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NIJLANDLAAN

DEZE WEEK

• Agenda
•

Bingo voor de Linda Foundation Kunst en cultuur goed voor gezondheid

Soep & Cultuur met Another Story

Heet avondje voor de wethouder

DEZE WEEK

• Agenda, met veel vakantieplezier
• Agenda DE KOM
• Agenda Bouwgein
• Schrijfworkshop voor kinderen
• Anna van Rijn in het Utrechtse

Lagerhuis
•

• Mama-café in Vreeswijk
• Ontdek het weer van vroeger en nu
• Open dag en verkiezingsmarkt

Waterschap
• Vakantiefilm Berend Botje
• JSV wint van IJSV
• Robert Meeuwsen op weg naar de

Olympische Spelen
• Geert Wilders (PVV) in NIeuwegein
• Vrijwilligers gezocht voor

vakantieweek Bouwgein
•

• St. Antonius: narcosegassen in de ban
• Kids Heroes op Cityplaza
• Vraagje van De Kledingbank
• Pannenkoekdag op Buurtplein Zuid
• Opvang vluchtelingen stopt
• Handwerken voor het goede doel
• Zonnepanelen op Utrechtse woningen
• Nieuwegein stuurt brief aan Eneco over

prijs stadsverwarming
• Ideeënmarkt met raadsleden
• Nieuwegein genomineerd voor

Erfgoedprijs
• Hulp bij belastingaangifte
• Geinoord verliest van Loosdrecht
• Steun het Ronald Mc Donaldhuis
• Groen Links: aandacht voor dieren
• Leerlingen Oosterlicht maken podcast
• Workshop, tentoonstelling rookmelder
• Vrijwilligers voor NL-Doet gezocht

• Pentekeningen van Ton de Gruijter

• Duurzaam: Vrageninloop en demonstratiepaneel

• Morgen: tuinmarkt in City Nieuwegein



Kabeljauw
in een aardappeljasje

Een ontzettend lekker visgerecht, onlangs
in Italië gegeten gemaakt door di Mamma
in een familierestaurant, dit is mijn inter-
pretatie ervan. Ik serveerde het met gefri-
tuurde aubergine en gegrilde courgette.
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 Nijlandlaan in de wijk
Jutphaas-Wijkersloot.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Tuinmarkt in City Nieuwegein

Morgen, zaterdag 25 februari kunnen de bewoners uit de directe
omgeving van het Rosarium, bij het park aan de Ruiterstede in de
binnenstad van Nieuwegein, gratis tuinplanten afhalen. Tussen
10.00 en 12.00 uur zullen de medwerkers van City-Nieuwegein klaar
staan om de bewoners de tuinplanten aan te bieden. Het Rosarium,
het park bij de Ruiterstede, ligt naast de trambaan en het busstation.

Een nieuw, kleurrijk park
Vanaf maandag 27 februari aanstaande wordt het Rosarium vernieuwd.
Door werkzaamheden aan de stadsverwarming en het verleggen van
kabels en leidingen moest een klein deel van het park tijdelijk opgebroken
worden. Het bood de kans om, op basis van wensen van de buurt, een
nieuw ontwerp voor het enigszins verouderde Rosarium te maken.

Binnenkort kan de buurt genieten van een kleurrijk park met sport en spel
mogelijkheden. Een park met meer groen, dat meer water opneemt en
aantrekkelijk is voor vogels en insecten. Het basketbalveld komt in
verkleinde vorm terug en is voor meer activiteiten te gebruiken.

Waarom een tuinmarkt?
City Nieuwegein: 'We willen van City de meest duurzame binnenstad van
Nederland maken. Daarom denken we duurzaam in alles wat we doen.
Een deel van de bestaande beplanting in het huidige Rosarium wordt
weggehaald. Hier zitten goed bruikbare planten bij. Deze bieden we met
plezier aan buurtbewoners aan. Vandaar dat we de tuinmarkt
organiseren. De buurt mag de planten en struiken op zaterdag 25 februari
gratis af komen halen en in hun eigen tuin of op hun balkon zetten. Zo
maken we City groener, en verminderen we hittestress.'

De belofte van City: het nieuwe leefritme van de stad
'City is een binnenstad die vernieuwt en die zich aanpast aan de wensen
en behoeftes van vandaag de dag. Met het oog op morgen. Zodat de
bewoners die er nu wonen zich thuis blijven voelen tijdens de
vernieuwing. En toekomstige bewoners geïnteresseerd zijn om in City te
komen wonen. In alles wat we doen, in elke ontwikkeling die we
oppakken, nemen we het leefritme van de bewoner als uitgangspunt. Het
leefritme van morgen; in dit geval duurzaam en groen. De belofte van
City Nieuwegein is vastgelegd in het City Manifest.'
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https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-kabeljauw-in-een-aardappeljasje
https://www.pen.nl/artikel/de-nijlandlaan
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.

• 24 feb: Lisa Westerveld in de Bieb
• 25 feb: KOM muziek maken
• 25 feb: Speurtocht Forteiland
• 25 feb: Tuinmarkt
• 25 feb: Vogelbeurs
• 26 feb: Vogelexcursie naar Haarrijnse

Plas
• 25 feb: Kids Heroes Cityplaza
• 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
• 2 mrt: The Closet Sale
• 3 mrt: Mind & Mocktails
• 4 mrt: Can You Kick It
• 4 mrt: Open Lab, proefjes en testjes
• 7 mrt: Gesprek nieuw horecabeleid
• 8 mrt: Bingo Buurtplein Doorslag
• 8 mrt: Workshop Digisterker over

mijnoverheid.nl
• 9 mrt: Workshop rookmelders
• 10 en 11 mrt: NLdoet
• 11 mrt: NL doet (Bouwgein)
• 11 mrt: Snoeigroep Galecop
• 11 mrt: KOM kunst maken
• 15 mrt: Verkiezingen (Bouwgein)
• 15 mrt: Pannenkoekdag
• 18 mrt: KOM dansen
• 18 mrt: Landelijke Opschoondag
• 25 mrt: KOM toneel spelen
• 25 mrt: Vogelbeurs
• 29 mrt: Bingo Buurtplein Doorslag
• 1 apr: KOM muziek maken
• 10 apr: Paasbrunch Batau
• 12 apr: Bingo Buurtplein Doorslag
• 15 apr: KOM kunst maken
• 18 apr: Ideeënmarkt met raadsleden
• 21 apr: Fietsen na de tweewieler

Steun voor slachtoffers

Deze column schrijf ik iedere twee weken. Mijn vorige lag al bij de
drukker, toen de vreselijke aardbeving in Turkije en Syrië plaatsvond.
Deze ramp en andere grote gebeurtenissen in de wereld betekenen ook
iets voor Nieuwegein. Veel van onze inwoners hebben familie en
vrienden in het getroffen gebied, of kennen mensen met familie of
vrienden die slachtoffer zijn van deze natuurramp. Zo komt iets, dat ver
weg gebeurt, toch heel dichtbij en heeft het invloed op hoe wij ons
voelen.

Als ik alleen al terugkijk op de jaren na 2000 is er een ellenlange lijst
van grote vreselijke gebeurtenissen elders in de wereld. Gebeurtenissen
die direct van invloed waren op ons leven hier. De lijst is veel te lang om
volledig te zijn. Ik denk aan de aanslagen in New York, op Bali, in
Christchurch, in Parijs, in Brussel en op vele andere plaatsen. De tsunami
in de Indische Oceaan, de aardbeving in Haïti, de ramp met de MH-17 en
de oorlog in Oekraïne. Door de snelle communicatie kunnen we al deze
zaken dagelijks makkelijk volgen op televisie en op de social media. Het
komt dichtbij en ik zie dat mensen daardoor ongerust worden en ook wel
angstig.

Deze rampen hebben ook een ander kant hierdoor een saamhorigheid.
Mensen zoeken steun bij elkaar en willen iets doen om de slachtoffers te
helpen. Verleden jaar is er een inzamelingsactie voor Oekraïne gehouden
en datzelfde geldt nu voor de slachtoffers in Syrië en Turkije. Er wordt
veel gedoneerd op giro 555, ook vanuit Nieuwegein. Ik ben blij dat de
meeste mensen om elkaar geven en willen helpen.

Ik hoop dat deze saamhorigheid er niet alleen is bij een ramp, maar
ook in het dagelijks leven. Dat we ons verzetten tegen degenen die
verdeeldheid stimuleren en dat we respect hebben voor de verschillen
tussen mensen.

Burgemeester Frans Backhuijs

De Digitale Nieuwegeiner
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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/116266
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://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten/pannenkoekdag
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/landelijke-opschoondag-in-aantocht-wat-pakt-nieuwegein-op
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/raadsleden-gemeente-nieuwegein-houden-ideeenmarkt
mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
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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Kom op 2 maart
naar The Closet Sale
en steun
het Ronald McDonald Huis

Unieke kandelaars en handgemaakte
tassen, een konijnenpak en natuurlijk
heel veel tweedehands kleding: Linda
Blankenstein en haar team kunnen niet
wachten om donderdag 2 maart The
Closet Sale op Cityplaza in te richten
en de deuren open te gooien. De hele
opbrengst van die dag gaat naar het
Ronald McDonald Huis Utrecht. ‘Jij
scoort iets leuks voor een klein bedrag
en met elke verdiende € 60,- sponsoren
we één overnachting voor ouders met
een ziek kind. Win-win dus!’

Leuk! Maar hoezo dat konijnenpak?
‘Konijn is dé knuffel van het Ronald
McDonald Kinderfonds. Je vindt ‘m in alle
Huizen. En het leuke is: konijn komt don-
derdag ook in levenden lijve bij ons langs
in de winkel en op het plein. Kinderen die
dat leuk vinden, mogen met ‘m op de foto
terwijl hun ouders bij ons winkelen.’

Nemen jullie nog meer
bijzondere dingen mee?
‘Zeker! Naast heel veel leuke kleding en
accessoires voor zachte prijsjes nemen

we ook een aantal mooie handgemaakte
producten mee. Zoals geborduurde sjaals,
gebreide slofjes, glazen kandelaars en
armbanden die gemaakt zijn door Huis-
vrijwilligers. Maar ook prachtige tassen en
handgedraaide glazen beschermengeltjes
die we gedoneerd kregen.’

Wat heb jij zelf
met het Ronald McDonald Huis?
‘Ik heb er wekenlang gelogeerd toen onze
jongste dochter ernstig ziek was. Ik weet
dus maar al te goed hoe belangrijk de
Huizen zijn. Het is zó belangrijk om binnen
een paar minuten bij je zieke kind te kun-
nen zijn als er iets is. En het is ontzettend
fijn om een plek te hebben waar je even
tot rust kunt komen.’

Sta je alleen in de winkel?
‘Zeker niet! Ik sta er met een aantal
teamgenoten, allemaal vrijwilligers en
medewerkers van Huis Utrecht. Zij maken
van het Huis een thuis voor families met
een ziek kind. Als team Walking Hearts
doen we in juni voor de tweede keer mee
aan de HomeWalk: een sponsorloop

waarbij we binnen 24 uur 120 kilometer
lopen. The Closet Sale is één van de ac-
ties waarmee we geld inzamelen.’

Ik kom! Zeg nog even waar ik moet zijn
‘Donderdag 2 maart staan we tussen
09.30 uur en 18.00 uur in The Closet
Sale. Die vind je buiten in Citlyplaza, op
Raadstede 27, tussen New Yorker en
H&M. Vind je niks van je gading? Dan kun
je ons team ook steunen met een donatie.
Je kunt trouwens bij ons pinnen. Tot don-
derdag!’
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http://www.slagerijwimkastelein.nl/


Opvang
vluchtelingen op schip stopt

Sinds november 2022 verblijven er
gemiddeld 92 vluchtelingen op de MS
Princess aan de Vreeswijksestraatweg
8A. Eind februari stopt deze opvang op
het schip, omdat het schip weer terug
keert in de vaart. Druppelsgewijs ver-
huizen de vluchtelingen naar andere
opvanglocaties.

Afgelopen weekend zijn de eerste vluch-
telingen vertrokken naar andere opvang
elders in het land. Er zijn inmiddels 38
vluchtelingen verhuisd naar een locatie in
Bleskensgraaf, 14 vluchtelingen naar
Purmerend, 11 vluchtelingen naar
Nijmegen en 5 vluchtelingen naar Duiven-
drecht. De provincie Utrecht en het COA
zoeken momenteel nog naar locaties voor
de overige vluchtelingen. Nadat de vluch-
telingen zijn vertrokken, blijft het schip nog
een aantal dagen liggen om deze klaar te
maken voor vertrek.

Er moeten nog enkele werkzaamheden
verricht worden voor het schip weer de
reguliere vaart in kan. Als het schip begin
maart vertrekt, dan volgen de herstel-
werkzaamheden aan wal. Alles wordt zo
goed als mogelijk in de oude staat terug-
gebracht. De bewoners van de Meentwal
is gevraagd mee te denken met de inrich-
ting.

Terugblik
Gemeente Nieuwegein leverde met deze
vier maanden een kleine bijdrage aan de
oplossing van het grote landelijke prob-
leem. Dat is gelukt mede dankzij de inzet
van alle hulpinstanties, het Cals College,
de vrijwilligers en de mensen in de buurt.

