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NIJKERKERSCHANS

DEZE WEEK

• Agenda
•

Oosterlicht haalt € 2.000 op Jut & Zo in de lappenmand

JSV JO10-1: Noah in een fel duel verwikkeld

• Morgenavond, 22.00 uur, NPO 2: Jimte (SportID) en Feiko (Nieuwegein Diamonds) over breedtesport op Sportpark Galecop

Ondertekening LHBTQI+convenant

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda DE KOM
• Agenda Bouwgein
• Wikipedia workshop
• Celstraf geëist tegen Nieuwegeiner
• Wat te doen in de voorjaarsvakantie

• Heel Utrecht straks omgeven door
windturbineparken

• Gemeente wil archeologie inclusiever
• Bescherming van het groen
• Circus voor basisscholieren
• Verbouwing clubhuis Scouting

Vreeswijk had al klaar moeten zijn
• Stoeiende Kinderen
• Park-eenden in Nieuwegein
• Discriminatie binnen sportclubs
• Provinciale top D66 fietst en luistert
•
• Lions, Rotary en Park Kokkebogaard
• Nieuwegeinse parkeergarage gaat

naar Eindhoven
• Warm welkom aan inwoners

schippersinternaat in Fort Vreeswijk
• Filmavond op Valentijnsdag
• Robin Food zoekt een tweede locatie
• De Scheepsjongens van Bontekoe
• Raadsvergadering woensdag

22 februari
• Burgemeester kookt voor Reinaerde
• Start met hardlopen bij Atverni

• Repair Café Galecop

• Duurzaam: de agenda

F
O

T
O

:A
R

E
N

D
B

LO
E

M
IN

K



Saté Prentoel

Eens wat anders uit de Indonesische
keuken met de bekende kruiden en sma-
ken. Deze week heb ik Saté Prentoel (van
gehakt) gemaakt met gesmoorde
aubergine, pindasaus en rijst noodles.
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 het Nijkerkerschans in de
wijk Fokkesteeg.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Filmavond voor twee tijdens Valentijnsdag

Valentijnsdag is de ultieme dag om je liefde te delen. Of dit nu voor
je partner, familieleden of vrienden is. Of voor mensen die iets
bijzonders doen of betekenen. Om die laatsten in het zonnetje te
zetten, bedachten de studenten van het Horeca & Toerisme College
in Nieuwegein afgelopen dinsdag op Valentijnsdag een zorgeloos
filmavondje voor twee. En niet zomaar een filmavondje! Er werd op
Valentijnsavond een heuse drive-in bioscoop opgezet voor de
school, waar de genodigden onder het genot van een hapje en
drankje vanuit de eigen auto een romantische film te zien kregen.

De Amerikaanse traditie van de drive-in bios kwam tot leven op het
parkeerterrein in Nieuwegein. De auto’s kregen bij aankomst een plek
toegewezen en vervolgens werden de gasten voorzien van snacks en
een drankje. Een van deze genodigden was Betty Piepot, werkzaam bij
grandhotel Karel V in Utrecht. 'Super leuk dat dit georganiseerd wordt',
aldus Piepot. 'Ik woon in Nieuwegein en normaal gebeurt er hier niet zo
vaak iets bijzonders. En het klopt ook helemaal, van de uitnodiging met
hartjes in de envelop tot de ontvangst hier.'

Het idee voor de drive-in bioscoop was al in coronatijd ontstaan, om
onder andere de leerbedrijven te bedanken die het extra moeilijk hadden
in die periode. Oud-student Event Manager Maaike Vogel (inmiddels
4youevents) stond aan de wieg, maar zag het plan indertijd stranden op
de vergunningsaanvraag. Nu de vergunning eindelijk rond was, werd zij
alsnog aangehaakt om mee te helpen bij de organisatie. 'Dat was op
deze manier wel een mooie afronding van het project en leuk dat ik zo in
de lead kon blijven bij de organisatie', aldus Maaike.

De uitvoering was in handen van Eventory, het evenementenbureau van
ROC Midden Nederland.
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De Digitale Nieuwegeiner

https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/koken-pen-sate-prentoel
https://www.pen.nl/artikel/de-nijkerkerschans
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://twitter.com/nieuwegein123
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AGENDA
Klik op een activiteit voor meer
informatie.

• 17 feb: Inzameling Robin Food
• 18 feb: KOM dansen
• 18 feb: Repair Café
• 18 feb: Valentine Edition Party
• 19 feb: Winterwandeling park Oudegein
• 19 feb: Familie carnaval
• 19 feb: Hear Say in De Partner
• 21 feb: Wikipedia workshop
• 21 feb: Winterse bouwavond
• 22 feb: Bingo Buurtplein Doorslag
• 22 feb: Handbeesten bij Bouwgein
• 22 feb: Raadsvergadering
• 23 feb: Nieuwegeinlezing Leidse Rijn
• 23 feb: Informatieavond dijkversterking
• 24 feb: Lisa Westerveld in de Bieb
• 25 feb: KOM muziek maken
• 25 feb: Speurtocht Forteiland
• 26 feb: Vogelexcursie naar Haarrijnse

Plas
• 26 feb: Speurtocht rond Forteiland
• 26 feb: Doornroosje
• 26 feb: Scheepsjongens van Bontekoe
• 27 feb: Bloemetjes en bijtjes
• 27 feb: Brabbelen bij Kleintje Jut
• 27 feb: FIFA-toernooi
• 28 feb: Studio Weerbericht
• 28 feb: Voetbalclinic Jermaine

Vanenburg
• 28 feb: Weerstation maken en meer
• 1 mrt: Fit de lente in
• 1 mrt: Musicalvierdaagse
• 1 mrt: Joggy's verjaardag
• 1 mrt: Weerstation maken en meer
• 1 mrt: Puzzels en spelletjes maken
• 1 en 2 mrt: Teens on Fire
• 2 mrt: Weerstation maken en meer
• 2 mrt: Schrijfworkshop Milouska

Meulens
• 3 mrt: Mind & Mocktails
• 4 mrt: Can You Kick It
• 4 mrt: Open Lab, proefjes en testjes
• 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

Leer meer
over de toekomst van ‘de (breedte)sport’
in Nederland

Benieuwd wat er allemaal gebeurd op Sportpark Galecop?! Kijk
morgenavond (18 februari) om 22.00 uur naar het Omroep WNL
onderzoeksprogramma ‘Stand van Nederland’ op NPO 2 en leer
meer over de toekomst van ‘de (breedte)sport’ in Nederland.

‘Dinsdag 24 januari was presentatrice Raquel Schilder met haar collega’s
van Omroep WNL te gast bij de Coöperatie Sportpark Galecop in het
kader van een speciale aflevering over ‘de toekomst van sport-
verenigingen’. Jimte Poelman (SportID Nieuwegein) vertelt in die
uitzending hoe de sportverenigingen in het Sportpark gezamenlijk bezig
zijn te transformeren naar de sportvereniging van de toekomst: ‘In onze
ogen is dat een omnisportvereniging waar verschillende sporten worden
beoefend, die minder gericht zijn op competitie maar meer op
gezondheid, ontmoeting en maatschappelijke- en commerciële projecten.’

Hoe de sportverenigingen op Sportpark Galecop dit doen? Zaterdag 18
februari om 22.00 uur wordt het item uitgezonden op NPO 2!

De Digitale Nieuwegeiner

Een overzicht van alle, wekelijks
terugkerende, activiteiten vind je hier.
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https://www.facebook.com/groups/212660123695134/?multi_permalinks=578334343794375&notif_id=1674731393277500&notif_t=group_activity&ref=notif
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/winterwandeling-in-park-oudegein-met-het-ivn
https://www.bouwgein.nl
0644667793
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/digibrigade-wikipedia-workshop/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari2023&utm_content=DTV_Algemene_Nieuwsbrief&utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=02-02-2023_%7C_Nieuwsbrief_februari_2023&utm_tag=18723&utm_field=button1
https://www.pen.nl/artikel/informatiebijeenkomst-dijkversterking-culemborgse-veer-beatrixsluis
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/digibrigade-wikipedia-workshop/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari2023&utm_content=DTV_Algemene_Nieuwsbrief&utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=02-02-2023_%7C_Nieuwsbrief_februari_2023&utm_tag=18723&utm_field=button1
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/excursie-naar-de-haarrijnse-plas-onder-leiding-van-nine-ebben
https://www.pen.nl/artikel/excursie-naar-de-haarrijnse-plas-onder-leiding-van-nine-ebben
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/studio-weerbericht-het-weer-vroeger-en-nu/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari2023&utm_content=DTV_Algemene_Nieuwsbrief&utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=02-02-2023_%7C_Nieuwsbrief_februari_2023&utm_tag=18728&utm_field=button1
http://www.teensonfire.nl/aanmelden
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/milouska-meulens-op-bezoek/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari2023&utm_content=DTV_Algemene_Nieuwsbrief&utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=02-02-2023_%7C_Nieuwsbrief_februari_2023&utm_tag=18754&utm_field=button1
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/milouska-meulens-op-bezoek/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari2023&utm_content=DTV_Algemene_Nieuwsbrief&utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=02-02-2023_%7C_Nieuwsbrief_februari_2023&utm_tag=18754&utm_field=button1
0644667793
http://www.movactor.nl
http://www.movactor.nl
https://www.pen.nl/artikel/meld-je-project-aan-voor-nldoet-2023
https://www.bouwgein.nl
https://www.pen.nl/artikel/snoeigroep-galecop-gaat-weer-van-start-2
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.bouwgein.nl
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABuvPbABZdbdGUrNP0W2mA0fey1EzpIb4X4
https://www.pen.nl/artikel/foto-van-de-week-591
https://www.pen.nl/artikel/cooperatie-sportpark-galecop-innovatie-van-de-maand
https://www.linkedin.com/company/npo2/
https://moenmakelaars.nl
https://scheideninutrecht.nl/scheiden-nieuwegein/
https://www.pen.nl/artikel/afwikkelen-erfenis-je-hoeft-het-niet-alleen-te-doen
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Warm welkom aan
inwoners schippersinternaat
in Dorpshuis Fort Vreeswijk

Zeventig Oekraïense vluchtelingen,
jong en oud, die in het schippersinter-
naat in Vreeswijk verblijven, maakten
zaterdag gebruik van de uitnodiging
van het Dorpshuis Fort Vreeswijk om
kennis te komen maken.

Na de ontvangst werd er een high tea
georganiseerd, met door buurtbewoners
gebakken lekkernijen. Daarna konden de
Oekraïners kennismaken met de diverse
activiteiten in het Dorpshuis. Zo deden de
bewoners van het schippersinternaat mee
met voor hen onbekende activiteiten,
zoals koersbal en sjoelen. Ook voor de
creatieve activiteiten was veel belang-
stelling.

