dan is daar ineens Robin...

FOTO: LENNY OOSTERWIJK FOTO: BAS CZERWINSKI

FOTO: JOOST VAN DER VEER

Laatste deel van Het Dagboek Van Hendrik Groen
Do 16 feb, 20.15 uur, € 32,50
Voor iedereen die benieuwd is hoe het Hendrik Groen is vergaan na de
sluiting van het verzorgingstehuis in Amsterdam-Noord is er goed
nieuws: hij komt terug naar het theater! In ‘Opgewekt naar de eindstreep’
moet Hendrik constateren dat de tijd niet meer zo mild voor hem is: hij...
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0306045554
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