Samen gaven ze de vluchtelingen vier
maanden een thuis in Nieuwegein. De
sfeer op het schip was goed. Er was veel
aandacht voor de veiligheid op het schip
en de omgeving. Ook zijn er veel activitei-
ten aangeboden. De vluchtelingen hadden
grote behoefte om de Nederlandse taal te
leren. De taallessen van de bibliotheek De
Tweede Verdieping zijn druk bezocht. Net
als de sportactiviteiten, die zijn georgani-
seerd door de buurtsportcoaches van
Sport ID. Ook buurtbewoners kwamen af
en toe langs op het schip en een groepje

buurtbewoners voetbalde iedere donder-
dagavond met de vluchtelingen in een
gymzaal van het Cals College.

Evalueren
De gemeente wil graag weten hoe de
voorbereidingen en het verblijf van
vluchtelingen op het schip is ervaren.
Daarom volgt er een evaluatie om te ho-
ren hoe de vluchtelingen, de omwonenden
en de samenwerkingspartners erop terug-
kijken.
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OMKIJKEN

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

Februari 2010

Veel palen. Palen die bovenaan met elkaar verbonden
zijn door draden voorzien van ledlicht. Ledlicht dat, zij
het zwakjes, langzaamaan van kleur verandert. Een
kunstuiting, geschonken aan de wijk Galecop ter
gelegenheid van de 'afronding' van de wijk en het
wijkcentrum.
Het mocht niet blijven, daar aan het Kempenaerpark.

De Digitale Nieuwegeiner
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https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
https://filmscanning.nl
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Ruim 1 op de 5
Utrechtse woningen
heeft zonnepanelen

Steeds meer inwoners van de provincie
Utrecht hebben zonnepanelen op hun
dak. Inmiddels zijn in de provincie al
22,2% van de woningen voorzien van
installaties met zonnepanelen. Wel zijn
er lokaal grote verschillen. Zo zijn in-
woners van Eemnes de grootste lief-
hebbers: hier heeft zelfs 35,8% van de
woningen panelen. Dit en meer blijkt uit
een analyse van Independer op basis
van data van het CBS en Klimaatmoni-
tor.

Volgens meest recente data uit 2022
staan er in Utrecht momenteel zo’n
133.200 huizen met zonnepanelen. Dit is
een flinke stijging (+25,8%) ten opzichte
van een jaar eerder: toen ging het om
105.900 woningen. Inwoners van Eemnes
hebben naar verhouding de meeste zon-
nepanelen van Utrecht, 35,8% van de
woningen heeft daar zonnepanelen. Wij
zijn natuurlijk geinteresseerd hoe het gaat
met de zonnepanelen in Nieuwegein.

Nieuwegein en zonnepanelen
In Nieuwegein heeft 18,61% van de
woningen heeft zonnepanelen. Dat zijn
5598 woningen. In 1 jaar kwamen daar
1308 woningen bij. Dat is een toename
ten opzichte van 1 juli 2021 van 30,5%.
Nieuwegein loopt hiermee wel achter ten
opzichte van andere gemeenten in de
provincie en zeker als je de cijfers afzet
tegen de gemeente IJsselstein.

Stijgend aantal zonnepanelen
in IJsselstein
Nergens in Utrecht hebben inwoners in
één jaar tijd zo veel geïnvesteerd in
zonne-energie als in IJsselstein. In die
gemeente staan volgens meest recente
data bijna 3.200 huizen met geregi-
streerde zonnepanelen, een stijging van
41,6% ten opzichte van een jaar eerder.
Toen ging het om 2.245 woningen.

'De energie die je opwekt kun je natuurlijk
zelf gebruiken. Wat er over is, wordt
teruggeleverd aan het openbare net. Op
jaarbasis wordt dat weer verrekend met
het verbruik in de periode dat je geen
energie opwekt. Dit heet de salderings-
regeling. Als je meer opwekt dan je hebt
verbruikt, kun je daarmee geld verdienen.
Deze terugleververgoeding verschilt al-
leen nogal per leverancier. Mijn advies is
om dit goed uit te zoeken en desnoods
over te stappen naar een leverancier die
je een hogere vergoeding geeft', aldus
energie-expert Kerkhof.

Momenteel hebben bijna 1,8 miljoen
woningen panelen op het dak liggen, een
flinke toename van 26,1% ten opzichte
van een jaar eerder. Hierbij is uitgegaan

van de meest recente cijfers van het Cen-
traal Bureau van de Statistiek (CBS), die
zijn van juli 2022. Het werkelijke cijfer zal
dus hoger liggen, maar dat is nu nog niet
te onderbouwen met officiële cijfers.

Hoe bespaar je geld
op wonen?

Veel mensen vinden het heerlijk om
met luxe te kunnen wonen. Dit is na-
tuurlijk ook prettig om te kunnen
doen. Maar ondanks dat je goed wilt
kunnen wonen, wil je natuurlijk niet al
te veel geld betalen. Er zijn een aantal
manieren waarop het mogelijk is om
geld te besparen op het wonen.

Verbeter je isolatie
Eén van de beste manieren om geld te be-
sparen op het wonen, is door de isolatie
van je woning te verbeteren. Bij een iso-
latie is de kans groot dat deze niet ideaal
is. Vooral als het gaat om een oudere
woning, is de isolatie niet altijd wat het
hoort te zijn. Daarom kan het handig zijn
om deze te gaan verbeteren. Het verbete-
ren van de isolatie is een investering,
maar bespaart veel geld op de lange ter-
mijn.

Isolatie zorgt ervoor dat je minder hoeft
te stoken. Doordat de warmte vastge-
houden wordt verbruik je een stuk minder

(verder lezen)

Leuk detail
De Digitale Stad Nieuwegein
(www.pen.nl en De Digitale Nieuwegei-
ner) is al enkele jaren geheel energie
neutraal. Inmiddels is de hoofdredacteur
van het nieuwsplatform al twee jaar de
klimaatburgemeester voor deze ge-
meente. ‘Een mooie prestatie. Het laat
zien dat het nieuws de huiskamer in-
brengen met de moderne technieken
een bijdrage levert aan het milieu!’

https://www.pen.nl/artikel/hoe-bespaar-je-geld-op-wonen
https://www.pcbuitvaartzorg.nl/?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
https://www.pen.nl/artikel/nationale-klimaatweek-van-start-hoofdredacteur-pen-nl-eerste-klimaatburgemeester-van-nieuwegein
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Ontmoet je helden
tijdens Kids Heroes
op Cityplaza

Heb jij altijd al eens je kids-
helden willen ontmoeten?
Dat kan! Zaterdag 25 februari
komen jouw helden naar
winkelcentrum Cityplaza in de
binnenstad van Nieuwegein!
Naast de leukste ontmoetingen
met helden als Sonic, Peppa Pig
en Stormtrooper, kun jij ook
een bekende YouTuber ont-
moeten. Gio komt namelijk
speciaal langs in Cityplaza.

Meet & Greet Podium
aan de Passage
bij de roltrappen
• 11.00 tot 11.45 uur, Peppa Pig
• 12.30 tot 13.15 uur, Buurman &
• Buurman
• 14.00 tot 14.45 uur, Sonic
• 15.30 tot 16.30 uur, YouTube
• hero: Gio

De organisatie verwacht tijdens
dit evenement veel drukte. Dat is
natuurlijk gezellig, maar daarom
zijn er voor de Meet & Greet met
de YouTubers wel wat regels op-
gesteld om het event voor ieder-
een fijn en veilig te houden. Zo
worden er geen handtekeningen
uitgedeeld en is het slim als je bij-
na aan de beurt bent om alvast je
telefoon op de selfie-stand te zet-
ten (je mag of alleen op de foto, of
met een groep, maar niet beiden.

Star Wars Event
Van 11.00 uur tot 16.00 uur kun jij
met je vrienden de gaafste Lego
Star Wars creaties in elkaar zet-
ten, speel je vette Star Wars ga-
mes en kun je op de foto met een
Stormtrooper en Darth Vader. Dit
evenement wordt gehouden op de
Raadstede 60 (naast ICI Paris).

Handwerken
voor het goede doel
in Dorpshuis Fort Vreeswijk

Er zijn veel mensen in de wereld die het
moeilijk hebben. Verschillende goede
doelen en acties zamelen geld en spul-
len in. Om ook een steentje bij te dra-
gen wordt elke dinsdagmiddag in het
Dorpshuis gebreid en gehaakt.

‘Wat we maken komt ten goede aan doe-
len zoals het Leger des Heils, de kleding-
bank en het Rode Kruis’ aldus de organ-
isatie. Hou je van handwerken, en vind je
het leuk om samen met anderen te wer-
ken aan bijvoorbeeld mutsen en sjaals,
dan ben je van harte welkom om aan te
sluiten.

Elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot
15.30 uur kun je langskomen. Een van de
vrijwilligers is aanwezig om te helpen.
Neem alsjeblieft je eigen wol/garen en an-
dere benodigdheden mee.

FOTO VAN DE WEEK

Op Facebook troffen we een foto met een harten-
kreet van Egbert Rotscheid: 'In merwestein hebben
we een wijkteam dat regelmatig rondes loopt, vrij-
willigers! We melden afval direct bij buitenbeter. Op
woensdag lopen we zelf afval op te ruimen. Twee
van ons bellen ongeveer wekelijks, soms 2 x per
week, ook in overleg met handhaving, naar de super-
markten. Deze beloven! Steevast om iemand te stu-
ren om de karretjes op te halen. Alle supermarkten!'

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

De Digitale Nieuwegeiner
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Finaliste
Miss Teen of Utrecht
regelt KBO-Bingo
van
de Linda Foundation

Amber de Bie, een Nieuwegein-
se jonge dame, is een van de
finalisten voor de Miss Teen
Of Utrecht 2023 verkiezing.
Onderdeel van die verkiezing is
dat elke kandidaat zich inzet
voor een goed doel.

Amber heeft de Linda Foundation
gekozen. Deze organisatie zet zich
in voor kinderen in Nederland die
in armoede leven. En dat is bij
1 op de 9 kinderen het geval! Om
hiervoor geld in te zamelen heeft
zij de KBO-afdeling Nieuwegein/
Vianen benaderd om tijdens de
maandelijkse bingo aandacht te
vragen voor dit goede doel.

Afgelopen dinsdag heeft zij met
vaste hand de balletjes in de bin-

go-molen aan het rollen gebracht
en zo bijgedragen aan een gezel-
lige middag in Buurtplein-Zuid.

De aanwezigen doneerden een eu-
ro per gekocht bingoplankje aan
de Linda Foundation. Ook was er
nog een aparte bingokaart die ex-
tra geld opleverde. De totaalop-
brengst van de middag was ruim
190 euro. Als dank kregen alle
gasten nog een klein gesponsord
presentje mee naar huis. Het per-
soneel van Buurtplein-Zuid heeft
toegezegd een weekopbrengst van
de fooienpot te doneren.

De bingo middag was zeer ge-
slaagd. ‘En nu duimen voor Amber
tijdens de finale! Als ze die ook
haalt is haar missie dubbel ges-
laagd’ aldus een blije Ad de Vos
van de KBO in Nieuwegein.

GroenLinks
vraagt aandacht voor dieren
tijdens werkzaamheden
in Park Oudegein

Tijdens de raadsvergadering van
woensdagavond 22 februari heeft
raadslid Rien Van Keulen namens
GroenLinks Nieuwegein vragen gesteld
over de baggerwerkzaamheden in het
park Oudegein. 'We zien dat er al aan
het werk wordt gegaan om de sloten in
het park te baggeren,' zegt Van Keulen,
'het broedseizoen begint steeds
vroeger, dus maken we ons zorgen'.

GroenLinks in Nieuwegein begrijpt dat de
waterwegen in het park goed onderhou-
den moeten worden, baggeren hoort daar-
bij. Toch vraagt de partij zich af of het nu
wel het beste moment is om dit soort
werkzaamheden te verrichten.

'Wordt er voldoende rekening gehouden
met de dieren die in het park bij en in het
water leven?' Wethouder Van Engelen gaf
aan die zorg te erkennen, 'de stadsecop-
loog is betrokken bij de werkzaamheden,'
ook wordt er voortdurend opgelet dat de
dieren geen schade ondervinden van het
baggeren van de sloten en waterwegen in
het park.

'Er is extra begeleiding, de organisatie
Natuurzorg helpt daarbij en houdt contact
met onze stadsecoloog' verzekerde
wethouder van Engelen de raad tijdens de
vergadering. Rien is tevreden met de
beantwoording maar, zo reageert hij 'Ik
blijf, zoals je van GroenLinks mag ver-
wachten, ook dit proces positief-kritisch
volgen' zegt Rien, 'Want dierenwelzijn is
voor ons een belangrijk speerpunt!.'

De Digitale Nieuwegeiner

Amber de Bie achter de Bingo

lLuxe keukenapparatuur voor extra gemak in huis

Van een nieuwe keuken wordt iedereen blij. Moderne apparatuur
zorgt voor meer gemak en heeft daarnaast een strakke uitstraling.
Toch wordt er meestal niet verder gekeken dan de standaard
benodigdheden. Welk luxe keukenapparatuur zou jij stiekem nog
willen toevoegen aan jouw keuken? Ga je voor een kookplaat met
ingebouwde afzuiging of zet je een speciale wijnklimaatkast naast
de standaard koelkast? In dit artikel worden een aantal luxe appa-
raten en keukengadgets uitgelicht.