De vluchtelingen zijn uitgenodigd om de
komende tijd deel te nemen aan de ac-
tiviteiten die het Dorpshuis organiseert.

Wil jij, als inwoner van Nieuwegein, mee-
helpen met de activiteiten? Laat het de or-
ganisatie dan weten. Belangstellenden
kunnen voor meer informatie en aanmel-
ding contact opnemen via het e-mailadres
info@fortvreeswijk.nl.
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Leerlingen Oosterlicht
halen ruim € 2.000 op
voor slachtoffers
aardbeving

Bingo, plaatjes aanvragen en de
verkoop van door leerlingen
zelfgemaakte cupcakes. Een
greep uit de vele acties die het
Oosterlicht in Nieuwegein
afgelopen woensdag organi-
seerde om geld in te zamelen
voor de slachtoffers van de
aardbeving in Turkije en Syrië.

Relaties van de school hadden
prijzen voor de bingo ter be-
schikking gesteld waar door de
leerlingen hard voor werd gestre-
den. De verwachte opbrengst zal
ver boven de € 2.000 liggen.
‘Het Oosterlicht is trots’ aldus

Brigitte Steenbeek, communica-
tieadviseur van het Oosterlicht
College.

Deze actiedag was de kick-off van
meerdere acties die de school de
komende tijd zal organiseren.
Deze lessen zullen de komende
tijd worden uitgewerkt. ‘De gevol-
gen van de ramp zullen nog lang
zichtbaar zijn en daar zal het
Oosterlicht in Nieuwegein zich voor
blijven inzetten’ zegt Steenbeek.
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Jut & Zo
moet even stapje terug doen

Wanneer de helft van het team bij
Jut & Zo in de lappenmand zit, moet je
de realiteit onder ogen zien.

Daardoor zijn er helaas een aantal acti-
viteiten die deze maand niet door kunnen
gaan:
• Alopecia Café bij Jut
• Creatief bij Jut
• Schilderen bij Jut
• Winterwandeling van Jut

Creatief bij Jut en Schilderen bij Jut gaan
in maart gezellig weer van start.

De Winterwandeling van Jut wordt
omgezet in een gezellige braderie in het
voorjaar.

OMKIJKEN

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

Februari 2012

Elf jaar geleden gingen de bouwactiviteiten genaamd
'Citplaza fase 2' na de nodige sloop- en voor-
bereidingen van start. Ter gelegenheid daarvan vond
er op markt een officieel samenzijn plaats met
genodigden, belangrijke mensen, ambtenaren, pers,
aanwonenden, hapjes, drankjes, verwarmende vuren
en enkele toevallige passanten.

De Digitale Nieuwegeiner
F

O
T

O
:A

R
E

N
D

B
LO

E
M

IN
K

F
O

T
O

:A
R

E
N

D
B

LO
E

M
IN

K

F
O

T
O

:W
IL

M
A

B
LO

E
M

https://www.facebook.com/JUTenZO?__tn__=-%5DK*F
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Burgemeester kookt voor Reinaerde

De cliënten van Reinaerde Lijsterbes hadden
woensdagavond 15 februari wel een heel bijzondere avond.
Niemand minder dan de burgemeester van Nieuwegein,
Frans Backhuijs, was de professionele keukens van het
Horeca & Toerisme College ingedoken om met studenten
Manager/Ondernemer Horeca een heerlijke 3-gangen
maaltijd te bereiden.

De burgemeester gaf hiermee gehoor aan de match die in
oktober tijdens de Beursvloer van Samen voor Nieuwegein was
gemaakt. Het was een match tussen 3 partijen, de burgemeester,
Reinaerde Lijsterbes en het Horeca & Toerisme College. De
zorgvuldig bereide gangen werden vervolgens aan de gasten in
het leerrestaurant van het college uitgeserveerd.

Zeer geslaagde avond
Reinaerde begeleider John Brouwers: 'Onze cliënten hebben
genoten woensdagavond. Het was heel geslaagde avond, het
eten was heerlijk, de sfeer perfect en het Horeca & Toerisme
college is een prachtige locatie. De leerlingen hebben supergoed
hun best gedaan en waren heel klantvriendelijk. Kortom een
onvergetelijke avond.'

Mooie match Beursvloer
Het Horeca & Toerisme College was in oktober 2022 ook de
locatie voor de Nieuwegeinse Beursvloer en de match tussen de
burgemeester (een enthousiaste amateurkok), het Horeca &
Toerisme College en Reinaerde Lijsterbes was dan ook snel
gelegd. De match is een mooi voorbeeld van een kosteloze
samenwerking tussen diverse partijen om Nieuwegein een beetje
mooier te maken.
In het najaar zal weer een Beursvloer plaatsvinden.

https://www.pcbuitvaartzorg.nl/?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
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Infocentrum
uit de hekken

De bouwhekken op het plein
naast de nieuwe tramhalte
gaan weg. De Passage en de
trap worden gerenoveerd.

De plek waar voorheen de bloe-
menkiosk stond, sluit straks netjes
aan op het plein. Eind februari
verwachten men te starten. De
werkzaamheden duren ongeveer

5 weken. Omwonenden ontvingen
deze week een buurtbericht, met
informatie over wat ze van de
werkzaamheden kunnen merken.

Nieuwsgierig naar het eindresul-
taat? Kom in april weer eens langs
bij Infocentrum City, Passage 80
naast de nieuwe tramhalte.

Help Robin Food
aan een tweede locatie

Omdat er zich steeds meer mensen bij
Robin Food melden voor een gratis
drie-gangen menu is de stichting drin-
gend op zoek naar een tweede locatie.
Een locatie waar zij eenmaal per week
hun gratis menu kunnen aanbieden aan
mensen die het nodig hebben. Net
zoals Robin Food dat nu, elke dinsdag,
in de wijk Galecop doet.

Het zou heel mooi zijn als de locatie op
donderdagavond beschikbaar is, hoewel
een andere avond, met uitzondering van
de dinsdag- en de zondagavond, ook
welkom is. Wie heeft de gouden tip?

Om eventuele drempelvrees weg te ne-
men: Robin Food beschikt over voldoende
vrijwilligers en financiële middelen. On-
danks het hebben van voldoende finan-
ciële middelen is het goed te benadrukken
dat Robin Food een non-profit organisatie
is. Dus wanneer de locatie gratis ter
beschikking kan worden gesteld...

Stuur voor meer informatie een e-mailtje
naar info@robin-food.nl.

FOTO VAN DE WEEK

Van Ellen de Niet ontving de redactie bijgaande foto.
Ellen schreef: 'Tijdens mijn wandeling door de Gale-
copperzoom zag ik deze twee 'personen'. Ondanks dat
ze buiten verblijven en afstand houden, nemen ze het
zekere voor het onzekere en draagt er eentje een
mondkapje.'

Dank je wel, Ellen!

En voor wie deze 'personen' een verrassing zijn: kun-
stenaar Nils van Went heeft in de omgeving van zijn
atelier nog veel meer interessanten objecten geplaatst.
Een bezoekje waard!

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

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.facebook.com/groups/141018994718808/?__tn__=-UK*F
http://Www.robin-food.nl
mailto:info@robin-food.nl
mailto:redactie@pen.nl


Raadsvergadering
woensdagavond
22 februari 2023

Om te beginnen met een huishou-
delijke mededeling: de Raadsver-
gadering van februari vindt niet
plaats op een donderdag, maar al
op woensdag, de 22e dus! Net als
vorige maand zal de raad ook dit
keer moeten besluiten over het
beleid van diverse gemeenschap-
pelijke regelingen (RMN, de GGD
en de WIL). Wat staat er verder
zoal op de agenda?

• Garantstelling Verbindion
vernieuwing Merwestein

Voor de ontwikkeling van sportcom-
plex Merwestein is een lening nodig.
Het college stelt voor voor deze
lening garant te staan, zodat het voor
Verbindion mogelijk wordt om het
sportcomplex tegen gunstige finan-
ciële voorwaarden te vernieuwen. De
raad heeft hier tijdens de Avond voor
de Stad van 2 februari over gesproken
en is afgelopen maand ook op werk-
bezoek geweest bij Merwestein. Deze

avond zullen de raadsleden moeten
besluiten of de garantstelling er
komt.

• Regionale Veiligheidsstrategie
Midden-Nederland

Er is een nieuwe regionale veilig-
heidsstrategie opgesteld. Deze strate-
gie is opgesteld om regionaal goed
samen te kunnen werken aan veilig-
heid en leefbaarheid. De raad wordt
vanavond gevraagd een reactie op de
strategie te geven.

• Hospice en logeerhuis
Mondriaanlaan

Al eerder heeft de raad besloten dat
het gezondheidscentrum aan de
Mondriaanlaan in Wijkersloot wordt
herontwikkeld. Het college vraagt de
raad die avond om geld beschikbaar
te stellen om te starten met het ont-
werpen van een hospice en logeer-
huis op deze locatie.

• Vermogensnormen kwijtschel-
ding gemeentelijke belastingen

De overheid heeft bepaald dat inwo-
ners kwijtschelding kunnen aanvra-
gen voor gemeentelijke belastingen
als ze die niet kunnen betalen. De
gemeente moet zo’n aanvraag beoor-
delen. Met het voorstel dat nu op
tafel ligt wil het college ervoor zor-
gen dat de criteria voor deze beoor-
deling soepel zijn, zodat er zo min
mogelijk mensen in de financiële
problemen komen.

Zoals bij elke vergadering is er ruimte
voor mondelinge vragen door raads-
leden en bestaat de mogelijkheid om
moties in te dienen. Mondelinge vra-
gen moet uiterlijk 24 uur van tevoren
zijn ingediend bij de griffie.

De volledige agenda, alle bijbehoren-
de stukken en de livestream vind je
via deze livestream.
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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: 'Nog niet eerder verschenen vogels in deze rubriek, omdat er al een
vogelboek van Nieuwegein bestond toen de eerste beestjes in deze rubriek
verschenen. Het bleef dus bij insecten, spinnen, teken, meerpoten, slakken,
het kleine spul.'

'Zo´n 20 jaar geleden vielen van de vogels in Nieuwegein de watervogels het
meest op, door hun grootte, hun aantallen en hun fraaie uiterlijk.
Hoewel ik niet wil beweren dat de nu al weer zeldzaam geworden aalscholvers
zo fraai zijn.'

'Van al die watervogels zijn de wilde eenden al eeuwen bewoners van Nieuwegein geweest, ondanks de jaarlijkse jacht die, toen
de bebouwing begon te vorderen, zelfs in de achtertuinen plaats vond.'