Inbouw koffiemachine
In de meeste woningen kan een koffiezetapparaat al niet ontbreken.
Maar wist je dat je tegenwoordig ook een koffiemachine kunt laten
inbouwen in de keuken? Inbouw koffiemachines zijn al lang niet meer
alleen voor restaurants en hotels. Ook in je eigen keuken kun je genie-

(verder lezen)

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/baggeren-in-nieuwegein
https://www.wijnkastenshop.com/
https://www.pen.nl/artikel/luxe-keukenapparatuur-voor-extra-gemak-in-huis
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Soep & Cultuur
met Another Story
in Dorpshuis
Fort Vreeswijk

Op zondag 26 februari, van
16.00 tot 17.00 uur, treedt
Another Story op in het Dorps-
huis Fort Vreeswijk. Drie band-
leden, in leeftijd variërend van
25 tot 70 jaar, spelen samen een
repertoire van begin vorige
eeuw tot de jaren ‘60, ‘70 en ‘80.
Alles voornamelijk op twee gi-
taren, en met een dijk van een
stem. Another Story bestaat uit
Noa Tamaela (zang), Jan
Monster (gitaar, ukelele, zang)
en Koen Koch (gitaar).

Het optreden vindt plaats in het
kader van Soep & Cultuur, dat elke
laatste zondag van de maand
wordt georganiseerd. De entree is
€ 2,00. Voor € 2,50 extra geniet je
van een kop huisgemaakte soep.

De middag start met een
voorstelling, en wordt afgesloten
met een kop huisgemaakte soep.
Het volgende optreden staat ge-
pland op zondag 26 maart. Dan is
er de speciale kindervoorstelling
Koning Willem wil ‘m.

12

Berghoef klopt met JSV
nummer twee IJFC

JSV-trainer Henri Berghoef heeft
afgelopen donderdag met JSV voor
een opmerkelijk resultaat gezorgd
door de inhaalwedstrijd tegen nummer
twee IJFC met 1-0 te winnen. De IJs-
selsteinse formatie was al negen duels
ongeslagen maar zag deze fraaie
reeks op Sportpark Galecop afgebro-
ken.

De thuisclub speelde bijna de hele
tweede helft met tien man omdat Nico
Roelofs met een rode kaart voortijd van
het veld moest. Kevin Jupijn werd match-
winnaar met de enige treffer.

‘Zelfs met tien man hebben we nauwe-
lijks kansen weggeven,’ aldus een trotse
JSV-coach na afloop. JSV speelt vol-
gende week zaterdag uit tegen Lopik, de
nummer laatste van de ranglijst.

SV Geinoord hoefde zaterdag niet in ac-
tie te komen. Het thuisduel tegen Loos-
drecht werd verplaatst naar afgelopen
dinsdag.

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: 'Reigers hebben enorm lange poten en daarom worden ze steltvogels
genoemd. Op hun lange stelten wonen ze al heel lang in Nieuwegein en met
hun lange snavels vangen ze vis, of ook wel waterratten of andere beestjes
die ze door hun rekbare strot kunnen persen. Echte roofvogels dus.'

'Nog niet zo lang geleden werden er nestpalen voor ooievaars geplant en ja hoor, jonge ooievaars van elders maakten daar
dankbaar gebruik van en brengen nu in voorjaar en zomer hier hun jongen groot en zijn daarmee de tweede soort steltvogels
in Nieuwegein. Ze zijn geen familie van de reigers en zoeken hun voedsel niet bij de waterrand of in het water maar vooral in het
(niet gemillimeterde) gras. Kikkers, mollen, muizen, regenwormen, allerlei wat grotere insecten en jonge vogeltjes eten ze, maar
daarvoor moeten ze meestal buiten Nieuwegein op jacht. Het zijn ondertussen de meest gefotografeerde vogels van Nieuwegein
dus ik beperk mij tot de reigers.'

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
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Gymnasium-
leerlingen
Oosterlicht
maken Podcast

Sinds kort heeft het Oosterlicht College
Nieuwegein een eigen Podcast op Spo-
tify: ’OCast’. Het initiatief is genomen
door een groep gymnasiumleerlingen
en de uitvoering van de Podcast wordt
ondersteund door de schoolleiding.
Het is een Podcast door en voor leer-
lingen.

In de studio op school krijgen de leerlin-
gen de ruimte te oefenen voor het maken
van een nieuwe aflevering, deze op te ne-
men en online te zetten. Er zijn tot nu toe
vier afleveringen gemaakt waar in elke
aflevering een docent wordt geïnterviewd
over zijn vak, de school, de mogelijkheden

en nog veel meer. Door middel van de
Podcast krijgen luisteraars een nieuwe
frisse inkijk in hoe het er op het gymna-
sium op het Oosterlicht aan toe gaat. Een
hechte en enthousiaste community in een
grote school met alle onderwijsniveaus
onder één dak.

Kennis over technologie en het daarmee
aan de slag gaan, is onderdeel van het
OC-Talentprogramma op het Oosterlicht
Nieuwegein. Iedere leerling krijgt in dit
programma de kans zijn talenten te onder-
zoeken, te verdiepen en te verbreden.

Workshop
en tentoonstelling
over de rookmelder

Vanaf 1 juli geldt een rookmelder-
verplichting voor alle typen wo-
ningen. De bibliotheek organiseert
daarover een workshop en een
tentoonstelling.

De verplichting maakt het van belang
dat iedereen weet hoe rookmelders
werken en waarom ze overal moeten
hangen. Op donderdag 9 maart geeft
de Veiligheidsregio Utrecht van 14.30
tot 16.00 uur een workshop in de
bibliotheek over rookmelders. Bij de
workshop zijn volop mogelijkheden
om vragen te stellen, bijvoorbeeld
waar en hoe de rookmelders moeten
komen te hangen.

Daarnaast is van 9 maart tot en met
11 april hun rondreizende tentoon-
stelling ‘Zo gepiept’ te zien in de
bibliotheek De tweede verdieping. De
tentoonstelling brengt op een ludieke
manier rookmelders onder de aan-
dacht. Ook leer en beleef je hoe rook-
melders levens kunnen redden. De
tentoonstelling bestaat onder andere

uit een gedeelte met fluisterende
rookmelders, een echte brandweer-
helm om een unieke selfie te maken
en een bord met (koelkast) magneet-
jes om mee te nemen.

Vanaf 1 juli is dus iedereen wet-
telijk verplicht om op elke ver-
dieping van de woning een rook-
melder te hebben. Maar de ge-
meente en politie zullen daar niet
op controleren, zegt de politie. Die
waarschuwt daarom inwoners om
niet zomaar mensen in huis te la-
ten. Lees dit artikel maar eens.

mMooie hardlooproutes
rondom Nieuwegein

Houd je er niet van om stil te zitten,
maar ga je liever niet naar een sport-
school voor wat sportieve beweging?
Als je gaat hardlopen heb je de tijd aan
jezelf. Bovendien ben je lekker buiten
en bepaal je ook zelf welke route je
loopt. Voor de afwisseling kies je af en
toe een andere omgeving, of je loopt
een keer een andere kant op dan je
gewend bent.

Voor een hardlooproute die je in de och-
tend of avond loopt, wil je wellicht iets in
de buurt van je huis hebben. Kies dan bij-
voorbeeld voor de route die om een deel
van Nieuwegein loopt. De route gaat over
fietspaden, om de noordelijk gelegen
woonwijken heen. Je loopt langs de IJssel
en ziet vooral groen om je heen. Deze
route is twaalf kilometer, maar je kunt
uiteraard ook halverwege de woonwijk in-
lopen en de route inkorten. Kies je voor de
volledige ronde om Nieuwegein, dan is
deze zeventien kilometer lang en volg je
onder het lopen onder andere het Lek

Kanaal. Heb je meer tijd om te lopen, bij-
voorbeeld in het weekend, ga dan naar
het Panbos. Hier vind je een combinatie
van zandvlaktes en bos, waar je twaalf
kilometer lang van kunt genieten.

Bereid je goed voor op het hardlopen
Zorg dat je tijdens het hardlopen de juiste
kleding aan hebt, die bestand is tegen de
actuele weersomstandigheden. Ook
goede hardloopschoenen zijn natuurlijk
onmisbaar. Een ander belangrijk onder-
deel van een goede voorbereiding, is een

(verder lezen)

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/criminelen-profiteren-van-nieuwe-wet-rondom-rookmelders
https://www.pen.nl/artikel/mooie-hardlooproutes-rondom-nieuwegein
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Raadsleden
houden ideeënmarkt

Heb je een idee om onze gemeente nog
mooier, leuker, levendiger of op een
andere manier beter te maken? De
Nieuwegeinse raadsleden zijn erg be-
nieuwd naar jouw ideeën en hebben
budget om deze uit te voeren. Dien
jouw idee in en ga op 18 april met de
Nieuwegeinse raad in gesprek op de
ideeënmarkt. Is jouw idee haalbaar en
willen de raadsleden ermee aan de
slag? Dan wordt het idee echt uitge-
voerd!

De raad is er voor alle inwoners van
Nieuwegein. Idealiter profiteren dus alle
inwoners van Nieuwegein van jouw idee.
Wel is het belangrijk dat de gemeenteraad
over de uitvoering van het idee gaat. Zo
valt een losse stoeptegel of verbreding
van de A2 niet onder de verantwoorde-
lijkheid van de raad. Een blindenpad in
het park of een Jeu de Boulesbaan wel.

Over het indienen van ideeën volgt bin-
nenkort meer info. Bekijk alvast deze
website en noteer 18 april in de agenda!

Meer informatie
Heb je nu al een vraag over de ideeën-
markt? Wil je bijvoorbeeld weten of jouw
idee geschikt is? Neem dan contact op

15

Vrijwilligers
van het Servicepunt
helpen inwoners
bij de belastingaangifte

Het is weer tijd voor de jaarlijk-
se belastingaangifte. Best een
lastige klus en daarom biedt het
Servicepunt van Movactor
Sociale & Juridische Services
inwoners van Nieuwegein de
mogelijkheid om samen met
een vrijwilliger de belastingaan-
gifte in te vullen.

Het Servicepunt staat al jaren met
haar vrijwilligers klaar om te hel-
pen in maart en april, speciaal
voor inwoners met een inkomen
op minima niveau. Want het in-
vullen van de online aangifte is
niet voor iedereen even gemakke-
lijk. Vrijwilliger Ellen licht toe:
'Mensen zijn blij met de service.
Soms omdat ze zelf geen compu-
ter tot hun beschikking hebben,
maar bijvoorbeeld ook omdat ze
hun kinderen er niet mee lastig
willen vallen.'

Jaarlijks helpt het Servicepunt
ruim honderd mensen met hun

aangifte. Ook zien de vrijwilligers
mensen die elk jaar langskomen
om juist even die extra hulp in te
schakelen. Ellen: 'Ik zie opluchting
op hun gezicht als het weer ge-
daan is. ‘Tot volgend jaar!’, zeg-
gen ze dan.'

Voor wie
Met deze dienst wil het Service-
punt er zijn voor de persoonlijke
belastingaangifte van inwoners die
hulp nodig hebben. Daarbij geldt:
• Niet in het bezit van een koop-
huis
• Spaargeld tot maximaal
€ 50.650 (eenpersoons huishou-
den) of € 101.300 (tweepersoons
huishouden).

Binnenlopen zonder afspraak
Inwoners zijn van harte welkom
tussen 13.00 en 14.30 uur op het
kantoor van Movactor op de
tweede verdieping in het Stads-
huis op de volgende dagen en tij-
den:
• maandag 6, 20, 27 maart en 3
april
• woensdag 8, 22, 29 maart en 5
april
• donderdag 9, 23 maart en 6
april.
Het is niet nodig om een afspraak
te maken.

Belangrijk
Neem de inloggegevens van je
DigiD mee! Je telefoon is ook
handig.

Over het Servicepunt
Het Servicepunt is onderdeel van
Movactor Sociale & Juridische
Services en is bedoeld voor in-
woners van Nieuwegein.

FIETSFOTO VAN DE WEEK

Clarion Wegerif van de Fietsersbond Nieuwegein, vertelt elke
maand met één Nieuwegeinse fietsfoto met bijschrift wat haar
bezighoudt of treft. Deze kunt u iedere maand bekijken op De
Digitale Stad Nieuwegein. Deze week: ‘Cijfers, fietscijfers’ aldus
Clarion.

Clarion: ‘Bijna 4500 fietsers maakten op 14 februari gebruik van
de fietsroute langs het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten en
Nieuwegein. Dat blijkt uit fietstelcijfers uit het Open Data Portaal
Fiets van de NDW.'

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.nieuwegein.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/ideeenmarkt
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https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.pen.nl/?s=Fietsfoto+Wegerif
https://dexter.ndwcloud.nu/opendata/bicycle
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Pentekeningen
van Ton de Gruijter
te zien in De Roerdomp

Al snel tijdens de eerste lockdown als
gevolg van corona werd de Nieuwe-
geiner Ton de Gruijter geconfronteerd
met een probleem. Geen plekken als
musea meer te bezoeken en te veel tijd.
‘Toen kleindochter 2 voor haar ver-
jaardag onder meer tekenspullen vroeg
viel het muntje’ aldus de Gruijter.

Aanvankelijk werkte Ton naar voorbeeld,
zoals het natekenen van plekken die op
vakantie werden bezocht, maar ook loca-
ties uit Nieuwegein die hij als voormalig
stadsdichter goed heeft leren zien.
Steeds meer verschoof het plezier echter
naar decoratief en abstracter tekenwerk.

Alle tekeningen zijn niet groter dan for-
maat A4, de basis is altijd oostindische
inkt, soms ingekleurd met droog aquarel-
potlood. Er wordt gebruik gemaakt van
hoogwaardig zuurvrij papier.

Ook een pentekening
van Ton de Gruijter aan de muur?
De tekeningen zijn te koop, de prijs
varieert van € 50,00 tot € 100,00 en is
afhankelijk van het aantal uren werk en de
moeilijkheidsgraad. Bij interesse kun je
een mailtje sturen aan Ton de Gruijter:
tondegruijter@gmail.com.

Robert Meeuwsen
op weg naar de
Olympische Spelen:

‘Ik wil het
voor mijn vader’

Voor beachvolleyballer Robert
Meeuwsen is het kwalificatie-
traject voor de Olympische Spe-
len van Parijs in 2024 begon-
nen. Samen met zijn vaste
teamgenoot Alexander Brouwer
hoopt de Nieuwegeiner zich
voor de derde keer te plaatsen
voor de Spelen. Zo laat hij we-
ten op RTV Utrecht. In 2016
zorgden de twee voor de tot nu
toe enige olympische beachvol-
leybalmedaille voor Nederland.

Om in Parijs deel te mogen nemen
moet een lang en zwaar traject
worden afgelegd. Op de interna-
tionale olympische ranking, waar-
voor op diverse toernooien pun-
ten kunnen worden verdiend,
moet een team in juni 2024 bij de
beste 17 staan. Maar een team
moet om mee te mogen doen ook
bij de beste twee van het eigen
land horen: per land mogen
slechts twee teams meedoen.

Concurrentie
werkt stimulerend
Dus als Meeuwsen en Brouwer
hoog genoeg staan op die ranking
maar er staan twee Nederlandse
koppels hoger, gaat het olympi-
sche feestje niet door. En gezien
de kracht van het Nederlandse
beachvolleybal is dat niet uitges-
loten. 'Er staan vier teams naast
ons die ook strijden om die twee
plekken, dat is alleen maar een ex-
tra motivatie. En als je elke dag
traint met topteams, word je zelf
ook beter.'

Daarnaast zorgen de andere teams
er ook voor dat Meeuwsen en
Brouwer niet mogen verslappen.
'Dat is voor Alex en mij heel goed',
toont Meeuwsen zelfkennis. 'Die
prikkeling op de training is heel

goed en die uitdaging hebben we
nodig.'

Vliegangst
Er is Robert Meeuwsen veel aan
gelegen zich voor Parijs te plaat-
sen. Voor zijn vorige twee olymp-
ische deelnames moest hij afrei-
zen naar Rio en Tokyo, Parijs is
lekker dicht bij huis. 'Dat zou
geweldig zijn, want mijn vader is in
2016 en 2021 niet komen kijken. Hij
heeft vliegangst. In Parijs zou hij er
wel bij kunnen zijn. Hij is het al aan
het regelen', zegt Meeuwsen.

'Maar los daarvan, er gaan zoveel
vrienden en familie op afkomen, die
sfeer wordt wel uniek.'

Bovendien is het misschien wel de
laatste kans die vader Meeuwsen
heeft om zijn zoon aan het werk te
zien op de Olympische Spelen. De
beachvolleyballer wordt in maart
35 en het lijkt aannemelijk dat
Parijs zijn laatste Spelen worden.
Als de Spelen in 2028 in Los An-
geles plaatsvinden is hij 40. 'Dat
hangt heel erg af van de prestaties.
Zo lang ik op hoog niveau om de
medailles kan meestrijden blijf ik
spelen. De vraag is wel hoe lang je
dat fysiek en mentaal volhoudt. Op
dit moment gaat het super goed en
ik hoop dat dat nog wat jaartjes
doorgaat. Nu zeg ik dat Parijs zeker
niet mijn laatste Spelen worden.'

Maar ja, een beachvolleybalteam
bestaat uit twee spelers. Dus is
Meeuwsen ook afhankelijk van
Alexander Brouwer, met wie hij
sinds 2011 samenspeelt. Het duo
werd in 2013 wereldkampioen,
won brons op het EK van 2017 en
op de Olympische Spelen van
2016. Op hun palmares staan ook
vijf zeges in de world tour. 'Het is
niet ondenkbaar dat ik met iemand
anders ga spelen dan met Alex. Het
kan ook zo zijn dat we er al trainend
achter komen dat andere koppels
beter werken. Maar op dit moment
is er geen reden om daar over na te
denken.'

De Digitale Nieuwegeiner
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Pannenkoekdag 2023
wordt hartverwarmend,
ook in Nieuwegein

Ieder jaar besteden we op De Digitale
Stad Nieuwegein wel aandacht aan de
Nationale Pannenkoekendag. Ook dit
jaar wordt het weer gevierd. Naast het
eten van pannenkoeken en zijn er ook
allerlei oud Hollandse spelletjes om te
spelen. Zo kunnen de kinderen op
Buurtplein Zuid op woensdag 15 maart
genieten van een heerlijke pannenkoek,
samen met de ouders, opa en/of oma.

Pannenkoeken zijn van alle generaties én
samen eten is ook erg gezellig. Iedereen
is welkom vanaf 16.15 tot 18.00 uur aan
de Ratelaar in Nieuwegein Zuid. Wel
graag aanmelden via jeugdwerk@movac-
tor.nl. Aanmelden kan tot maandag 13
maart en deelname is gratis. Zijn er dieet
wensen? Laat het de organisatie weten,
dan kunnen zij er rekening mee houden.

Horeca & Toerisme College
in Nieuwegein
Het Horeca & Toerisme College aan de
Newtonbaan in Nieuwegein viert de Na-
tionale Pannekoekendag ook graag
samen met kinderen van de basisscholen
(groep 5, 6, 7 en 8) uit de omgeving. De
kinderen (en hun ouders/verzorgers en
leerkrachten) mogen op vrijdag 17 maart
tussen 12.00 en 16.00 uur gratis pannen-
koeken komen versieren – en eten – en
zo op een laagdrempelige manier kennis-
maken met de hospitality.

Naast het versieren is er entertainment
georganiseerd. Zo zal goochelaar Marco
Royal de kinderen doen verbazen met zijn
trucs en kunnen de kinderen een certifi-
caat Pannenkoek-flippen halen tijdens de
‘Flip the pancake-challenge.’ De molenaar

van de Windotter in IJsselstein komt uit-
leggen hoe pannenkoekenmeel wordt
gemaakt.

Na afloop ontvangen de kinderen een
leerzaam boek over twee kinderen,
Saffraan en Sjalot, die opgroeien in een
horecagezin (met daarbij horende re-
cepten). Ook hier geldt: deelname is
gratis! Wel graag vooraf aanmelden via
het aanmeldformulier op horecaento-
erisme.rocmn.nl.

Over de Nationale Pannenkoekendag
Op 17 maart 2023 is het de zestiende
keer dat we Nationale Pannenkoekdag in
Nederland vieren. En daar zijn we super-
trots op! In 2007 zijn we begonnen met
zo’n 60 deelnemende scholen, en inmid-
dels is Nationale Pannenkoekdag uitge-
groeid tot een landelijke happening waar-
aan jaarlijks meer dan 1.000 scholen mee-
doen! Bijna 100.000 ouderen worden op
deze dag door bijna net zo veel leerlingen
verwend met zelfgebakken pannenkoe-
ken. En elk jaar doen er weer meer
scholen mee.

Nationale Pannenkoekdag wordt elk jaar
gevierd op een vrijdag in maart. Het is dé
dag waarop kinderen pannenkoeken bak-
ken voor ouderen. Gewoon, omdat de
opa’s en oma’s best wel eens in het zon-
netje gezet mogen worden. En waarmee
kan dat nou beter dan met een zelfgebak-
ken pannenkoek? Klik hier voor enkele re-
cepten.

Nieuwegein stuurt brief aan Eneco
vanwege forse tarieven
voor stadswarmte

Dertien gemeenten waaronder Nieuwegein, hebben
gezamenlijk een brief gestuurd naar Eneco vanwege
de forse tarieven voor stadswarmte. Eneco kiest voor
hoog tarief binnen de bandbreedte van de ACM.

‘Met de brief spreken we onze zorg uit voor de gevolgen van
deze tarieven voor de inwoners’ aldus wethouder Marieke
Schouten van Nieuwwegein. Duurzame stadswarmte
speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Daarom
is betaalbaarheid voor gebruikers erg belangrijk. ‘Samen
met de andere gemeenten willen we hierover met Eneco in
gesprek.’

Wethouder Schouten, gemeente Nieuwegein:
‘Als gemeenten zien we stadswarmte als belangrijk onderdeel
van een duurzame en collectieve energievoorziening. We
spreken met Eneco hoe we gezamenlijk kunnen werken om
het voor inwoners betaalbaar te houden. Maar ook hoe we de
stadswarmte zo snel mogelijk kunnen verduurzamen.’

De brief is medeondertekend door de gemeenten Den
Haag, Rotterdam, Utrecht, Amersfoort, Delft, Houten,
Lansingerland, Zoetermeer, Diemen, Capelle aan den IJs-
sel, Pijnacker-Nootdorp en Amstelveen.

Van de woningen in Nieuwegein is 51% aangesloten op
stadsverwarming. Die draait nu voor 80% op aardgas,
maar zal ook 100% aardgasvrij moeten worden. Zowel col-
lege als de gemeenteraad zien aardwarmte als een mogeli-
jke en realistische optie (en duurzame warmtebron) om de
stadsverwarming te verduurzamen.

mailto:jeugdwerk@movactor.nl
mailto:jeugdwerk@movactor.nl
https://horecaentoerisme.rocmn.nl/
https://horecaentoerisme.rocmn.nl/
https://www.pannenkoekdag.nl/recepten


De Digitale Nieuwegeiner

19

St. Antonius Ziekenhuis
doet narcosegassen in de ban

Het St. Antonius Ziekenhuis is erin geslaagd het
gebruik van narcosegassen in 2022 met 85 procent
te beperken. Deze gassen hebben een sterk
broeikaseffect en dragen bij aan klimaatverandering.
De besparing in het afgelopen jaar is gelijk aan de
uitstoot van ruim drie miljoen auto-kilometers of het
verbranden van 18.000 bomen.

Weinig patiënten staan er bij stil: de narcose voor hun
operatie van pakweg twee uur veroorzaakte tot voor kort
een bijdrage aan het broeikaseffect vergelijkbaar met een
autorit van Nieuwegein naar Parijs.

In plaats van gassen om patiënten tijdens een operatie in
slaap te brengen en te houden, gebruiken de
anesthesio-logen van het St. Antonius nu veelal propofol,
een middel dat via infuus wordt toegediend. 'Het is wel
iets bewerkelijker dan het gebruik van gassen, maar dat is
ruimschoots de moeite waard', zegt anesthesioloog Piet
de Witte van het St. Antonius. Propofol heeft geen
broeikaseffect. Daarnaast heeft het minder bijwerkingen
voor de patiënt zoals misselijkheid.

Grote vervuiler
Het terugdringen van het gebruik van anesthesiegassen is
onderdeel van het project Duurzaam Antonius en de
Groene OK. Daarin wordt ook onder meer geprobeerd het
gebruik van weggooimaterialen en verpakkingen te
beperken. De Witte is in het ziekenhuis lid van het Green
team dat zich inzet voor duurzaamheid. 'De zorg is
verantwoordelijk voor 7 procent van de klimaatbelasting in
Nederland. En de OK is daarbij een grote vervuiler.'

Voor het onder narcose brengen van patiënten werd tot
voor kort gebruik gemaakt van desfluraan en sevofluraan.
Deze stoffen komen nadat ze hun werk gedaan hebben in
de buitenlucht terecht en hebben daar een vele malen
sterker broeikaseffect dan CO2. Daar houden ze
zonnewarmte vast, wat bijdraagt aan de opwarming van
de aarde. Desfluraan is verreweg het meest schadelijk
met een broeikaseffect dat bijna 7000 keer sterker is dan
CO2 en wordt inmiddels niet meer gebruikt in het
St. Antonius. Helemaal zonder sevofluraan kan het
ziekenhuis nog niet, maar het middel wordt nog maar
spaarzaam ingezet, alleen bij kinderen en in de
hartchirurgie. Als het aan De Witte ligt wordt dit laatste
noodzakelijke gebruik van sevofluraan opgevangen in een
speciaal filter. 'Een ander broeikasgas dat wij nog af en
toe gebruiken is lachgas. Dit middel kan compleet
verdwijnen van het operatiekamercomplex.'