'En toch zijn er nu veel minder eenden dan toen Nieuwegein begon te bestaan. Dat heeft meerdere redenen. Eenden broeden
langs de waterkant. En ook al zitten ze muisstil, ze worden vaak toch gezien en van hun nest getrapt. En dan zijn de eieren aan
de beurt. Vossen weten ook wel weg met een broedende eend. En jarenlang werden er, elk jaar opnieuw, paartjes pekingeenden
"uitgezet”. Hagelwitte eenden die voornamelijk gefokt worden voor meestal Chinese restaurants, en nu moesten ze zomaar
zichzelf zien te redden in Nieuwegein. Dat begon goed, ze broedden zelfs en vervolgens zat aanstaande moeder eend opvallend
wit op haar nest en dat betekende vaak het einde. Vader witte eend (woerd) zocht vervolgens troost bij een echte wilde eend en
heden ten dage zijn parkeenden (de bonte nakomelingen) de schoonheid van de wilde eenden aan het bederven.'

'Tenslotte: eenden broeden vaak tot 12 kuikentjes uit. Daar blijven er maar heel weinig van over voor een volwassen bestaan.
Piepjonge eendjes worden opgegeten door kraaien, katten, grote snoeken, ratten, nou ja, de natuur kent geen genade. Zo zie
je een eend met een stuk of 10 kuikens en zo zijn er nog 2 over.

De Digitale Nieuwegeiner

https://nieuwegeinseraad.live/stream1
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
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Provinciale top D66
fietst 3 x 66 kilometer
in de provincie Utrecht

De kandidaten voor de Provinciale
Staten van D66 organiseren een fiets-
marathon op 17, 18 en 19 februari.
Iedere dag fietsen ze 66 kilometer:
van Nieuwegein naar Breukelen via
Woerden, van Doorn naar Houten via
De Bilt, en van Baarn naar Veenendaal
via Leusden.

'Inmiddels is het een traditie aan het worden
om met de D66-kandidaten voor de Provin-
ciale Staten door de provincie te
fietsen', legt organisator Marcel Harinck
uit. 'In drie dagen bespreek je allerlei the-
ma’s en bekijk je de provincie met een
nieuwe blik. Als kandidaat-Statenlid vallen
een onveilig fietspad of stilliggende bouw-
plaats opeens veel meer op. Want je gaat er
straks iets aan doen.'

Lijsttrekker Marianne de Widt fietste ook
in 2019 de tour van bijna 200 kilometer.
De Widt heeft er voor het werk in de Sta-
ten veel profijt van gehad: 'Je ziet en hoort
zelf wat er speelt. Je legt contacten waar je
veel aan hebt. In de provincie valt er de
komende jaren veel te doen over de indeling
van de ruimte: wat doen we waar? Als je
vooruit wilt moet je soms een knoop door
hakken. Wij willen ervoor zorgen dat alle
seinen op groen staan om 100.000 huizen in
Utrecht te bouwen. Dat lukt niet zonder ste-
vige keuzes te maken.'

De tour komt op 17 februari langs in
Nieuwegein. Daar gaan de D66-ers in
gesprek met bewoners over de tram. Want
de goede openbaar-vervoer-lijn is natuur-
lijk fijn, maar de overlast van het geluid
van de tram, daar moet nu eindelijk
serieus iets aan gedaan worden.

Nieuwegein
sluit zich aan
bij meldplatform tegen
LHBTQI+ discriminatie

Nieuwegein wil een stad zijn
waar iedereen de ruimte heeft
en voelt om zichzelf te zijn. Uit
onderzoek blijkt dat LHBTIQ+
personen nog steeds met dis-
criminatie of geweld te maken
hebben vanwege hun seksuele
voorkeur of genderidentiteit.
De drempel om incidenten te
melden blijkt vaak hoog. Daar-
om heeft de gemeente Nieuwe-
gein zich aangesloten bij het
laagdrempelige meldplatform
#WeBlijvenOnszelf.

Wethouder Marieke Schouten on-
dertekende het convenant samen
met Laura van Nieuwenhuijze,
voorzitter van COC Midden-
Nederland. Wethouder Schouten
legt uit waarom de gemeente
laagdrempelig melden belangrijk
vindt: 'We hopen dat we met dit
meldpunt LHBTIQ+ personen
aansporen om van zich te laten
horen. Elk incident, hoe relatief
klein dan ook, willen we weten.
Alleen dan krijgen wij zicht op wat
er gebeurt in Nieuwegein en kun-
nen we gericht actie ondernemen.'

Melden heeft nut
Op het online meldplatform
#WeBlijvenOnszelf kunnen inwo-
ners terecht om LHBTQI- gerela-
teerde ongelijke, ongewenste of
ongepaste behandeling te melden.

Bijvoorbeeld schelden of bedrei-
gingen op straat, of de toegang
weigeren in openbare voorzienin-

gen en verbale of fysieke con-
frontaties. Met deze meldingen
krijgen de betrokken organisaties
en de gemeente meer inzicht in in-
cidenten. Daardoor kunnen zij
gericht stappen ondernemen om
Nieuwegein veiliger te maken voor
iedereen. Bijvoorbeeld door in-
stanties te betrekken die bijdragen
aan het voorkomen van inciden-
ten.

Zo werkt #WeBlijvenOnszelf
Op www.weblijvenonszelf.nl kun je
heel eenvoudig een melding doen.
Via een chatfunctie laat je je be-
richt achter. Melden kan anoniem,
maar ook als je je gegevens invult
worden die nooit zonder jouw toe-
stemming gedeeld met andere
partijen. Je geeft aan of je be-
hoefte hebt aan contact of hulp
met een medewerker van Artikel 1
of COC. Jouw ervaring wordt
anoniem geregistreerd in een rap-
port over veiligheid en diversiteit.

Over deze signalen uit de stad
gaan de gemeente, COC Midden
Nederland en de politie vervol-
gens in gesprek. Hieruit volgen af-
spraken om incidenten in de toe-
komst te voorkomen.

Het meldplatform is opgericht door
Art. 1 en COC Midden-Nederland.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.gall.nl
http://www.weblijvenonszelf.nl
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Parkeergarage
uit Nieuwegein
krijgt 15 jaar later
een plek in Eindhoven

Eindhoven Airport gaat dit jaar
een ‘nieuwe’ parkeergarage
bouwen op parkeerterrein P3.
Opvallend: het is een derde-
hands garage welke eerder bij
het Sint Antonius Ziekenhuis in
Nieuwegein heeft gestaan. Het
bouwwerk stond de afgelopen
jaren op de Strijp-S in het cen-
trum van Eindhoven. Herken je
nog de parkeergarage zoals die
stond naast het Sint Antonius
in Nieuwegein?

De parkeergarage was eerder in
Nieuwegein gebouwd als tijdelijke
plek voor de bezoekers van het
ziekenhuis in Nieuwegein. De
tijdelijke bovengrondse parkeer-
garage bestaat uit een stalen
frame, ingevuld met dubbele
T-liggers van prefab beton. Deze
werd afgebroken toen de nieuwe
bovengrondse parkeergarage in
2009 in gebruik werd genomen.

De garage van staal die nu bij het
vliegveld in Eindhoven komt telt
vier verdiepingen en biedt plaats
aan maximaal 400 auto’s. Ook is er
een lift. Met een verwarmde hel-
lingbaan kan de garage ook bij
gladheid worden gebruikt. Om het
gebouw een mooiere uitstraling te
geven wordt de gevel aangekleed
met groen.

Eindhoven Airport verwacht de
komende jaren meer passagiers en
heeft daarom behoefte aan meer
parkeerplekken. De luchthaven
verwerkte vorig jaar 6,3 miljoen
reizigers bij 40.252 vliegbewegin-
gen. Vanaf Eindhoven waren
86 bestemmingen bereikbaar met
negen maatschappijen.

Lions en Rotary
in Nieuwegein
halen geld op
voor Park Kokkebogaard

Lions Nieuwegein en Rotary
Nieuwegein hebben de handen
ineengeslagen door gezamenlijk het
initiatief van Park Kokkebogaard te
omarmen.

Met de verkoop van wijn is een mooi
bedrag opgehaald waarbij Park Kokke-
bogaard kan gaan uitkijken naar een
nieuw (hufterproof) tuinhuisje waarin alle
tuinmaterialen kunnen worden opgesla-
gen voor de verzorging van het park.
Daarnaast zal ook stuk opnieuw beplant
worden die het park zal opfleuren.

Doordat een bedrag van € 2.200,- is
opgehaald met deze actie komt dit bedrag
ook nog eens in aanmerking te worden
verdubbeld door de Gemeente
Nieuwegein. Hierdoor zal er een totaal-
bedrag van € 4.400,- beschikbaar worden
gesteld aan dit initiatief.

Initiatiefnemers Nick Brugman en Wendy
Tukker hebben dit bedrag afgelopen
week overhandigd gekregen uit handen
van Jolanda van Loon (Rotary) en Dennis
Stenfert van de Lions in Nieuwegein. Zij
zullen er voor zorgen dat dit bedrag bin-
nen de nieuwe stichting Park Kokke-
bogaard goed ingezet zal worden en de
uitvoering bij de vrijwilligers wordt
neergelegd. ‘Wederom een fantastische
actie van de gezamenlijke serviceclubs uit
Nieuwegein’ aldus Nick en Wendy.

De overhandiging cheque, van links naar rechts
Dennis Stenfert (Lions Nieuwegein), Jolanda van
Loon (Voorzitter Rotary Nieuwegein), Wendy Tukker
(initiatiefnemer) en Nick Brugman (initiatiefnemer)

Facelift oude parkeergarage
In de gevel van de parkeer-
faciliteit wordt groen verwerkt.
In de hellingbaan is verwarming
toegevoegd zodat de parkeer-
garage ook bij sneeuw en glad-
heid is te gebruiken. Verder is
een lift toegevoegd. Het lifthuis
wordt in dezelfde stijl gebouwd
als die van de naast P3 gelegen
parkeergarage P4. De oplevering
van de nieuwe faciliteit is naar
verwachting in juli 2023.

Deze parkeergarage stond
achter het Antonius Ziekenhuis
in Nieuwegein

https://www.pen.nl/artikel/tijdelijke-en-vaste-parkeergarages-antonius-ziekenhuis
https://www.pen.nl/artikel/tijdelijke-en-vaste-parkeergarages-antonius-ziekenhuis
https://filmscanning.nl
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Verbouwing clubhuis
Scouting Vreeswijk
had al klaar moeten zijn

Eind maart 2021 heeft voorma-
lig verantwoordelijk wethouder
Jan Kuipers toegezegd dat in
augustus dat jaar zal worden
begonnen met de verbouwing
van het onveilige clubhuis van
de scouting Jan van Hoof in
Vreeswijk. Nu, bijna twee jaar
later, blijkt dat er nog geen
steek is uitgevoerd. Reden voor
de ChristenUnie en de D66 in
Nieuwegein om schriftelijke vra-
gen te stellen aan het huidige
college.

Kuipers in maart 2021: ‘Het pand
van scouting Vreeswijk wordt snel
aangepakt. Eerst wordt opnieuw
onderzoek gedaan naar de staat
van het gebouw, maar over een
jaar is het opgeknapt.’ Tijdens die
Avond van de Raad gaf de wet-
houder toe dat het clubhuis on-
veilig is. ‘Haast is dus geboden’ al-
dus Kuipers toen. Ook de voorzit-
ter van de scouting gaf twee jaar
geleden al aan dat er haast is ge-
boden bij het opknappen van het
gebouw. Hij beoordeelde het club-
huis toen ook als onveilig.

De D66 en ChristenUnie laten in
de brief, die afgelopen vrijdag is
verstuurd aan het college, weten
dat het college veel te traag han-
delt in het dossier huisvesting
scouting Vreeswijk. Middels een
aangenomen motie (M243) van
1 april 2021 werd al opgeroepen
de huisvesting te verbeteren. Ook

is zij benieuwd wat de huidige
staat is van het gebouw en wat de
planning is van het college.

Ook wil ze weten waarom er al zo
vaak van projectleider is gewis-
seld. De gemeente heeft daar-
naast € 105.000 euro beschikbaar
gesteld voor de uitwerking van de
verbouwing. D66 en ChristenUnie
willen weten waar dit geld aan is
besteed.

Raad
kan voortgang niet controleren
Op het raadsinformatiesysteem
(iBabs) wordt een overzicht van
de behandelde moties bijgehou-
den, inclusief de mogelijkheid om
een toelichting, einddatum, stand
van zaken en datum afdoening toe
te voegen. D66 en de Christen-
Unie: ‘Bij de moties met betrek-
king tot dit onderwerp zijn deze
velden leeg (net als bij de meeste
moties overigen). Wij vragen ons
af waarom. Wij vragen dan ook in
de brief die afgelopen vrijdag is
verzonden hoe dat komt. Komt het
doordat het college geen terug-
koppeling heeft gegeven of is er
een andere reden? De raad heeft
een controlerende taak en dat
kunnen we alleen goed doen als
het college deze informatie met
ons deelt. Wij verzoeken het col-
lege dan ook om deze belangrijke
informatie voortaan wel in het
raadsinformatiesysteem te zetten.’

Stoeiende kinderen

Overal in Nieuwegein kom je iets tegen, mensen,
dieren, gebouwen, auto’s, fietsen... maar ook kunst-
werken, Openbare Kunstwerken. Wie is de maker,
waarom daar op die plek en wat stelt het nu voor.
Onze fotograaf trekt er op uit, met zijn camera, met
zijn blik op het kunstwerk om je te laten genieten
van kunst, thuis, van achter je computer en… mocht
je het zelf willen zien dan kun je er ook heen met de
kennis die je hier op doet. Deze week Stoeiende
Kinderen op het plein van de basisschool de
Christoffel aan de Kersegaarde.

De maker van het kunstwerk is kunstenaar Jos Pirkner
(1927), een Oostenrijkse beeldhouwer en kunstschilder.
Als privéleerling van beeldhouwer Rudolf Reinhart in
Salzburg ontdekte hij zijn voorliefde voor het werken
met metaal. In 1951 werd hij uitgenodigd om als goud-
en zilversmid te komen werken voor Edelsmidse Brom
in Utrecht. Later opende hij een eigen atelier. In 1978
verhuisde hij met zijn gezin terug naar Oostenrijk.

In Nederland werden vooral in de provincie Utrecht
beelden van hem geplaatst. Naast vrije sculpturen
maakte hij onder andere het 80 centimeter hoge beeldje
van een minotaurus dat jaarlijks aan stuntmannen en
-vrouwen wordt uitgereikt als Taurus World Stunt Award.
Schilderwerk van Pirkner is te zien in Hangar-7, een
combinatie van een kunstgalerie en vliegtuigmuseum,
op het vliegveld van Salzburg. In 2008 ontwierp hij het
nieuwe hoofdkantoor van Red Bull in Fuschl am See.
Pirkner ontwierp ook de kenmerkende stier op de For-
mule 1 bolides van het Red Bull junior team Scuderia
Toro Rosso. Pirkner heeft een atelier in Tristach.

Over het kunstwerk
Stoeiende Kinderen (Duitse benaming: Kraftprobe)
beeldt vier kinderen uit die met elkaar aan het dollen
zijn. De beeldengroep is vervaardigd in opdracht van de
naast elkaar gelegen R.K. Christoffelschool en de open-
bare school De Bogaard.

De bedoeling was dat het beeld in 1977 geplaatst zou
worden. De plantsoenendienst maakte echter bij herha-
ling bezwaren tegen plekken die men voor ogen had.
Hierdoor liep de plaatsing een jaar vertraging op. Uitein-
delijk is Stoeiende Kinderen op 3 oktober 1978 onthuld
door twee leerlingen van de Christoffelschool en twee
leerlingen van De Bogaard.

Stoeiende Kinderen is niet alleen een verfraaiing van
het schoolplein; de kinderen kunnen het beklimmen,
erop staan en er vanaf springen.



15

De Digitale Nieuwegeiner

Ook Nieuwegeiner
hoort celstraf
tegen zich eisen
als lid van plofkraakbende

Het Openbaar Ministerie heef deze
week tot zes jaar cel geëist tegen vijf
verdachten voor het lidmaatschap van
een criminele organisatie die gericht
was op het plegen van plofkraken van-
uit Nederland in Duitsland. Onder de
verdachten zit ook een 25-jarige inwo-
ner van Nieuwegein. Hij kreeg al eerder
een celstraf wegens de dood van de
20-jarige Nieuwegeinse Simge die op
de A2 bij Nieuwegein verongelukte in
december 2020.

De toen 23-jarige plofkraakverdachte
Marco van D. uit Nieuwegein verloor toen
tijdens een testrit de controle over het
voertuig toen hij een klapband kreeg en
de controle over zijn voertuig verloor. Hij
werd hiervoor veroordeeld eerder tot drie
jaar gevangenisstraf en een rijontzegging
van tien jaar. Een eventueel vonnis voor
zijn betrokkenheid in de plofkraakzaak zal
hierbij worden opgeteld.

Het Openbaar Ministerie: ‘De groep was,
zo blijkt uit het onderzoek, bereid enorme
risico’s te nemen om een buit binnen te
halen. Risico’s voor zichzelf, maar vooral
ook risico’s voor omwonenden van de pin-
automaten die opgeblazen werden en
voor verkeersdeelnemers wiens weg zij
kruisten tijdens hun dollemansritten van
en naar Duitsland. In totaal werd ruim
300.000 euro buitgemaakt.’ De bende die
nu terecht staat is volgens het OM verant-
woordelijk voor het voorbereiden en uitvo-
eren van 450 plofkraken vlak over de
grens bij Venlo, gepleegd in 2022 in wis-
selende samenstellingen.

Enorme risico’s
leiden tot twee dodelijke incidenten
'Het is pijnlijk gebleken dat het nemen van
dergelijke risico’s niet zonder gevolgen
blijft. Een verdachte komt om het leven als

in een Utrechtse loods een hoeveelheid
explosieven onbedoeld tot ontploffing
komt. En een jonge vrouw uit Nieuwegein,
die geen enkele relatie met de bende
heeft, overlijdt nadat haar auto nabij Nieu-
wegein op de A2 in botsing komt met een
auto die, bestuurd door een van de ver-
dachten, met hoge snelheid over de snel-
weg racet tijdens een testrit. Hoewel deze
incidenten geen onderdeel uitmaken van
dit strafproces (de bestuurder is afzonder-
lijk al veroordeeld tot vier jaar cel voor de
dodelijke aanrijding) tonen ze aan hoe
verwerpelijk de groep te werk ging.’

Samenwerking met Duitsland
Het onderzoek naar deze plofkraakbende
is een samenwerking geweest tussen de
Nederlandse en Duitse autoriteiten. Na
een tip van een producent van pinauto-
maten maakt de Duitse justitie in maart
2020 bij de Nederlandse collega’s melding
van een verdachte bestelling van pinauto-
maten op het adres van een loods in
Utrecht. De bestelde pinautomaten wor-
den vervolgens in het geheim deels
voorzien van camera’s en afluisterappa-
ratuur en de loods in Utrecht wordt in de
gaten gehouden. Alle informatie die het
politieteam verzamelt, leidt in de periode
daarna stap voor stap tot de identificatie
van een groep verdachten. Afgeluisterde
(telefoon)gesprekken en bakens onder
een aantal door de groep gebruikte auto’s
geven steeds meer inzicht in waar de ver-
dachten mee bezig zijn.

Verdachte komt om het leven
bij explosie in Utrecht
Op 5 september 2020 vindt er een ont-
ploffing plaats in de loods in Utrecht. In de
loods treffen hulpdiensten hierop het le-
venloze lichaam van een van de verdach-
ten aan. Daarnaast vindt de politie er on-
der meer vier pinautomaten, gasflessen,

explosieven en diverse andere stoffen en
goederen die gebruikt worden bij het ple-
gen van plofkraken. Duidelijk is dat de
loods gebruikt wordt voor het experi-
menteren met het opblazen van Duitse
pinautomaten. De dood van de verdachte
is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een
ongeluk met de aanwezige explosieven.

De ontploffing in een pand aan de
Californiëdreef in Utrecht en het aantref-
fen van de spullen leidt tot de eerste aan-
houdingen. Na het afluisteren van ge-
sprekken tussen verdachten vindt de poli-
tie nog een zeer gevaarlijke hoeveelheid
explosieve stoffen in een berging in Den
Bosch. Een compleet woonblok moet na
deze vondst ontruimd worden. In de
maanden die volgen, leidt het onderzoek
tot steeds meer bewijs en kunnen diverse
verdachten worden aangehouden op ver-
denking van betrokkenheid bij het plegen
van plofkraken.

Ernstige misdrijven
Uiteindelijk heeft het onderzoek er toe
geleid dat zes verdachten worden ver-
volgd voor deelname aan een criminele
organisatie. Het gaat om vijf mannen van
begin twintig uit Utrecht en Den Bosch en
een 31-jarige vrouw uit Den Bosch. Ze
worden allen verdacht van het voorberei-
den van plofkraken. Daarbij gaat het bij-
voorbeeld om het uit uitvoeren van voor-
verkenningen, het maken van explosieven
en het regelen en preparen van snelle
auto’s. Drie van hen worden er ook van
verdacht daadwerkelijk een plofkraak en
een of meer pogingen daartoe te hebben
gepleegd in Duitsland. Bij twee verdach-
ten is ook het bezit van explosieven ten
laste gelegd.