Er bestaan systemen voor het opvangen en gecontroleerd
afvoeren van narcosegassen, maar dat is niet zo effectief
als het uitbannen van het gebruik. Het St. Antonius
Ziekenhuis hoort daarmee tot de koplopers in Nederland.

Overredingskracht
Het uitbannen van broeikasgassen uit de OK kost soms
wel wat overredingskracht. De Witte: 'Niet iedereen zag
dat meteen zitten. De eerste reacties op mijn voorstel
waren niet allemaal even begripvol, maar ik vind het zo
belangrijk dat ik graag deze discussie aan ga.'

Zijn kruistocht voor duurzaamheid en tegen klimaat-
verandering gaat al ruim tien jaar terug. 'In 2013 hield ik in
Den Haag een presentatie over de rol van de gezond-
heidszorg. Ik werd uitgelachen. Klimaatverandering leefde
toen nog totaal niet en was ook nog niet zo voelbaar als
nu. Vliegtuigen en Tata belasten het klimaat, was de
reactie, terwijl de zorg verantwoordelijk is voor 7 procent
van de klimaatverandering. Gek hè? Aan de ene kan
maken we mensen beter en aan de andere kant maken
we ze ziek', betoogt De Witte.

Anesthesioloog Piet de Witte met rechts de
middelen voor beademingsanesthesie en
links de materialen voor het milieuvriendelijk
alternatief: propofol via het infuus

Vier samen Pannenkoekdag

Op woensdag 15 maart viert Buurtplein
Zuid Pannenkoekdag. Naast het eten
van pannenkoeken en zijn er ook aller-
lei oud Hollandse spelletjes om te spe-
len.

Met Pannenkoekdag wordt de verbinding
in alle leeftijden opgezocht. Pannenkoe-
ken zijn van alle generaties én samen eten
is ook nog eens erg gezellig. Breng daar-
om iemand mee: je opa of oma, je klein-
kind, je vader of moeder of iemand uit de

buurt! Je bent welkom vanaf 16.15 uur en
het feest duurt tot 18.00 uur.

Zijn er dieet wensen? Laat het weten, dan
wordt er rekening mee gehouden.
Kinderen onder de 8 jaar zijn welkom on-
der begeleiding van een volwassene.

Aanmelden kan tot maandag 13 maart
op Buurtplein Zuid (Ratelaar 35) of via
jeugdwerk@movactor.nl.
Deelname is gratis.

mailto:jeugdwerk@movactor.nl


20

De Digitale Nieuwegeiner



Vrijwilligers gezocht
voor organisatie
Kindervakantieweek
2023

In maart starten de voorberei-
dingen voor de Kindervakan-
tieweek, die dit jaar plaats-
vindt van 14 tot en met 18 au-
gustus op Bouwspeeltuin
Bouwgein. De organisatie is
druk op zoek naar vrijwilligers
om het team dat de Kinder-
vakantieweek organiseert, te
versterken.

Had de Kindervakantieweek-
organisatie vorig jaar nog 4 vrij-
willigers, op dit moment zijn het
er maar 3 en dat is echt te weinig
om de Kindervakantieweek goed
op poten te zetten. Daarom een
dringende oproep voor meer vrij-
willigers.

In de periode van maart t/m au-
gustus (tot de Kindervakantie-
week) kost het mede-organiseren
je als vrijwilliger zo’n 1 à 2 uur

per week, dat is dus buiten de
Kindervakantieweek zelf. De ta-
ken van de organisatie zijn heel
divers; we zullen gezamenlijk kij-
ken wat iemand leuk vindt om op
te pakken en waar hij/zij goed in
is. Op deze manier kunnen we de
werkzaamheden verdelen.

Vind jij het leuk om mee te den-
ken over de activiteiten voor de
kindervakantieweek op Bouw-
gein? Is organiseren helemaal
jouw ding en kun jij goed plan-
nen? Ben je een teamplayer, en-
thousiast en betrouwbaar? Dan is
men op zoek naar jou!

Wat Bouwgein biedt
• samenwerking met een hechte,
enthousiaste en gezellige groep
vrijwilligers
• 175 blije, dankbare en enthou-
siaste kinderen tijdens de Kinder-
vakantieweek .

Met vragen of om je aan te
melden kun je mailen naar
kvw@bouwgein.nl.
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Film Berend Botje
in Cultuurcentrum De Partner

Ben je tussen de 6 en 12 jaar en heb je
een stadspas? Dan kun je gratis naar
deze leuke vakantiefilm.

Berend is een stoer meisje van 11 jaar
en de jongste van kapiteinsfamilie Botje.
De avonturen van de Botjes zijn zo bijzon-
der dat niemand gelooft dat ze echt zijn
gebeurd. Maar Berend weet wel beter.
Dan wordt er in de stad een vreemd
vogelei gevonden...

Donderdag 2 maart, 14.00 tot 16.15 uur in
De Partner aan de Nedereindseweg 401A.

Aanmelden is verplicht en dat doe je door
een e-mail te sturen aan leergeld-
nieuwegein@gmail.com en zet in de mail
de naam en leeftijd van jouw kind(eren) en
van elk kind het nummer van de stadspas.

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 1902, en
is een gezicht over het Merwedekanaal op de scheeps-
timmerwerf van de firma De Groot met enkele schepen
te Jutphaas. De uitgever van de ansichtkaart deze week
was de firma Nauta & Zn. uit Velsen en heeft nummer
3234. De foto is gedrukt in zwart/wit

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

De Digitale Nieuwegeiner

mailto:kvw@bouwgein.nl
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De Digitale Nieuwegeiner

22

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
gastschrijver Ariane Kop, directeur van
theater DE KOM:

Ook kunst en cultuur zijn
goed voor de gezondheid

'In 2019 kopten de kranten en luidden de journaals “WHO bevestigt:
kunst en cultuur bevorderen de gezondheid”. De
Wereldgezondheidsorganisatie analyseerde ruim 900 onderzoeken en
concludeerde officieel dat het actief of passief beleven van kunst en
cultuur de gezondheid en het algeheel welzijn bevordert. Kunst en
cultuur hebben een positief effect op de preventie van psychische en
lichamelijke aandoeningen, maar kunnen ook een rol spelen in de
behandeling of beheersing van acute en chronische ziekten. Ze zijn
essentieel voor je gezondheid in de breedste zin van het woord. Denk
hierbij bijvoorbeeld ook aan de ontwikkeling van cognitieve, emotionele
en sociale vaardigheden of het verwerken van ervaringen. In de
woorden van Ann Demeester - die tijdens de coronacrisis optrad als
woordvoerder namens de culturele sector: “Kunst en cultuur zijn geen
discodip, maar behoren tot de schijf van vijf”.'

'Fijn dat het wetenschappelijk bewijs er sinds een paar jaar is, maar
dit wist ik natuurlijk al lang. Als directeur van DE KOM zie ik het vrijwel
dagelijks in de praktijk. Overdag de leerlingen van het kunstencentrum
die de trap oprennen naar hun les op de 4e verdieping. Kinderen die
hun energie kwijt kunnen, die uit hun schulp kruipen, kinderen die
enthousiast vertellen dat ze iets nieuws hebben geleerd. Kinderen die
elkaar opzoeken, samen op het podium staan en daar vervolgens met
een enorme kick weer vanaf komen. In de avond of het weekend de
theaterbezoekers die al dan niet gehaast binnen komen lopen en
compleet ontspannen weer naar huis gaan. Of zichtbaar ontroerde
bezoekers, bezoekers met de tranen nog op de wangen van het lachen.
Een kunstzinnige belevenis was al een beproefde methode nog voor de
termen ‘mindfulness’ en 'zen' voet aan de grond kregen in het Westen.
Ik zie de sociale interactie, tussen bezoekers onderling, maar ook
tussen bezoekers en spelers. De inleiding of het nagesprek in het
theatercafé; wat wil de speler vertellen en hoe ontvangt de bezoeker
dit?'

'We hebben het nodig ons te uiten, maar kunst en cultuur bieden
daarnaast ook perspectief en houden ons een spiegel voor. Ze
prikkelen de verbeelding. Kunst en cultuur maken ons bewust en
gelukkig en geluk verhoogt je weerstand. Voor mij zo klaar als een
klontje. Dus eet gezond, doe aan sport, maar vergeet ook niet
regelmatig een portie kunst en cultuur te nemen.'
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Twintig scholen
deden vorige week
mee aan het
Utrechtse
Lagerhuis

Ook het Anna van Rijn
uit Nieuwegein

Op weg naar Het Lagerhuis is de groot-
ste debatwedstrijd van Nederland.
Jaarlijks doen er zo’n 200 scholen mee.
Er worden in januari, februari en maart
voorrondes gespeeld verspreid door
Nederland. Vorige week vrijdag was het
de beurt aan de provincie Utrecht.
Twintig middelbare scholen uit de
provincie Utrecht, waaronder het Anna
van Rijn College uit Nieuwegein, debat-
teren met stellingen tegen elkaar in drie
rondes. Gedeputeerde Robert Strijk
opende het Utrechtse Lagerhuis die
dag in het Huis van de Provincie.
De finale is op donderdag 30 maart.

De scholieren debatteerden aan de hand
van stellingen als: 'Jongerenparticipatie
door de provincie Utrecht is verspilde en-
ergie', en 'Meer windmolens en -turbines
zijn een aanwinst voor de provincie
Utrecht'. Er waren drie rondes, waarbij
telkens een andere vorm van debatteren
aan bod kwam.

Finale voorronde
De finale vond in de Statenzaal van het
Huis voor de Provincie plaats. De winnen-
de school gaat door naar de landelijke
rondes, die resulteren in een landelijke
finale. Deze finale wordt uitgezonden door

BNNVARA, in samenwerking met het
Debatbureau en met steun van de
Europese Unie.

Naast de debatten, vinden ook de V-redes
plaats, waarbij drie kandidaten in 150 se-
conden hun visie op een maatschappelijk
thema geven.

Deelnemende scholen
voor de provincie Utrecht
• Anna van Rijn College, Nieuwegein
• Christelijk Gymnasium Utrecht, Utrecht
• Christelijk Lyceum Zeist, Zeist
• De Werkplaats Kindergemeenschap,

Bilthoven
• GSG Guido, Amersfoort
• Het Baarns Lyceum, Baarn
• Het Hooghe Landt, Amersfoort
• Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven

• Ichtus College, Veenendaal
• Kalsbeek College, Woerden
• Kath SGM De Breul, Zeist
• Leidsche Rijn College, Utrecht
• Meridiaan College - Het Nieuwe
• Eemland, Amersfoort
• Minkema College, Woerden
• Niftarlake College, Maarssenbroek
• Rembrandt College, Veenendaal
• Stedelijk Gymnasium Johan van
• Oldenbarneveldt, Amersfoort
• St. Gregorius College, Utrecht
• Utrechts Stedelijk Gymnasium, Utrecht
• Van Lodensteincollege, Amersfoort
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Ontdek het weer van vroeger en nu
op het Natuurkwartier

Tijdens de voorjaarsvakantie kun je op het Natuur-
kwartier van alles over het weer van vroeger en van
nu komen ontdekken. Het Natuurkwartier, de
Tweede verdieping en Museum Warsenhoeck hebben
samen een programma gemaakt voor kinderen en
jongeren in Nieuwegein.

Bij het Milieu Educatie Centrum kun je een eigen weer-
station maken, een speurtocht lopen en je eigen weer
bericht opnemen met een heus green screen. Je kunt ook
het museumWarsenhoeck bezoeken, daar is een speciale
tentoonstelling, IJs op de Lek.
Je ontdekt van alles over de winters van vroeger en er is
warme chocomel. Er zijn ook lezingen en rondleidingen
gepland. In de voorjaarsvakantie is het museum voor
iedereen gratis te bezoeken. De Poldermolen Oudegein is
tijdens de vakantie extra dagen open en je mag zelfs in de
molen kijken.

De activiteiten op het Milieu Educatie Centrum en de
Poldermolen Oudegein zijn op dinsdag, woensdag en
donderdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Het Museum is ook de hele voorjaarsvakantie geopend
van 12.00 tot 16.00 uur.

De Poldermolen in
het Natuurkwartier

https://www.museumwarsenhoeck.nl/
https://www.pen.nl/artikel/tentoonstelling-ijs-op-de-lek
https://www.natuurkwartier.nl/
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PVV
start provinciale campage
voor Utrecht in Nieuwegein

‘Fantastische campagnedag vandaag
in Zoetermeer, Gouda en Nieuwegein.
Iedereen echt ontzettend bedankt voor
de massale en warme steun voor onze
PVV!’ zo laat Geert Wilders weten na
zijn bezoek aan de wekelijkse markt in
de binnenstad van Nieuwegein. Even
voor 14.00 uur kwam de PVV-leider aan
bij het politiebureau aan de Schakel-
stede, waarna hij door de bezoekers
van de markt een warm welkom kreeg.

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezin-
gen voor de Provinciale Staten. Verkiezin-
gen die gaan over busverbindingen, fiets-
paden en provinciale wegen bij jou om de
hoek. Over voldoende werk dichtbij huis.
Maar ook over waar woningen komen. En
hoe de provincie omgaat met stikstofuit-
stoot, natuur en landbouw. Kortom:
'Verkiezingen die gaan over jóuw Utrecht'.