De verdachten hebben zich schuldig
gemaakt aan zeer ernstige misdrijven. De
plofkraken veroorzaakten, zoals gebleken
is, enorme veiligheidsrisico’s. Daarnaast
was de schade als gevolg van de explo-
sies in Duitsland enorm. Voor de ver-
dachten telde echter alleen de buit die ze
mogelijk konden pakken. Zelfs de dood
van de medeverdachte was geen aanlei-
ding te stoppen met de criminele activitei-
ten. De officier van justitie eiste daarom
vandaag tegen vijf verdachten onvoor-
waardelijke celstraffen voor de duur van
zes jaar, twee keer vijf jaar, drie jaar en
een keer negen maanden. De strafeis
tegen de zesde verdachte zal naar ver-
wachting donderdag 16 februari volgen.

Het Openbaar Ministerie heeft het voorne-
men om in een latere fase een ontne-
mingsvordering aan te brengen. Doel
daarvan is de verdachten het met de
plofkraak verdiende geld af te nemen.

https://www.pen.nl/artikel/omgekomen-vrouw-bij-fataal-ongeluk-op-de-a2-is-simge-kurkcu-20
https://www.pen.nl/artikel/drie-jaar-cel-en-tien-jaar-rijontzegging-voor-doodrijden-vrouw-op-a2-bij-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/drie-jaar-cel-en-tien-jaar-rijontzegging-voor-doodrijden-vrouw-op-a2-bij-nieuwegein


Gemeente Nieuwegein
wil archeologie
inclusiever maken

Het zal de afgelopen jaren nie-
mand ontgaan zijn: bij het ont-
wikkelen van bedrijventerrein
Het Klooster zijn tijdens ar-
cheologisch onderzoek specta-
culaire ontdekkingen gedaan.
Iedereen leek in de wolken te
zijn met de ontdekkingen,
maar was dat ook echt zo? Of
werden mensen die het maar
niets vonden simpelweg niet
aan het woord gelaten?

Archeoloog Anne Zohlandt on-
derzoekt of en hoe archeologie
moet veranderen zodat iedereen
zich verbonden kan voelen met
de verhalen over het verleden.

Voel je je (niet) erkend door ar-
cheologen? Wil je zelf meer bij-
dragen aan het archeologisch on-
derzoek? Of vind je het allemaal
maar overdreven? Vul de vragen-
lijst in en laat het haar weten.
De resultaten van de vragenlijst
worden gedeeld met de gemeente

Nieuwegein, zodat zij bij het uit-
zetten van een opdracht voor een
nieuwe opgraving, eisen kunnen
stellen aan de manier van opgra-
ven.

Maar ook het proces daarna zal
onder de loep genomen worden:
wat moet er met vondsten gebeu-
ren? Moeten ze naar een mu-
seum? Of juist ergens midden in
de stad? Mogen alleen archeolo-
gen ze onderzoeken, of mogen de
bewoners dat ook? Wie bepaalt er
waar en wanneer de verhalen van
vroeger verteld worden?

Door de vragenlijst in te vullen
wordt duidelijker wat mensen uit
Nieuwegein wel en niet belang-
rijk vinden als het gaat over
archeologisch onderzoek. Haal
daarom gerust een oude koe, of
bruine beer, uit de sloot. De
archeoloog die dit onderzoek
uitvoert, zal daar sowieso blij
mee zijn!
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Wikipedia Workshop

Doe mee met de Wikipedia workshop
op dinsdag 21 februari 14.00 - 17.00 uur
bij bibliotheek De tweede verdieping.

Of je nu zelf aan de slag wilt als auteur op
de grootste online encyclopedie door vrij-
willigers, een lokale kwestie onder de aan-
dacht wilt brengen of juist meer wilt leren
over Wikipedia: tijdens deze workshop
word je een echte ‘Wikipediaan’.

De workshop wordt onder anderen gege-
ven door Hans Muller ‘Wikipedian in resi-
dence’ bij de Universiteit van Leiden.

Deze workshop is gratis, inclusief pauze
met een kopje koffie/thee en iets lekkers.
Bekijk de website agenda van De tweede
verdieping voor meer informatie en om je
aan te melden.

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 1918, net
na de eerste Wereld Oorlog met een gezicht op de
voorgevel van het huis Rijnhuizen te Jutphaas.
De maker van de kaart was fotograaf C.J. Steenbergh.
De foto is gedrukt in zwart/wit. Het huidige adres van het
huis is Edisonbaan 14 te Nieuwegein.

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

De Digitale Nieuwegeiner

https://dashboard.enquetetools.nl/enq/27746b6fd1100e&red=1
https://dashboard.enquetetools.nl/enq/27746b6fd1100e&red=1
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/digibrigade-wikipedia-workshop/
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:redactie@pen.nl
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'Voel jij de veilig bij jouw sportclub? Kun jij jezelf zijn? Of heb jij het
gevoel dat er anders naar jou gekeken wordt? Word je verkeerd
behandeld of misschien zelfs gediscrimineerd?'

'Iedereen wil lekker kunnen sporten en zich veilig voelen bij zijn of
haar sportvereniging of club. Toch is dit lang niet altijd het geval.'

'De definitie van discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen
van een andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Volgens
de wet zijn discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en
haatmisdrijven tegenover een persoon of een groep omwille van
specifieke persoonlijke kenmerken strafbaar. De definitie van
discriminatie is duidelijk, maar toch blijkt discriminatie benoemen lastig
te zijn.'

'De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) heeft in 3 jaar
bijvoorbeeld 20 maatregelen tegen discriminatie genomen of
aangescherpt. Dat betekent niet dat het nu opgelost is. Het is helaas
een strijd waarvoor je een lange adem nodig hebt. Niet alleen in de
voetbalwereld, ook bij andere sporten komt regelmatig discriminatie
voor. Het is een probleem van de samenleving.
Adviesbureau Panteia heeft onderzocht dat 42 procent van de docenten
van het voortgezet onderwijs wordt geconfronteerd met antisemitische
uitlatingen en het bagatelliseren van de Holocaust. Ik schrik hier best
wel van.'

'Donderdag 2 februari ben ik, samen met een aantal andere
verenigingen (uit verschillende gemeenten rondom Nieuwegein),
aanwezig geweest in het clubhuis van AV Atverni. Bestuurders en
trainers kwamen hier bij elkaar voor de aftrap van het provinciale project
“Vuist tegen discriminatie”. Een interessante middag.'

'De initiatiefnemer, het Nederlands Instituut voor Vechtsport en
Maatschappij (NIVM), werkt met 30 sportclubs actief samen aan dit
project, om vooroordelen en discriminatie binnen de clubs te
verminderen. Hoe pakken zij dit aan? Het begint bij scholing voor de
trainers en clubeigenaren. Tijdens de scholing krijgen de trainers de
juiste kennis, inzichten en tools over discriminatie en vooroordelen
binnen sportclubs. Zo kunnen de clubs zelf het juiste beeld uitdragen.
Als we de jeugd zonder vooroordelen willen opvoeden, moeten we
discriminatie bespreekbaar maken met elkaar. Dit geeft een positief en
veilig gevoel in de clubs.'

'Wil jij ook een vereniging zijn die open staat voor iedereen? Of heb je
hulp nodig met dit onderwerp? Laat het mij weten door de mailen naar
e.jansen@merwestein.nl. Zo kunnen we samen starten met een vuist
tegen discriminatie!'

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
Esther Jansen, SportID:

Discriminatie
binnen sportclubs
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Beschermt de gemeente
het groen voldoende?

Van inwoner Bert Dijkstra kreeg onze
redactie de vraag of de gemeente
Nieuwegein wel genoeg doet om het
groen in haar gemeente te bescher-
men. Het viel Bert op dat er om zich
heen steeds meer bomen verdwenen.
In tuinen van bewoners, maar ook in de
openbare ruimte. 'Is het verbeelding of
klopt het? Hoeveel bomen zijn er afge-
lopen jaar verdwenen en/of gekapt?
Hoeveel bomen zijn er bij gepland?’

Zomaar wat vragen die bij inwoner Bert
opkwamen voordat hij zich er in ging
verdiepen. Om daar inzicht in te krijgen
heeft hij een jaar lang ‘Berichten over uw
buurt’ bijgehouden. Deze berichten kan
iedere inwoner van Nieuwegein in zijn
mailbox ontvangen via de website over-
heid.nl.

Bert: ‘In totaal zijn er in 2022 zo’n 900
bomen gekapt (Nieuwegein in een reactie:
970) zowel door bewoners als door de
gemeente Nieuwegein. Waarschijnlijk is
het meer omdat niet elke bewoner toe-
stemming vraagt. Bovendien heb ik niet
de bomen kunnen tellen die halverwege
het jaar in een soort schoonmaakronde
zijn verdwenen. Het gaat dan om zeker 50
bomen per wijk. Verder zijn er in deze pe-
riode volgens de berichten van overheid.nl
zo’n 330 (Nieuwegein in een reactie: 371)
bomen bijgeplant.’

Bert geeft aan dat hij ook wel eens een
bericht zou kunnen hebben gemist of dat
er sprake was van een aanvraag tot kap
die niet is goed gekeurd. ‘Ik weet van een
boom bij mij in de buurt die alsnog is ver-
dwenen. De lijst is dus niet helemaal ac-
curaat maar het laat wel zien dat er veel
meer bomen verdwijnen dan er bijkomen.
Dat is merkwaardig want de gemeente
schrijft in zijn omgevingsvisie: De
gemeente wil het groen in Nieuwegein
beschermen’ aldus Bert. Reden om de
vraag bij de verantwoordelijke bij de
gemeente voor te leggen.

Reactie gemeente Nieuwegein
De gemeente Nieuwegein laat in een re-
actie op bovenstaande weten: ‘Wij willen
graag gezonde en veilige bomen in de
stad. Daarom controleren we alle bomen
eenmaal in de drie jaar. Als tijdens de
controle blijkt dat een boom een mogelijk
gevaar voor de veiligheid van de omge-
ving vormt zoals bij een storm, controleren
we deze voortaan jaarlijks. Zo nodig ple-
gen we extra onderhoud om de boom
weer veilig te maken. Als dat niet kan,
komt de boom op de lijst van te kappen
bomen.'

De gemeente: 'Ook kan het zijn dat
bomen worden weggehaald, omdat deze
overlast veroorzaken in hun omgeving.
Het komt voor dat inwoners ons vragen
om een boom te kappen. We bekijken de
verzoeken en sommige bomen kappen we
dan. Na onze laatste controle blijkt dat we
1.014 dode, zieke en afgekeurde bomen
moeten kappen. In 2022 hebben wij 970
bomen verwijderd. Het merendeel betrof
opschot of zaailingen. Opschot zijn spon-
taan ontstane struiken/bomen die niet zijn
aangeplant. Zaailingen zijn jonge, uit zaad
gegroeide of opgekweekte planten. Daar-
naast hebben we 371 bomen herplant. We
werken eraan om op korte termijn de
resterende bomen te verwijderen.’