Heel veel
enthousiaste mensen gesproken
‘Het is geweldig om te zien hoe populair
Wilders is in Nieuwegein!’ aldus een van
de bezoekers van de wekelijkse markt in
Nieuwegein. Naast een warm welkom
kreeg de PVV-leider ook veel cadeautjes,
waaronder natuurlijk ook tulpen.

Tijdens de afgelopen gemeenteraadsver-
kiezingen hebben de inwoners van Nieu-
wegein een draai naar links gemaakt,
maar de steming is totaal omgeslagen.
‘Veel inwoners willen dat de stroom van
asielzoekers stopt en dat er woningen
komen voor hun kinderen’ aldus Wilders.

De uitslag voor de komende provinciale
verkiezingen zijn belangrijk. ‘Want een
stem op de PVV is de enige stem op het
politieke einde van Rutte en Kaag. Wij

helpen dit kabinet niet aan een meerder-
heid in de Eerste Kamer’ zo laat Martine
van der Velde onze redactie weten. Van
der Velde is lijsttrekker voor de PVV in de
provincie Utrecht. ‘Bij deze roep ik alle
PVV stemmers op #blijfnietthuis en ga
stemmen’ aldus Wilders.

Van der Velde: ‘De PVV wil dat de provin-
cie Utrecht zich weer uitsluitend bezig
houdt met haar kerntaken, waaronder de
provinciale ruimtelijke ordening, het zor-
gen voor een aantrekkelijk economisch
beleid, natuurbeheer, beheer en behoud
van ons Utrechts cultureel erfgoed, fat-
soenlijk, betaalbaar en toegankelijk open-
baar vervoer en het onderhouden van
onze provinciale wegen.’

Van der Velde: ‘De provincie moet stop-
pen met het uitgeven van miljoenen euro’s
aan de nutteloze energietransitie, stikstof-
onzin, groene praatclubjes, gedragsveran-
dering en alle andere linkse hobby’s. De
PVV is een partij die staat voor lastenver-
lichting. Daarom willen wij goed kijken
naar de uitgaven van de provincie en waar
dat kan dus stoppen met onnodige en
onzinnige besteding van belastinggeld.’

Inwoners van de provincie Utrecht kunnen
op 15 maart op de volgende partijen stem-
men: GroenLinks, VVD, Forum voor
Democratie (FvD), CDA, D66, PvdA,
ChristenUnie, PVV, Partij voor de Dieren,
SP, Staatskundig Gereformeerde Partij
(SGP), 50PLUS, DENK, Zwarte Piet is
Zwart, BoerBurgerBeweging (BBB), JA21,
VOLT, Belang van Nederland (BVNL) en
U26 GEMEENTEN. Die laatste partij is
een samenwerking tussen verschillende
lokale partijen uit de 26 Utrechtse
gemeenten.
Klik hier voor het verkiezingsprogramma
2023-2027 van de PVV in de provincie
Utrecht.

Wilders: ‘Ik heb heel veel
enthousiaste mensen gesproken’

De Kledingbank voor Nieuwegein vraagt

De Kledingbank voor Nieuwegein verzoekt iedereen
die staat ingeschreven bij de kledingbank wijzigingen
in de gezinssituatie tijdig door te geven.

Denk hierbij aan een verhuizing, een scheiding of wan-
neer kinderen uitwonend geworden zijn.
In sommige gevallen is het nodig dat De Kledingbank
contact met je opneemt, bijvoorbeeld omdat er wel eens
een pas of iets dergelijks gevonden wordt. Wanneer dan
jouw actuele gegevens niet kloppen is het lastig om een
en ander juist te regelen.
Ook is het van belang dat jouw gezinssamenstelling bij De
Kledingbank bekend is zodat men kan controleren wat er
aan kleding mag worden meegegeven.
Helaas komt De Kledingbank er nu nog wel eens achter
dat er teveel wordt afgeschreven.
De Kledingbank dankt je voor je begrip.
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https://www.dropbox.com/s/96dfps90gev1xdm/Verkiezingsprogramma%20%27Uw%20stem%20voor%20Utrecht%27%20-%20PVV%20Utrecht%20PS23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/96dfps90gev1xdm/Verkiezingsprogramma%20%27Uw%20stem%20voor%20Utrecht%27%20-%20PVV%20Utrecht%20PS23.pdf?dl=0
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Schrijfworkshop
voor kinderen
met Milouska Meulens

Ontmoet Milouska Meulens en
schrijf je eigen verhaal! Op don-
derdag 2 maart, 14:30 - 16:00,
uur komt Milouska Meulens op
bezoek bij de bibliotheek De
tweede verdieping.

Milouska is onder andere bekend
van het Jeugdjournaal en haar
prachtige kinderboeken Elin en
Mondi. Tijdens deze workshop
leer je in korte tijd een verhaaltje
schrijven met een kop, een romp
en een staart. Met de maar 26 let-
ters in het alfabet zijn al miljoenen
verhalen geschreven, Miljarden!
Allemaal zijn ze anders. Lang,
kort, verdrietig of grappig. Wat
voor verhaal wil jij schrijven?
De workshop is gratis en is voor
kinderen vanaf 8 jaar.
Klik hier voor meer informatie en
om je aan te melden.

Er is genoeg te doen in de voor-
jaarsvakantie! Ontdek en bekijk
hier het overzicht van alle kinder-
activiteiten.

Mama-café
in het Dorpshuis
Fort Vreeswijk

Elke vrijdagochtend van 10.00
tot 11.45 uur, kunnen jonge
ouders met hun baby terecht
in het Dorpshuis. Om andere
ouders te leren kennen, te
delen wat je bezighoudt of
gewoon een praatje te maken.
Eén keer per maand wordt een
speciale gast uitgenodigd.

Op vrijdag 3 maart, van 10.00 -
11.00 uur komt een medewerker
van het consultatiebureau langs.
Je kunt dan al je vragen stellen
over het slapen van je baby, voe-
ding, (drift)buien en andere zaken
waar ouders mee te maken krij-
gen. Alle prille ouders zijn samen
met hun baby van harte welkom
om langs te komen.

Vooraf aanmelden is niet nodig.

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 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://detweedeverdieping.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/0830/detail/wise/410583?offset=1&qs=elin&search_in=iets&state=search
https://detweedeverdieping.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/0830/detail/wise/410583?offset=1&qs=elin&search_in=iets&state=search
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/milouska-meulens-op-bezoek/
https://www.detweedeverdieping.nu/voorjaarsvakantie-in-bieb/
https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
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Waterschap organiseert
Open dag/verkiezingsmarkt

Op zaterdag 4 maart bruist het van de
activiteiten in en rondom het water-
schapskantoor van De Stichtse Rijnlan-
den. Alle 14 politieke partijen die mee-
doen aan de waterschapsverkiezingen
presenteren zich èn je krijgt een kijkje
achter de schermen van het werk van
het waterschap waaronder Nieuwegein
valt. Iedereen is van harte welkom op
zaterdag 4 maart tussen 11.00 en 16.00
uur bij het waterschapskantoor aan de
Poldermolen 2 in Houten.

Hoe regelt het waterschap de water-
peilen? En wie bepaalt eigenlijk hoe hoog
het water in de sloten en kanalen staat?
Hoe wordt het afvalwater gezuiverd? Wat
gebeurt er bij hoogwater of bij droogte?
Hoe kun je je straat, wijk en tuin voor-
bereiden op klimaatverandering?

Tijdens de Open dag geven medewerkers
van De Stichtse Rijnlanden en kandidaten
van de verschillende politieke partijen ant-
woorden op die vragen. Ook voor kinde-
ren is er van alles te doen: ze kunnen spe-
len met de watertafel, ontdekken hoe een
vispassage werkt, uitvissen wat je door de
wc mag spoelen en creatief aan de slag
aan de kleur- en knutseltafel.

Kennismaken met de kandidaten
van de politieke partijen
Maar liefst veertien partijen doen op 15
maart mee met de verkiezingen voor het
algemeen bestuur van Hoogheemraad-
schap De Stichtse Rijnlanden. Tijdens de
Open dag is er alle gelegenheid om ken-
nis te maken met de kandidaat-bestuurs-
leden. Wat valt er precies te kiezen? Voor
welke dilemma’s staan waterschapsbe-
stuurders? En welke standpunten hebben
de politieke partijen? Via hdsr.mijnstem.nl
kun je dat onderzoeken, maar op 4 maart
kun je zelf kennis maken met de kandida-
ten. Wel zo handig! Zo ben je goed voor-
bereid om op 15 maart je stem uit te bren-
gen.

Kijkje achter de schermen
van het waterbeheer
Op het voorterrein van het waterschaps-
kantoor kun je een kijkje nemen in de mo-
biele dijkbewakingspost, van waaruit bij
hoogwater of droogte de uitgifte van mate-
rialen voor de dijkwachten wordt gecoör-
dineerd. En in de crisisruimte zijn door-
lopend presentaties over hoe het water-
schap crises aanpakt, zoals hoogwater,
wateroverlast en droogte.

In de Regiekamer vertellen waterschaps-
medewerkers hoe ze met meer dan 400
sluizen, gemalen en stuwen het waterpeil
op afstand kunnen regelen. En hoe ze het
zuiveringsproces van afvalwater in de
rioolwaterinstallaties in het gebied in de
gaten houden en beïnvloeden.

Historische kaarten van de Lekdijk
Tijdens de Open dag zijn ook 26 histo-
rische 19e eeuwse kaarten en foto’s van
de Lekdijk tussen Amerongen en Schoon-

hoven te zien. Ze waren in 1878 zo bijzon-
der dat ze zelfs ingestuurd werden voor
de Wereldtentoonstelling in Parijs! Ook
zijn er voorwerpen uit de 900 jaar lange
geschiedenis van het dijk- en waterbeheer
te zien, zoals hensglazen, dijklegerarm-
banden en stembussen.

Speeddaten met de dijkgraaf
Wil je wel eens weten wat een dijkgraaf
doet? Dan is dit je kans! Dijkgraaf Jeroen
Haan, de ‘burgemeester’ van het water-
schap, staat ’s middags klaar om al je vra-
gen te beantwoorden. In een kwartier kun
jij hem het hemd van het lijf vragen!
Reserveer jouw date bij de ingang

Presentaties over muskusrattenbeheer
en The Wet Five
Wil je weten hoe en waarom muskusratten
gevangen worden en hoe het waterschap
werkt aan biodiversiteit op dijken, terrei-
nen, oevers en in sloten? De otter, mar-
griet, weidehommel, groene glazenmaker
en de blauwborst staan symbool voor de
soortenrijkdom die het waterschap graag
wil vergroten. Je kunt je licht opsteken bij
korte presentaties over deze onderwer-
pen.

Werken bij het waterschap
Wil je je oriënteren op werken bij het wa-
terschap? Dan is de 4e maart een uitge-
lezen kans om de mogelijkheden te onder-
zoeken.

Programma en bereikbaarheid
Het programma van de open dag is hier te
vinden. Bij het waterschapskantoor aan de
Poldermolen 2 in Houten is een beperkt
aantal parkeerplaatsen. Kom dus bij voor-
keur op de fiets of met het OV.
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https://hdsr.mijnstem.nl/#!/
https://www.hdsr.nl/actueel/opendag2023/
https://www.hdsr.nl/actueel/opendag2023/
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donderdag 23 februari 2023

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

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

Vanuit de Raad

Gisteravond (woensdag) hebben de Nieuwegeinse 
raadsleden bij wijze van uitzondering op woens-
dag vergaderd. Op het moment van schrijven is 
nog niet bekend of de reserveavond (vanavond) 
ingezet moet worden om het programma van de 
Raadsvergadering af te ronden, maar ook als dat 
zo is, houden de raadsleden in elk geval komende 
week vrij voor een welverdiende voorjaarsvakantie. 
Om die reden is er op donderdag 2 maart ook géén 
Avond voor de Stad. Is er dan helemaal niks te 
melden? Jazeker wel!

Om te beginnen blikken we blij en trots terug op 
het tweede Diner met de Raad. Dit vond vorige 
week donderdag plaats. Zo’n dertig willekeurig 
uitgenodigde Nieuwegeiners genoten in het gezel-
schap van enkele raadsleden en de burgemeester 
van een Italiaans buffet en kregen zo een beeld van 
het werk dat de raad voor de stad doet. Een gezelli-
ge avond en zeker niet de laatste uit deze reeks!

En zo slaagt de raad erin ook buiten de Raadzaal 
zijn werk te doen. De volgende activiteiten staan 
alweer voor de deur – zie elders op deze pagina. 
Wilt u van het raadswerk op de hoogte blijven? 
Volg onze sociale kanalen of schrijf u in voor de 
nieuwsbrief. ●

Volg ons via: 
Twitter (@raadngein) 
Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad) 
Instagram (@NieuwegeinseRaad)
website: nieuwegein.bestuurlijkeinformatie.nl
maandelijkse nieuwsbrief

Of neem contact op met de griffie: 
telefoonnummer 14 030 
emailadres: griffie@nieuwegein.nl

Heeft u een idee om onze gemeente nog mooier, leuker, levendiger of op een andere manier beter te maken? 
De Nieuwegeinse raadsleden zijn erg benieuwd naar uw ideeën en hebben budget om deze uit te voeren. Dien uw 
idee in en ga op 18 april met de Nieuwegeinse raad in gesprek op de ideeënmarkt. Is uw idee haalbaar en willen de 
raadsleden ermee aan de slag? Dan wordt het idee echt uitgevoerd!

De raad is er voor alle inwoners van Nieuwegein. Idealiter profiteren dus alle inwoners van Nieuwegein van uw idee. 
Wel is het belangrijk dat de gemeenteraad over de uitvoering van het idee gaat. Zo valt een losse stoeptegel of 
verbreding van de A2 niet onder de verantwoordelijkheid van de raad. Een blindenpad in het park of een jeu de 
boulesbaan wel. Over het indienen van ideeën volgt binnenkort meer info. Bekijk alvast de website – 
www.nieuwegein.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/ideeenmarkt – en noteer 18 april in de agenda! ●

18 april: Ideeënmarkt

U kunt ons ook volgen
via de sociale media

Facebook: @Gemeente.Nieuwegein
Instagram: @gemeente_nieuwegein
Twitter: @Gem_Nieuwegein
LinkedIn: Gemeente Nieuwegein

Provinciale staten- en 
waterschapsverkiezingen
Op woensdag 15 maart zijn de verkie-
zingen voor de provinciale staten en de 
algemeen besturen van de waterschap-
pen. Door te stemmen bepaalt u mee wie 
de komende 4 jaar over de plannen van 
de provincie en het waterschap beslis-
sen. Voor de verkiezingen ontvangt u, 
uiterlijk in week 10, thuis de kandidaten-
lijsten. 

Wat heb ik nodig om te mogen 
stemmen?
Om te kunnen stemmen heeft u een stempas 
en een identiteitsbewijs nodig. Uw identi-
teitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen 
zijn. Indien u voor beide verkiezingen mag 
stemmen, krijgt u twee persoonlijke stempas-
sen thuisgestuurd. Één voor de provinciale 
statenverkiezing en één voor de waterschaps-
verkiezing. U ontvangt uw stempas na 3 
maart thuis.

Wat zijn de Provinciale Staten?
De Provinciale Staten bepalen het beleid van 
de provincie op de belangrijkste punten en 
controleren de Gedeputeerde Staten. Een 
bijzondere bevoegdheid is het kiezen van de 
leden van de Eerste Kamer. Het aantal zetels 
in de Provinciale Staten hangt af van het aan-
tal inwoners van de provincie. De Provinciale 
Staten van Utrecht bestaan uit 49 zetels.

Wat zijn de waterschappen?
Nederland telt in totaal 21 waterschappen. 
Het waterschap van de provincie Utrecht is 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
De waterschappen gaan over het beheer en 
de controle van het water. Zij houden zich 
bezig met:
• Onderhoud van dijken en sluizen
• Zuiveren van het afvalwater
• Controleren de kwaliteit van ons 
 zwemwater
• Natuurbeheer in en om het water. 
• De waterschappen zorgen er dus voor 
 dat wij droge voeten houden.

Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor 
het algemeen bestuur van een waterschap. 
Dit is vergelijkbaar met de gemeenteraad. 
Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van 
het waterschap en controleert het dagelijks 
bestuur van het waterschap.

Kijk voor meer informatie op 
www.nieuwegein.nl/verkiezingen ●

Vluchtelingenopvang 
op schip stopt

Vier maanden lang verbleven 
gemiddeld 92 vluchtelingen op de MS 
Princess aan de Vreeswijksestraatweg. 
Eind februari stopt de opvang, omdat 
het schip weer terugkeert in de vaart. 

Afgelopen weekend vertrokken de eerste 
vluchtelingen. Inmiddels zijn 38 vluchtelin-
gen verhuisd naar Bleskensgraaf. 
14 vluchtelingen verhuisden naar Purme-
rend, 11 vluchtelingen naar Nijmegen en 
5 naar Duivendrecht. De provincie Utrecht 
en het COA zoeken locaties voor de 
overige vluchtelingen. 

Werkzaamheden
Nadat de vluchtelingen zijn vertrokken, 
blijft het schip een aantal dagen liggen om 
deze klaar te maken voor vertrek. Daarna 
starten werkzaamheden om de wal zo 
goed mogelijk in oude staat te herstellen. 
De bewoners van de Meentwal is gevraagd 
mee te denken over de inrichting van de 
wal. 

Evalueren
De gemeente wil graag weten hoe de 
voorbereidingen en het verblijf van 
vluchtelingen op het schip is ervaren. 
Daarom volgt binnenkort een evaluatie om 
te horen hoe vluchtelingen, omwonenden 
en samenwerkingspartners terugkijken. 

Kijk voor meer informatie op 
www.nieuwegein.nl/vluchtelingen ●

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
http://WWW.DEKOM.NL/JETTREBEL
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http://www.sportparkgalecop.nl
http://robin-food.nl
https://www.facebook.com/photo/?fbid=576185564529054&set=a.433616032119342
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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.

De Digitale Nieuwegeiner

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

Vragen inloop in de bieb De tweede verdieping
Veel mensen hebben vragen over wat ze kunnen doen om energie te
besparen voor het klimaat en de energiekosten. Zaterdag 4 maart houdt
Energie-N haar maandelijkse inloop in de bieb op de tweede verdieping
van het stadhuis van Nieuwegein. Die dag, van 11.00 tot 14.00 uur, kun
je met al je vragen terecht bij de vrijwilligers van Energie-N.

Natuurlijk kun je je aldaar, maar ook via de mail (info@energie-n.nl) of
telefoon (0302378312 bereikbaar op werkdagen tussen 20 en 21 uur)
aanmelden voor een energiegesprek bij je thuis of een warmtescan.

Demonstratie paneel
Voor de vragen inloop heeft Energie-N een leuk demonstratie paneel
gemaakt. Hiermee kunnen we laten zien hoe je makkelijk en mooi
radiatorfolie kunt aanbrengen. Hoe je leidingen kunt isoleren. Hoe je je
verwarmingssysteem kunt inregelen en hoe je de warmteafgifte van een
radiator kunt verhogen.
In het Engels zeggen ze “don’t tell me, show me”, in goed Nederlands
“vertel het me niet, laat het me zien”.
Dat gaan we dus in praktijk brengen. Zaterdag 4 maart van 11.00 tot
14.00 uur in de bieb op de tweede verdieping van het stadhuis.

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
mailto:info@energie-n.nl
0302378312,
mailto:info@energie-n.nl
0302378312
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Nieuwegein genomineerd
voor de
BNG Bank Erfgoedprijs

Nieuwegein is samen met de
gemeenten Arnhem, Roosendaal
en Weert genomineerd voor de
BNG Bank Eerfgoedprijs. De BNG
BankErfgoedprijs is de prijs voor
de gemeente die het best met zijn
erfgoed omgaat en daar op inspire-
rende wijze zijn inwoners bij be-
trekt.

De jury van de BNG Bank Erfgoed-
prijs werkt sinds 2022 ieder jaar met
een thema. In de editie van 2023 ligt
de focus op Groen erfgoed. De cen-
trale vraag is daarbij: hoe wordt groen
erfgoed, getuige de steeds verande-
rende relatie tussen mens en natuur,
binnen gemeenten gewaarborgd en
bewaard, en hoe geeft het vorm aan
de toekomst van onze gemeenten?

Wethouder erfgoed John van Engelen
is verheugd over de nominatie:
'Nieuwegeiners weten als geen ander
dat wij zulke mooie groene parels
hebben in de stad. Met de nominatie
voor de BNG Bank Erfgoedprijs laten
we ook andere mensen kennismaken
met de verrassende historie van
Nieuwegein.'

Groen erfgoed vormt een integraal
onderdeel van onze landschappen en
leefomgeving. Tijdens de lockdowns
zijn we ons als samenleving nóg
meer bewust geworden van de intrin-
sieke waarde van deze historische

plekken. Maar groen erfgoed staat
onder toenemende druk vanwege kli-
maatverandering die problemen zoals
bodemdaling, droogte en overstro-
mingen met zich meebrengt. Forten,
historische begraafplaatsen en knot-
wilgen langs oude wegen zijn voor-
beelden van groen erfgoed.

Uit een longlist heeft de jury de
gemeenten Arnhem, Nieuwegein,
Roosendaal en Weert genomineerd.
Deze gemeenten sprongen eruit van-
wege de innovatieve en creatieve
manieren waarop ze enerzijds hun
groen erfgoed herstellen en onder-
houden, en het ook inzetten ter ver-
betering van de leefomgeving en om
klimaatbewustzijn te stimuleren.

Deze vier gemeenten kunnen in de
komende periode incognitobezoeken
van de jury verwachten en zij krijgen
de gelegenheid om zich in een pitch
te presenteren. De winnaar van de
BNG Bank Erfgoedprijs 2023 wordt
bekend gemaakt op 8 juni 2023, tij-

dens een Erfgoedsymposium geor-
ganiseerd door de gemeente Eind-
hoven, de winnaar van 2022.
Juryvoorzitter en Commissaris van de
Koning in Noord-Brabant Ina Adema:
'Ook dit jaar waren we enthousiast
over de diversiteit en kwaliteit van de
inzendingen. Werken met het thema
groen erfgoed heeft geleid tot ver-
rassingen: gemeenten die misschien
niet in het oog springen als erfgoed-
gemeenten blijken uit te blinken op
het vlak van groen erfgoed. We kijken
uit naar de incognitobezoeken om
deze vier gemeenten verder te onder-
zoeken!'

Bij groen erfgoed wordt onder andere
gedacht aan historische groen-aan-
leggen zoals tuinen, parken, woon-
wijken, verdedigingswerken, begraaf-
plaatsen, buitenplaatsen en land-
goederen. Ook cultuurlandschappen
met door de mens beïnvloed groen
zoals (hakhout-)bossen, houtwallen
vallen onder de noemer groen erf-
goed.

Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven, een wereld vol
verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het dagelijks
leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen
uit haar leven en andere Nieuwegeiners.

Kim: ‘Een rosarium: een tuin waar rozen flink vertegenwoordigd zijn. Nieuwegein heeft zo’n tuin. Aan de Ruiterstede, bij het
busstation. Nu woon ik al bijna 40 jaar in Nieuwegein… maar ik heb nooit geweten dat dat ons rosarium is…’

De Digitale Nieuwegeiner
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Heet avondje
in Nieuwegeinse raad

Wethouder van Engelen
overleeft
motie van wantrouwen
over Merwestein

Het zal een spannende avond zijn ge-
weest voor de Nieuwegeinse wethou-
der John van Engelen (Lokale Ver-
nieuwing). Na een fel debat over de ver-
bouwing van sportcomplex Merwe-
stein, dienden zes partijen een motie
van wantrouwen in tegen hem. Die
overleefde hij: 18 raadsleden stemden
tegen de motie, 11 voor zo laat RTV
Utrecht weten.

Het probleem was niet zozeer de ver-
bouwing van het sportcomplex. Daarover
waren eigenlijk alle partijen het wel eens.
De crux zat hem vooral in het feit dat de
jaarlijkse bijdrage aan het complex na een
renovatie verdubbelt naar zo’n 2 miljoen
euro. Dat Van Engelen nog niet kon uit-
leggen hoe de gemeente dat wil gaan be-
talen, zorgde voor flinke irritatie bij de
overige raadsleden.

Gemeente staat garant
voor renovatie Merwestein
Er ligt een plan voor een grootschalige
verbouwing van Merwestein. Het is het
grootste sportcomplex van Nieuwegein, in
het centrum van de stad, en zo’n veertig
jaar oud. Volgens de directeur van Mer-
westein, onderdeel van Verbindion, is
daar maximaal vijftig miljoen euro voor
nodig. Om van de bank een lening te kun-
nen krijgen, moet de gemeente garant
staan en dat gaat ook gebeuren.

Het is de bedoeling dat Merwestein een
extra sporthal krijgt en een nieuwe entree,
kleedkamers en horeca. Ook krijgen de
zwembaden groot onderhoud en wordt het
volledige gebouw verduurzaamd.

Twee redenen
De motie werd gisteravond ingediend door
Ieders Belang, het CDA, D66, de Verenig-
de Senioren Partij (VSP), de ChristenUnie
(CU) en Stadspartij Núwegein. Het college
had volgens hen al bij het eerste voorstel
een dekkingsvoorstel moeten indienen.
Door dat niet te doen, geeft het college
volgens de indieners te kennen de ge-
meenteraad niet ten dienste te willen zijn.

Daarnaast heeft het college verzocht drie
inhoudelijke bijlagen onder geheimhou-
ding te verstrekken. Nadat de raad had
verzocht deze geheimhouding beter te
toetsen, bleek dat één bijlage geheel
openbaar en één bijlage grotendeels
openbaar kan blijven, stellen de partijen in
de motie. Hiermee heeft het college de
behandeling van het raadsvoorstel op een
transparante en toetsbare wijze onnodig
ingewikkeld gemaakt, vinden de vijf in-
dieners.