De gemeente: ‘In het Boombeschermings-
plan Nieuwegein 2019 (in bijlage 2 en 3) is
afgesproken dat de boom weg mag, wan-
neer de waarde van een boom lager is
dan de overlastwaarde. Bij een bewo-
nersverzoek wordt altijd eerst gekeken of
de boom behouden kan blijven. Als we de
boom bijvoorbeeld snoeien of de wortelop-
druk oplossen dan kan hij blijven staan.
De omgevingsvergunning kap wordt pas
aangevraagd als er geen andere alter-
natieven dan kap zijn. Op dat moment
wordt de desbetreffende buurt via een
buurtbericht op de hoogte gesteld van de
op handen zijnde kap en wordt het proces
opgestart. De gemeente verkiest, bij het
onderhoud van bomen, kwaliteit boven
hoeveelheid. Bomen moeten goede
groeiomstandigheden hebben, zowel
boven- als ondergronds. Het Boom-
beschermingsplan en de bomenverorde-
ning helpen bij het maken van een afweg-
ing.’

‘Verder is in het Boombeschermingsplan
Nieuwegein 2019 aangegeven wanneer
een boom vervangen dient te worden.
Momenteel is dit het geval als het om een
monumentale boom gaat. Per project
wordt bekeken waar we bomen kunnen
terug planten of verplanten.’

Boombeschermingsplan
Nieuwegein 2019
Het beleid over bomen (Boombescher-
mingsplan Nieuwegein 2019) staat voor
dit jaar in de planning om opnieuw geëva-
lueerd te worden. Het herplant-aspect zal
daarin meegenomen worden. Geïnteres-
seerde bewoners worden te zijner tijd uit-
genodigd om mee te denken.
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De Irisstraat in 2009 De Irisstraat in 2021Bert leverde de foto's aan

Bomen aan het Brugpad in 2021 verplaatst
naar de Taludweg/A.C. Verhoefweg. Ook
zeven lindes bij het Rosarium langs de
Schouwstede in de binnenstad werden
verplaatst

https://www.pen.nl/artikel/eindelijk-wordt-de-noordelijke-toegang-tot-nieuwegein-volwassen
https://www.pen.nl/artikel/gemeente-gaat-bomen-verplaatsen-voor-aanleg-stadsverwarming
https://www.pen.nl/artikel/gemeente-gaat-bomen-verplaatsen-voor-aanleg-stadsverwarming
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Circus
voor basisscholen op
Oosterlicht Nieuwegein

Op vrijdag 10 februari was het
een heel spannende dag voor de
leerlingen van groep 8 van
basisschool De Tandem en
Koningin Beatrix. Zij waren
uitgenodigd om te komen kij-
ken naar de voorstelling Circus
Circumflex die door vwo-6-leer-
lingen was gemaakt. Daarna
werden de groep-8-ers door de
vwo’ers begeleid om te oefenen
met allerlei circusactiviteiten.

Jongleren, op een eenwieler fiet-
sen, lopen op een grote bal; het is
echt niet makkelijk om te leren.
Toch lukte het de basisschoolleer-
lingen een spectaculaire voorstel-
ling in elkaar te zetten die aan het
einde van de middag in een van de
Oosterlicht-gymzalen werd opge-
voerd voor ouders, verzorgers, juf-
fen en meesters.

Het Oosterlicht Nieuwegein is een
erkend Cultuurprofielschool met
Kunst-drama, Kunst-beeldend en
Bewegen, Sport en Maatschappij
(BSM) in het profiel voor boven-
bouwleerlingen. Voor onderbouw-
leerlingen staan er talentlessen op
het lesrooster en is er drama,
handvaardigheid, tekenen en
muziek.

Een jaar geleden...

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 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

https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
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BVRR
Heel Utrecht
straks omgeven
door windturbine-parken

‘Gemeente Utrecht doet er verstandig
aan nu gas terug te nemen en te wach-
ten op landelijke normen. Eerst deug-
delijke normen en gezondheidsrisico’s
in kaart brengen als het gaat om het
plaatsen van windturbines!’ dat con-
cludeert Buren van Rijnenburg en Reij-
erscop (BVRR) na het besluit van de
rechtbank Limburg op 23 januari dat
de windmolens met een tiphoogte van
maximaal 200 nabij Sittard-Geleen niet
geplaatst mogen worden.

De maximale geluidsbelasting voor wind-
turbines lag vast in het zogenaamde ac-
tiviteitenbesluit. Echter door Europese
rechtspraak en een uitspraak van de Raad
van State zijn deze normen niet meer van
toepassing. Eerst moet, na gedegen on-
derzoek, het ministerie met nieuwe lande-
lijke normen komen. Daar wordt aan ge-
werkt en deze zullen naar verwachting
eind 2023 of begin 2024 actief worden.

Buren van Rijnenburg en Reijerscop:
‘Gemeenten, ook Utrecht, kiezen er vaak
voor om toch op basis van historische
geluidsnormen hun windturbine projecten
door te zetten. Die normen moeten dan
wel zijn voorzien van een actuele, deug-
delijke, op zichzelf staande en op de aan
de orde zijnde situatie toegesneden mo-
tivering.’ In Sittard-Geleen ging men uit
van de door de WHO (World Health
Organisation) geadviseerde norm van
45 dB. ‘Deze aanpak is nu afgewezen’ al-
dus BVRR.

‘Gemeente Utrecht doet er verstandig aan
nu gas terug te nemen en te wachten op
landelijke normen. Eerst deugdelijke nor-
men en gezondheidsrisico’s in kaart bren-
gen!’ zo laat BVRR weten in haar nieuws-
brief deze week.

Heel Utrecht straks omgeven
door windturbine-parken
BVRR: 'Windturbines in Rijnenburg en
Reijerscop… dat is toch aan de andere
kant van de A12 en A2? Heb ik geen last
van… Misschien denk je dat als je niet in
de betreffende polders woont of in De
Meern of Nieuwegein. Maar als je het
kaartje eens nader bekijkt dan kan je er
wel degelijk last van krijgen. Rond een
groot deel van de stad Utrecht wordt
gezocht naar mogelijke locaties voor wind-
turbines.’

Met de Provinciale Statenverkiezingen in
aantocht is het goed om te weten wat de
gevolgen van jouw stemkeuze kunnen
zijn. Als het aan BVRR ligt (zij zijn tegen
windmolens en voor zonne-energie) moet
je niet stemmen op Groen Links, D66,
PvdA of Christen Unie.

BVRR is voor duurzame energie-opwek-
king in Rijnenburg en Reijerscop mits dit
geen negatieve impact heeft voor inwo-
ners en omwonenden van de polder
Rijnenburg/Reijerscop.
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Zoekgebieden voor windenergie
Afbeelding van website Gemeente Utrecht.
‘Waar je ook woont in de gemeente Utrecht…
je bent bijna altijd de pineut’ aldus BVRR

https://www.bvrr.nl/
https://www.bvrr.nl/
https://www.vbvr.nl/utrecht-wordt-omsloten-met-hoge-windturbines/
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https://www.pen.nl/adverteren
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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Duurzaamheid
Een of meer of minder 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.
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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

Cursus
start met hardlopen
bij Atverni

Nu alle Corona-perikelen
achter de rug zijn, is men bij
Atverni heel blij dat ze hun
cursus Start Met Hardlopen
weer kunnen aanbieden.
In deze cursus wordt je uitge-
daagd om (weer) in beweging
te komen.

Op een professionele en leuke
manier laten trainers Willy en
Remco je kennismaken met hard-
lopen en wat daarbij verder komt
kijken. Je traint met de cursus toe
naar het lopen van 5 kilometer.
Meer weten? Mail naar start-
methardlopen@atverni.nl.

Krappe markt bedrijfsruimtes
vraagt soms om creatieve oplossingen

Wie een bedrijf opstart, doet dat in eerste instantie
vaak bescheiden. En gelukkig kent Nieuwegein een
uitgebreid aanbod aan bedrijfsruimtes. Een beperkte
oppervlakte volstaat in de beginperiode om de
werkzaamheden uit te voeren en natuurlijk wil je niet
meer kosten maken dan strikt noodzakelijk. Groeit je
bedrijf dan neemt de vraag naar extra bedrijfsruimte
snel toe en op een bepaald moment wil je gaan
uitbreiden. Je kunt dan op zoek gaan een andere
locatie maar er zijn ook andere mogelijkheden tot het
snel opschalen van je beschikbare ruimte zoals het in
gebruik nemen van een opslagtent.

Wat zijn de mogelijkheden
Als je bedrijf zo gegroeid is dat je dringend op zoek moet
naar extra opslag- of bedrijfsruimte dan kun je er natuurlijk
voor kiezen om een nieuw of bijkomend pand te kopen of
te huren. Dat dit de nodige tijd in beslag neemt en met
een behoorlijk kostenplaatje komt, is onvermijdelijk. Een
mooi alternatief vormt de inzet van een opslagtent. Dit
bied je zo veel voordelen dat het zeker voor de korte
termijn een uitstekend alternatief kan zijn.

Voordelen van een opslagtent
• Er is geen bouwvergunning nodig
Dat je voor het gebruik van een opslagtent in Nieuwegein
geen bouwvergunning nodig hebt, levert twee voordelen

op. Zo spaar je veel tijd uit en je hebt niet de kosten die
met een dergelijke aanvraag gepaard gaan. Voor de
vergunningen die eventueel wel nodig zijn, zorgt de
leverancier van de opslagtent.

• Opslagtent is flexibel
In de groeifase van je bedrijf is het vaak moeilijk om een
inschatting te maken hoeveel bedrijfsruimte je in de
toekomst zult nodig hebben. Door opslagtenten in te
zetten als extra ruimte kun je op ieder moment beslissen
om uit te breiden met extra opslagtenten. Zo beschik je
altijd over de ruimte die je op dat moment nodig hebt.

• Opslagtent dient verschillende doelen
Of je nu op zoek bent naar extra kantoorruimte, naar extra
opslagruimte of naar een extra werkvloer, een opslagtent
biedt veel mogelijkheden. Omdat je de opslagtenten voor
eender welk doel kunt gebruiken, geniet je van het
voordeel dat je bijvoorbeeld ook opendeurdagen of
klantendagen kunt organiseren zonder dat je op zoek
moet naar een geschikte locatie.

• Opslagtent heeft een snelle opbouw en afbraak
Een pand kopen of huren neemt tijd in beslag. Er gaan al
snel enkele maanden verloren waarin je de groei van je
bedrijf niet verder kunt realiseren. Het huren en plaatsen
van een opslagtent kan al in enkele dagen wat een uiterst
snelle reactietijd betekent.