Tom Verhoeve van D66, die het voorstel
namens de partijen indiende, liet aan de
raad weten dat dit ervoor gezorgd heeft
dat zij geen vertrouwen hebben in het
functioneren van Van Engelen als
wethouder. 'Dit is een zware stap en één
die we niet licht hebben genomen. De
wethouder is ongeschikt als wethouder
voor deze stad. Het is voor D66 een
tweede gele, en dus een rode kaart.'

Frustraties
Na een korte onderbreking barstte het
debat over de motie vervolgens los. De in-
dieners gaven vanzelfsprekend aan het
eens te zijn met de motie. Daarop haakte
partijgenoot van Van Engelen Heleen Pe-
ters in. 'Ik zie geen enkel haakje waarom
deze motie ingediend moest worden. Mijn
collega heeft vanavond netjes alle vragen
beantwoord. Als ik dan naga wat hier de
afgelopen maanden is gezegd en gedaan,
houd ik het op frustraties van enkele leden

hier. Blijkbaar moet deze wethouder dat
dan bekopen.'

Na wat verwijten over en weer kreeg Van
Engelen zelf het woord. Hij gaf aan het
idee te hebben goed antwoord te hebben
gegeven op alle vragen. 'Een andere
keuze is er volgens het college niet. Dat u
daardoor het gevoel heeft dat u met de
rug tegen de muur stond is een gevoel dat
ik helaas niet heb kunnen wegnemen.'

Vlak voor de stemming nam ook burge-
meester Frans Backhuijs nog het woord.
Hij liet weten zelf ook fouten te hebben
gemaakt met betrekking tot de geheim-
houding. 'U weet dat ik zo min mogelijk
stukken geheimhouding wil opleggen.
Daar ben ik in dit geval niet scherp ge-
noeg op geweest. Voor mij een lesje ge-
weest om daar de volgende keer beter
naar te kijken.'

Vervolgens werd er eerst gestemd voor de
verbouwing van sportcomplex Merwe-
stein, zonder dekkingsplan. Vrijwel alle
partijen hadden eerder aangegeven moei-
te te hebben met het feit dat zo’n dek-
kingsplan er niet was. Maar, zo zei bij-
voorbeeld de VVD, ze vonden het wel bij-
na allemaal belangrijk dat Merwestein
toekomstbestendig blijft. 'Als we de
beslissing uitstellen, wordt het alleen maar
duurder. Dekkingsplan of niet', zo liet
Johan Gadella van de VVD weten.

Een meerderheid van de partijen was het
daarmee eens, waarmee de verbouwing
van Merwestein werd goedgekeurd.

Wat volgde was de motie van wantrou-
wen. De zes partijen die die hadden inge-
diend stemden logischerwijs voor. De
overige vijf partijen besloten tegen te
stemmen. Dat leidde ertoe dat de motie
met achttien zetels tegen tegenover elf
zetels voor niet werd aangenomen.

De Digitale Nieuwegeiner
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Leerlingen Horeca
en Toerisme College
knappen overkapping
op bij Studio 10

Reinaerde Studio 10 aan de
Specht in Nieuwegein doet mee
aan NLdoet. Er wordt een over-
kapping gemaakt door studen-
ten van het Horeca en Toerisme
College uit Nieuwegein. Ook
wordt de tuin opgevrolijkt met
nieuwe plantjes. Zo wordt de
fiets goed beschermd tegen
weer en wind en ziet Studio 10
er nog gezelliger uit.

De bewoners en medewerkers van
Studio 10 in de wijk de Doorslag
zijn enorm trots op de leerlingen
dat zij een bijdrage willen leveren
aan hun woonomgeving. ‘Super
bedankt dat jullie een bijdrage
willen leveren aan deze mooie
plek’ aldus Nicole Frusch, klantad-
viseur werk en dagbesteding regio
Lekstroom voor Reinaerde.

Lijkt het je nou leuk om mee te fiet-
sen op de duofiets, de planten wa-
ter te komen geven of een bijdrage
te leveren aan een van de andere
mooie activiteiten. Er is nog plek
op deze locatie om deel te nemen.
Neem een kijkje op de website van
Reinaerde Studio 10 of stuur een
e-mail naar nfrusch@reinaerde.nl.
‘En we nodigen je uit voor een kop
koffie en een gezellig gesprek’ al-
dus Nicole.

Over NLdoet
Elk jaar in maart organiseert het
Oranje Fonds deze grote vri-
jwilligersactie. NLdoet zet de vri-
jwillige inzet in de schijnwerpers en
activeert door een publiekscam-
pagne zoveel mogelijk Nederlan-
ders 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.

Meld je aan als vrijwilliger
voor NLdoet

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is het weer
NLdoet. Dit is Nederlands grootste vrijwilligers-
evenement en ook in Nieuwegein staan weer tal
van projecten klaar. Er worden vooral extra handjes
gezocht om tuinprojecten te realiseren, schilder-
projecten op te pakken of andere klussen bij
stichtingen, verenigingen of maatschappelijke
organisaties uit te voeren.

Op dit moment zijn er ruim 27 projecten in Nieuwegein,
verdeeld over de vrijdag 10 en zaterdag 11 maart. Hier
worden zo’n 235 vrijwilligers voor gezocht. Dus meld je
aan en help 10 en 11 maart mee. Het zijn leuke klussen,
vaak ben je lekker buiten aan het werk, je leert nieuwe
mensen kennen en samen maken we Nieuwegein
mooier.
Inschrijven als vrijwilliger kan via www.nldoet.nl.

College B&W Nieuwegein
Zo zoekt Stichting Timon aan de Pallasburg op zaterdag
11 maart hulp om de tuin op te ruimen en klaar te ma-
ken voor het voorjaar en wil De Groote Hond aan de
Diepenbrocklaan het opslaghok van bruin naar geel
gaan schilderen. Ook de Buurtpleinen Batau, Galecop
en Doorslag gaan tijdens NLdoet met vrijwilligers aan
de slag om alles klaar te maken voor het voorjaar.

Om het belang van NLdoet in Nieuwegein te onder-
strepen, zal het College van Burgemeester en Wethou-
ders ook de handen uit de mouwen steken. Zo geeft
burgemeester Backhuijs vrijdagochtend op het Horeca
& Toerisme College het startsein van NLdoet in Nieu-
wegein en gaat hij ’s middags aan de slag bij Buurtplein
Batau.

Ook politieke partijen gaan aan de slag. Een team van
Groenlinks gaat bijvoorbeeld zaterdag 11 maart helpen
met de bankjes van Cirkeltje Rond.

Over NLdoet en Samen voor Nieuwegein
In Nieuwegein coördineert Samen voor Nieuwegein de
activiteiten van NLdoet. ‘We enthousiasmeren vooraf
organisaties en instellingen om mee te doen met NLdoet,
helpen vervolgens mee in de zoektocht naar vrijwilligers,
bezoeken alle projecten en geven de vrijwilligers een klein
presentje als bedankje. Al deze activiteiten sluiten aan op
onze passie; een hechtere samenleving door in de lokale
gemeenschap verbindingen te leggen’ aldus Paula van Elst
van Samen voor Nieuwegein.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.reinaerde.nl/zorg/studiotien/
mailto:nfrusch@reinaerde.nl
https://www.pen.nl/artikel/meld-je-aan-als-vrijwilliger-voor-nldoet
https://www.nldoet.nl/kaart?filters%5B0%5D%5Bidentifier%5D=area_name&filters%5B0%5D%5Bvalue%5D=Nieuwegein&filters%5B1%5D%5Bidentifier%5D=radius&filters%5B1%5D%5BgeoRadius%5D%5Bradius%5D=5000&filters%5B1%5D%5BgeoRadius%5D%5Bcenter%5D%5Blat%5D=52.03081752&filters%5B1%5D%5BgeoRadius%5D%5Bcenter%5D%5Blon%5D=5.09467164&filters%5B2%5D%5Bidentifier%5D=fake_box&filters%5B2%5D%5BgeoBoundingBox%5D%5BtopLeft%5D%5Blat%5D=52.06223&filters%5B2%5D%5BgeoBoundingBox%5D%5BtopLeft%5D%5Blon%5D=5.06251&filters%5B2%5D%5BgeoBoundingBox%5D%5BbottomRight%5D%5Blat%5D=51.99745&filters%5B2%5D%5BgeoBoundingBox%5D%5BbottomRight%5D%5Blon%5D=5.13099
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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 onderstaand activiteiten en data zijn ontleend
aan de websites va de desbetreffende 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
15.30 - 16.30 Sporten ouderen
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://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://boeketten.nl
mailto:redactie@pen.nl
mailto:redactie@pen.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.

De Partner Nieuwegein zoekt...

Heb jij zin en tijd om ons te komen helpen? Wij
zijn een gezellige club van vrijwilligers en samen
maken we van ons cultuurcentrum een bruisende
plek voor kunst en cultuur, met dans, muziek, film
en leuke ontmoetingen met mensen.

Er is altijd wat te doen. Verhuurwerkzaamheden,
bemensen van de bar, licht- en geluidstechniek,
gastvrouw/gastheer bij activiteiten, werkzaamheden in
en om het pand. Wat bij jou past.

Kom eens kennis maken, je bent van harte welkom.
Mail naar info@departnernieuwegein.nl of bel
0654136897.

Geinoord verliest van Loosdrecht

Geinoord heeft dinsdagavond een inhaalduel tegen
Loosdrecht met 1-3 verloren. De ploeg van Gerrit
Plomp was lange tijd de bovenliggende partij maar
moest toch de punten aan de tegenstanders laten.
Die uiterst efficient met de kansen omging.

‘We speelden onze beste eerste helft van het seizoen
tot nu toe maar verzuimden om ons te belonen’, aldus
de teleurgestelde coach na afloop. Voor Geinoord
scoorde Eser Ozkili de enige treffer, voor Loosrecht
waren Gyrano Morrison (2x) en Pim Schakel succes-
vol.

Komende zaterdag gaat Geinoord voor een kwartfinale
in de bekercompetitie naar Noord Holland, de week
daarna wacht Victoria als opponent.
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Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM

Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein

Bel om kaarten voor voorstellingen te
reserveren naar de theaterkassa:

0306045554
of mail naar

kassa@dekom.nl.

www.dekom.nl
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De Digitale Nieuwegeiner
Muzikale topavond
met Bastiaan Ragas
Za 28 jan, 20.15 uur, € 10,00
In dit jubileum jaar, want hij zit al
30 jaar in het vak, brengt Bastiaan
Ragas een nieuw album uit en
komt hij met zijn Basband naar het
theater toe. Theater- en musical-
liedjes, grote hits van Elton John,
Elvis en René Froger...

Slow Pilot en Emmely
de Wilt: eerbetoon aan
Jeff Buckley
Za 25 feb, 20.15 uur, vanaf € 24,00
In 2022 is het 25 jaar geleden dat
het muzikale godenkind Jeff Buck-
ley jammerlijk werd meegesleurd
door de stroming van de Mississip-
pi. De Vlaamse band Slow Pilot...

Kindercafé met 'Er was
weer Doornroosje (4+)
Zo 26 feb, 10.30 uur, € 6,00
Vrijwel iedereen kent het sprookje
van Doornroosje: haar ouders be-
ledigen de boze fee en als wraak
zal Doornroosje zich prikken aan
een spinnewiel en 100 jaar slapen.
Pas als Doornroosje gekust...

Familievoorstelling De
scheepsjongens van
Bontekoe (9+)
Zo 26 feb, 15.00 uur, € 17,50
Drie vrienden gaan aan boord op
het schip de Nieuw Hoorn. De be-
stemming is Oost-Indië. Onderweg
vertellen oudere matrozen stoere...

Eerbetoon aan
levende blueslegende
Eric Clapton
Wo 1 mrt, 20.15 uur, vanaf € 17,50
De muziek van Eric Clapton zit
diep in het DNA van de heren van
Ocobar. In 1963, het jaar waarin
Cok van Vuuren, de virtuoze gita-
rist van Ocobar wordt geboren,
speelt Clapton bij The Yardbirds.
In 1978 draait Rob Wijtman, de
weergaloze drummer van Ocobar,
non-stop het singletje ‘Wonderful
Tonight’. Zijn broer Bart Wijtman
krijgt zijn eerste basles in 1985:
‘Forever Man’ van Clapton staat op
zijn lessenaar. In de onmiskenbare
losse Ocobar-sfeer brengen de
mannen op woensdag 1 maart in
DE KOM in ‘Wonderful Tonight,
Ocobar speelt Eric Clapton’ een...

Magistrale muzikaliteit
bij kleinkunstduo
Maartje & Kine
Wo 1 mrt, 20.30 uur, € 19,50
In ‘Hoge Noot’ vraagt kleinkunst-
duo Maartje & Kine zich af waarom
mensen muziek maken. Op zoek
naar het antwoord suizen de twee
multi-instrumentalisten van...

Winnaar juryprijs
Camaretten Remy Evers
Do 2 mrt, 20.30 uur, € 18,00
Remy Evers, winnaar van de jury-
prijs op Cameretten 2019, gaat op
2 maart in DE KOM zijn ideale we-
reld tonen. Van Prins Carnaval tot
een soldaat op vredesmissie in...
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De Verlengde Dorpsstraat met zalencentrum Sint Jan in Vreeswijk

https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-verlengde-dorpsstraat-met-zalencentrum-sint-jan-in-vreeswijk