• Opslagtent geschikt voor flexibele gebruiksduur
Een opslagtent kun je eenvoudig inzetten voor een
bepaalde periode. Heb je de tent een tijdje niet nodig, dan
wordt deze gewoon weggehaald en wordt het contract
stopgezet of tijdelijk onderbroken. Kies je op enig moment
voor het huren of kopen van een nieuw pand in
Nieuwegein, dan kun je ter overbrugging alsnog kiezen
voor een opslagtent.

mailto:info@energie-n.nl
0302378312,
mailto:startmethardlopen@atverni.nl
mailto:startmethardlopen@atverni.nl
https://kontent-structures.com/nl/tentstructuren/opslagtent/
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Theaterbewerking
De scheepsjongens
van Bontekoe in DE KOM

Theatergroep De Jonge Honden
brengt dit voorjaar het boek De
Scheepsjongens van Bontekoe,
geschreven in 1924 door Johan
Fabricius, op de planken. Het be-
kende jeugdverhaal wordt verteld
met de kennis van nu en een blik
van deze tijd.

In De Scheepsjongens van Bontekoe
gaan Rolf, Hajo en Padde als scheeps-
jongens mee op een VOC-schip. Deze
bootreis naar Azië ontaardt in een
scheepsramp (1618), ver van huis, en
ontpopt zich tot een groots avontu-
renverhaal.

Wessel de Vries schreef het script,
de regie is in handen van Jolmer
Versteeg en de cast bestaat onder an-
deren uit de jonge acteurs Yari van
der Linden (Dirty Lines, Flikken
Maastricht), Annabelle Hinam en
Rosa Weekers. De voorstelling is op
zondag 26 februari in Stadstheater
DE KOM ite zien.

Beroemd boek bevraagd
Bijna een eeuw staat De Scheepsjon-
gens van Bontekoe hoog in de Neder-
landse jeugdboeken-ranglijst. De
groeiende aandacht voor de onderbe-
lichte keerzijden van dit deel van de

Nederlandse geschiedenis voedt de
urgentie om in de voorstelling een
eigentijdse draai te geven aan dit
avonturenboek. Door de ogen van de
jonge cast en makers wordt dit ver-
haal, dat zich afspeelt in de koloniale
tijd, bevraagd en opnieuw verteld.

Talentvolle, jonge cast en live video
Acteurs Pleun de Roode, Yari van der
Linden en Annabelle Hinam spelen
de drie scheepsjongens. De overige
rollen worden vertolkt door Jelle
Mensink, Annabelle Hinam en Mira-
cle van de Ruit. Sebastiaan Flier en
Arjen Dijkstra componeren de
muziek. Videokunstenaar Wieger
Steenhuis ontwerpt voor De scheeps-
jongens van Bontekoe real-time, in-
teractieve visuals en video’s: de
video’s worden live op het podium
aangestuurd door de acteurs, geren-
dered en op datzelfde moment gepro-
jecteerd. Een innovatieve techniek
die op dit moment voornamelijk in de
game industrie wordt gebruikt.

Regisseur Jolmer Versteeg: 'De
Scheepsjongens van Bontekoe is een
goed geschreven en spannend avon-
turenboek, maar waarin ook aannames
en vooroordelen worden beschreven die
niet meer stroken met de tijd waarin we
leven. We verslonden het boek toen we
jong waren en namen het boek voor
waar aan. Inmiddels zijn we ouder en
kijken we met andere ogen naar dit
bekende jeugdboek. In de theaterbe-
werking bevragen we de inhoud van het
boek, en daarmee ook ons eigen pers-
pectief op deze geschiedenis.'

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: ‘De dierenkliniek, alle dierenartsen… ze hebben zo hun best gedaan. Maar de strijd is verloren. Vaarwel, kleintje. Het heeft
niet zo mogen zijn.’

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.tgdejongehonden.nl/de-scheepsjongens-van-bontekoe
https://www.tgdejongehonden.nl/de-scheepsjongens-van-bontekoe
http://www.keep-in-mind.nl
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Sportief dagboek (19)

Voor de tweede keer in dit seizoen
speelden Desto en Geinoord tegen
elkaar en weer werd het een gelijk-
spel. In het eerste duel op Parkhout
was ik nog zelf van de partij en werd
het 1-1. Dit keer moest onze verslag-
gever Hans van Echtelt verstek laten
gaan en was de alom aanwezige ver-
slaggever/fotograaf Gerard van Vliet
ter plekke op sportpark De Vryheit in
Vleuten. Daar zag hij een wedstrijd
met weinig amusementswaarde.
Hieronder volgt zijn verslag:

‘Het behaalde gelijkspel van beide teams
deze middag was op basis van het vertoon-
de spel, wel gerechtvaardigd. Ik moet hier-
bij wel wat kanttekeningen plaatsen om
het geheel in een goed perspectief te plaat-
sen. Ook in de thuiswedstrijd op toen leun-
de Desto destijds zwaar op de verdediging
en kwam toen ook met snelle counters ge-
vaarlijk voor het doel van de thuisploeg.'

'Datzelfde spelbeeld herhaalde zich deze
middag. Geinoord liet echter vele mogelijk-
heden liggen en kwam nauwelijks tot een
doelgerichte poging. Typerend was de af-
zwaaier van Sem van Zwieten tien munten
voor tijd. Weliswaar stevig gehinderd
schoot hij van dichtbij over het doel en
richting de ballenvanger.’

‘Een toevallig passerende fietser kon ter-
nauwernood het projectiel ontwijken voor-
dat het leer verdween onder een gepar-
keerde auto. De man kwam even bij mij
staan schuin achter het doel en zag direct
dat het aan de belabberde staat van het
grasveld lag, waar goed voetbal nagenoeg
onmogelijk is. In de laatste minuten van de
toegevoegde tijd was het deze keer keeper
Mitchel van Oord van Geinoord die met
enkele uitstekende reddingen de 0-0 stand
in leven hield.’

‘Op de website van Desto staat dat de
clubnaam betekend ‘Door Edel Spel Tot
Ontwikkeling.’De in 1928 opgerichte ver-
eniging liet van het genoemde ‘Edele Spel’
bij vlagen iets zien. Scheidsrechter de
Koning uit Lisse moest af en toe alle zeilen
bijzetten om het duel in goed banen te lei-
den, en bij de vele opstootjes handelend op
te treden. Misschien zit het in de achter-
naam. Achteraf bezien was de indrukwek-
kende minuut stilte welke voorafging aan
de wedstrijd, ter nagedachtenis aan de
slachtoffers van de aardebeving in Turkije
en Syrië, misschien wel het hoogtepunt en
het voetbal bijzaak.’

‘In de bestuurskamer vernam ik van club-
man Paul Klein Obbink dat Desto al lan-
gere tijd klaagt bij de gemeente Utrecht
over achterstallig onderhoud. De thuis-
ploeg van trainer Raymond Graanoogst
mag twee keer per week trainen op kunst-
gras en de thuiswedstrijden op de slecht
onderhouden hoofdveld spelen. Op plan-
ning staat dat na volgende seizoen het
hoofdveld wordt vervangen door kunstgras.
Diezelfde Raymond Graanoogst herinnerde
zich het feit dat hij ooit een overschrijving
naar Geinoord heeft ingetrokken. Als ver-
antwoordelijk bestuurslid kwam hij dat
formulier een dag voor het sluiten van de
overschrijvingstermijn bij mij thuis opha-
len. Hij wist na ruim vijftien jaar zich nog
exact te herinneren dat ik op een Gaarde
woonde. Een mooie nostalgische herinner-
ing na een weinig boeiende wedstrijd…’

Met een acrobatische omhaal probeert
Timo Meerding vergeefs de Desto-
doelman te verrassen. De gevaarlijkste
aanvaller van Geinoord had vlak voor
tijd ook pech toen hem een penalty
werd onthouden
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JSV JO10-1 - De Meern JO10-2

‘Met bloed, zweet
en klotsende oksels’

De laatste wedstrijd van de 3e fase voor
de spelers van JSV onder de 10 jaar.
Deze keer eindelijk tegen een onbekend
team. ‘De Meern, grote club in de regio,
kan uit veel meer spelers putten dan
JSV dus benieuwd hoe we ons tegen
deze club staande konden houden’
aldus trainer Lex van der Veldt.

‘Zoals u waarschijnlijk bekend in de oren
klinkt had JSV natuurlijk in het begin de
tegenstander ‘stuk’ willen spelen maar het
tegendeel bleek. Onze mannen waren
geen schim van de energieke, vol spel-
vreugde spelende powermachine uit De
Meern. Echt geen schim, overal te laat,
geen duel met overtuiging, tegenstander
kreeg alle ruimte en tijd om te voetballen.
Het gevolg laat zich makkelijk raden, JSV
liep achter De Meern aan en was plots een
kwetsbaar team. En nog was het geen klap
op klap want na de 0-1 werd het snel 1-1
en dit worstelde door tot in het 3e kwart
waar het uiteindelijk 3-3 stond en pas toen
kwam de pressiemachine bij JSV weer op
gang, kwamen er weer aanvallen waar je
blij van wordt.’

De 1e twee kwarten kenmerkten zich door
lange ballen snel thuis voetbal, blind naar
voren schieten, volledige onrust aan de
bal, geen overleg, geen overzicht en in-
eens was het er weer. Trainer Jeffrey heeft
misschien wel 2 breaks nodig gehad om de
ploeg in de dynamiek te krijgen.

‘Afgelopen woensdag tijdens de training
door het ROC werd er getraind op verdedi-
gend meelopen in plaats van druk zetten,
zou één training zoveel effect hebben op
de wijze van spelen? Door het veelvuldig
weer vragen aan de spelers wat ze anders
konden doen in het veld kwam langszaam
het besef dat kalmte aan de bal, vooruit
voetballen, veel energie geven en vooral
druk pressen op De Meern toch echt de
juiste weg was. Dat bleek want de wed-
strijd werd vervolgens simpel naar 6-3 in
het voordeel van JSV getrokken.’

‘Vaak is de start voortvarend en het einde
wat moeizamer, nu was het een keer an-
dersom. Interessante ontwikkeling. Komen-
de donderdag spelen we een oefenwed-
strijd en dan is er weer een voetballoze pe-
riode van 3 weken. Daarna hopelijk op een
hoger niveau kijken wat de jongens van
JSV JO10-1 kunnen laten zien.’
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http://www.slagerijwimkastelein.nl
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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.

Naar de volgende pagina

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

Alle onderstaande activiteiten en data zijn ontleend
aan de websites van de betreffende organisaties.

Elke maandag
09.00 - 10.00 Bodyfit
09.00 - 11.00 Taal en ontmoeting
09.30 - 10.00 Wielertourclub
10.00 - 11.00 MBVO zumba
10.00 - 11.00 MBVO yoga
10.00 - 11.00 Fysio wandelen
10.00 - 11.30 Wandelen
10.00 - 12.00 Creatief schilderen
10.00 - 12.00 Schilderen
10.00 - 12.00 Computerinloop
10.00 - 12.30 Open atelier
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
12.30 - 15.00 Naald en draad
13.00 - 16.00 Samen creatief
13.00 - 16.00 Bridge
13.30 - 14.30 Bewegen met Jut
13.30 - 14.30 MBVO gym
13.30 - 15.30 Koersbal
13.30 - 16.30 Koersbal
13.30 - 16.45 Klaverjassen
14.00 - 16.00 Creatief schilderen
14.00 - 16.00 Seniorenfietsgroep
14.00 - 16.00 Open atelier
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
08.30 - 12.00 Peuterspeelzaal
09.00 - 11.30 Naaiclub
09.00 - 12.00 Kleiduiven
09.30 - 11.00 Inloopspreekuur
09.30 - 12.00 Schaken
09.30 - 10.15 Beter bewegen
09.30 - 11.30 Creatief Club
10.00 - 11.30 Sportinformatie
10.00 - 12.00 Koffieinloop
10.00 - 12.00 Digi-vragen
10.30 - 11.15 Beter bewegen
10.30 -12.00 Gezellig bij Jut
10.30 - 12.00 Vief wandelgroep
10.30 - 12.30 Taal en ontmoeting
11.00 - 13.00 Kaarten maken

11.00 - 13.00 Koersbal
12.00 - 13.00 Lunchcafé
12.00 - 13.00 Buurtlunch
13.00 - 14.00 Yoga
13.00 - 15.00 Acryl aquarel
13.00 - 15.00 Senioreninloop
13.00 - 16.00 Creatief op recept
13.30 - 15.30 Sjoelen
13.30 - 15.30 Inloopmiddag
14.00 - 15.00 Yoga
14.00 - 16.00 Schilderen
14.00 - 16.00 Vief actief
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 - 21.00 Taal en ontmoeting
19.00 - 22.00 Sjoelen
19.00 - 22.30 Irakees kaarten
19.30 - 21.30 Create & craft
19.30 - 22.00 Kunstcoll. Fenix
19.30 - 22.30 Klaverjassen

Elke woensdag
09.00 - 10.00 Pilates
09.00 - 11.00 Taal en ontmoeting
09.15 - 10.30 Rustig wandelen
09.30 - 10.00 Wielertourclub
09.30 - 10.15 55+ sport
09.30 - 12.00 Inloopcafé
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 - 11.30 Koffieinloop
13.00 - 15.00 Acryl aquarel
10.00 - 12.00 Koersbal
10.00 - 12.00 Apparatuur-uur
10.00 - 12.00 Breien en haken
10.00 - 12.00 Haken
10.00 - 12.00 Atelier
11.00 - 12.00 MBVO zumba
11.45 - 13.15 Koor
12.30 - 13.30 Buurtlunch
13.00 - 16.00 Senioren samen
13.15 - 15.00 Yoga
13.30 - 14.30 Yoga
13.30 - 15.30 Spelletjesmiddag
13.30 - 16.00 Digi Café
13.30 - 16.45 Bridge
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
15.00 - 16.00 Kidsclub Batau
15.00 - 17.00 Biologisch boodsch.
16.00 - 17.00 Schaken
17.15 - 19.00 Eet je mee
18.00 - 20.00 Koken met Arie
19.30 - 21.30 Open atelier
19.30 - 22.00 Videoclub

https://boeketten.nl
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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 donderdag
09.15 - 10.15 Yoga
09.30 - 11.00 Inloopspreekuur
09.30 - 11.00 Buurtbrabbel
09.30 - 11.30 Tekenen/schilderen
09.30 - 12.00 Vrouwenclub
10.00 - 11.15 Wandelen
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
11.00 - 12.00 MBVO gym
12.00 - 13.00 Lunchcafé
12.30 - 14.00 Puzzeluitleen
13.00 - 14.00 Yoga
13.00 - 15.00 Breien
13.00 - 15.30 Schilderen/tekenen
13.00 - 16.45 Klaverjassen
13.00 - 17.00 Klaverjassen
13.00 - 17.00 Acryl en aquarel
13.15 - 15.15 Creatief met koffie
13.30 - 15.30 Goed gesprek
13.30 - 17.00 Klaverjassen
14.00 - 16.00 Galecopperband
14.00 - 16.00 Muziek en meer
14.00 - 16.00 Samen creatief
14.30 - 15.30 Koor Geinse Wijsjes
15.00 - 17.00 Schaken
17.30 - 19.00 Het pruttelt bij Jut
17.30 - 19.00 Eetcafé
19.30 - 21.00 Raya yoga

19.30 - 22.15 Volksdansen
20.00 - 21.00 Zumba
20.00 - 22.00 Mozaïeken

Elke vrijdag
08.30 - 12.00 Peuterspeelzaal
09.00 - 10.00 MBVO swinggym
09.00 - 10.00 Milde yoga
09.00 - 13.00 Bridge
09.30 - 10.30 Sport met Lilian
09.30 - 11.30 Samen creatief
09.30 - 12.00 Inloopcafé
09.30 - 12.30 Creatief op vrijdag
10.00 - 11.00 MBVO swinggym
10.00 - 11.30 Wandelgroep
10.00 - 11.30 Breien en haken
10.00 - 11.45 Mama café
10.00 - 12.00 Art Journal
10.00 - 12.00 Quilt Bee
10.00 - 12.00 Spelletjesochtend
10.30 - 11.30 Fysiowandelen
11.00 - 12.00 Yoga
11.00 - 12.00 Pilates
11.00 - 12.00 Sport
12.00 - 13.00 Lunchcafé
12.00 - 13.30 Hatha yoga
12.00 - 13.00 Vief Lunch
12.30 - 17.00 Vriendenbridge
13.00 - 15.00 Handwerken
13.00 - 15.00 Buurt huiskamer
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
15.00 - 17.00 Schaken
19.45 - 20.45 Dansen volw.

Elke zaterdag
09.30 - 10.00 Wielertourclub
10.00 - 12.00 Bookclub (Engels)
11.00 - 14.00 Ouder en kind

Elke zondag
09.30 - 10.00 Wielertourclub
10.00 - 18.00 Huiswerkbegeleid.

Zie je Zondag: Hear Say
Op 19 februari, van 15.00 tot 17.00 uur treedt de pop-rockband HearSay
op in De Partner aan de Nedereindseweg. De band speelt een breed
scala aan covers, van ballads tot stevige rock. En van goeie, gouwe ouwe
tot nieuwe nummers. Voor elk wat wils.
Zaal open om 14.30 uur. Entree € 2,00.

Repair Café
in Buurtplein Galecop

Lekt je koffieapparaat? Loopt het wa-
ter niet door? Of moeten je messen
geslepen worden? Deze en andere de-
fecten, zoals kapotte klokken repareert
Repair Café Galecop samen met jou
op zaterdag 18 februari aanstaande.
De aanwezige technici helpen ook met
de reparatie van andere apparaten.
Verder is er een naaisters en een fiet-
senmaker aanwezig.

De reparatie is gratis, een donatie is altijd
welkom. Doel is om spullen een langer
leven te geven en daarmee de afvalberg
te verkleinen.

Het Repair Café vindt iedere tweede za-
terdag van de maand plaats in Buurtplein
Galecop aan het Thorbeckepark 183.

Neem je kapotte spulletjes mee en kijk of
de vrijwilligers het kunnen maken! Zij zit-
ten van 11.00 tot 14.00 uur voor u klaar.

Repair Café Galecop
zoekt nog enkele vrijwilligers
Het Repair Café zin Galecop is sinds
enkele maanden actief, daarom nodigt de
organisatie mensen uit die handig zijn en
op vrijwillige basis willen helpen om ook
dit café tot een succes te maken. Kun je
kleding repareren, of een klok of fototoe-
stel? Meld je dan aan. Voor meer infor-
matie kun je een e-mailtje sturen naar
repaircafegalecop@gmail.com.

https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+De+Componist
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Zuid
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
http://www.petanque.nl/html/agenda.html
https://www.detweedeverdieping.nu
https://departnernieuwegein.nl
https://www.natuurkwartier.nl
https://jutenzonieuwegein.nl
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Zuid
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+De+Componist
https://onlinetouch.nl/detweedeverdieping/brochure-2023-1-online?html=true#/2/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Doorslag
https://jutenzonieuwegein.nl
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Doorslag
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+De+Componist
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Zuid
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Doorslag
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+De+Componist
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Doorslag
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.pen.nl/artikel/klaverjassen-bij-de-stichting-petanque-nieuwegein-nederland-4
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://jutenzonieuwegein.nl
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+De+Componist
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Doorslag
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Zuid
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+De+Componist
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Zuid
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Doorslag
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+De+Componist
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Doorslag
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Zuid
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Zuid
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+De+Componist
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+De+Componist
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Doorslag
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Zuid
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
mailto:repaircafegalecop@gmail.com
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737


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

F
O

T
O

:A
R

E
N

D
B

LO
E

M
IN

K

De Digitale Nieuwegeiner

Choreograaf Jennifer
Romen met Delusion
Do 23 feb, 20.15 uur,
vanaf € 22,50
De jonge choreograaf Jennifer
Romen (1996) legde als urban
dansmaker een onorthodoxe route
naar het theater af. Ze maakte fu-
rore in danscompetities, televisie-
programma’s, het commerciële...

Gloednieuwe nummers
en bekende hits tijdens
theaterconcert Jan Smit
Za 18 feb, 20.15 uur, vanaf € 41,50
Na een broodnodige adempauze is
Jan helemaal terug en wil hij niets
liever dan weer optreden voor de
trouwe fanbase die hij in zijn 26
jaar in het vak opbouwde. Samen
met de Marcel Fisser Band...

Monique met Kidspop in DE KOM
Zo 19 feb, 15.00 uur, € 15,00
Voor kinderen van alle leeftijden, maar in het bijzonder voor de kleintjes,
komt Monique Smit op 19 februari in DE KOM met een nieuwe show vol
met ‘kidspop’. Vergezeld door twee danseressen, een DJ en boordevol
interactie tussendoor, is het één groot en vrolijk feest voor iedereen. Na...

FOTO: VERA SCHROBBER & DANIEL VAN
HAUTEN

FOTO: RUBEN MAY

Jong cabarettalent tijdens Cabarestafette
Vr 17 feb, 20.15 uur, vanaf € 17,00
De formule van ‘Cabarestafette’ is al sinds 1985 simpel en doeltreffend:
drie aanstormende talenten voor de prijs van één. Een mooie kans dus
om jong, bruisend talent te spotten. Elke avond betreden drie nieuwe
talenten het podium, ieder met een geheel eigen stijl. Vaak gaat het...
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