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NIJEMONDE

DEZE WEEK

• Agenda
•

Aquarijn actief in Amesterdam Gemeente zit klem

Nieuwe containers textielinzameling

Chihuahua doodgebeten

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda DE KOM
• Agenda Bouwgein
• Auto rijdt het Merwedekanaal in
• Zien en doen in en rond Nieuwegein
• Expositie ImSook Yoo in Warsenhoeck
•

• CDA tegen sloop flat Nijpelsplantsoen
• Techniek Markt 2023, de uitslagen
• Inwonerspanel over archeologische

vondsten
• Bewust bouwen aan een gezonde,

duurzame en veilige stad
• Meldpunt vertrek Antonius ziekenhuis
• Kiezen voor duurzaam drukwerk
• Speelgoedbank verrast met

kinderfeestje
• Winst voor Geinoord
•

• Commerciële belangen bij JSV JO10-1
• Win kaarten voor hèt meezing-

evenement
• Morgen: Repair Café
• Laagdrempelige beweegroutes
• Boot te lang voor nieuwe regels...
• Baggeren in Nieuwegein
• Avond voor de Stad
• Muntstad wint bijzondere titel
• RietjeArt exposeert in De Middenhof
• City Promenade klaar met heien
• Geslaagde editie CalsMUN
• De Sutter Kars Bar
• Vijf jaar ANWB AutoMaatje
• Studenten Hospitality hebben

stageplek voor het uitzoeken
• Informatiebijeenkomst dijkversterking
• Meest romantische gemeente
• Winterwandeling in park Oudegein

• Henri Berghoef verlaat JSV

• Duurzaam: Geen maatregelen nodig?
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• Kennismaking Oekraïense inwoners met Dorpshuis Fort Vreeswijk



Oekraïense kip Kiev

Eerder hadden wij in onze rubriek ‘Koken
met PEN’ al ‘Oekraïense kip Kiev’ ge-
maakt. Graag willen wij deze nog een
keertje aanhalen. Het is makkelijk te ma-
ken en klaar in 30 minuten.

Straat van de Week

Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat
dies meer zij, vastgelegd volgens een
vast stramien: ter hoogte van het pand
met huisnummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in gefoto-
grafeerd.
Deze week de Nijemonde in de wijk Lek-
boulevard.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Speelgoedbank Nieuwegein
blij verrast met kinderfeestje van Lasergame

In Nieuwegein en omgeving zijn veel kinderen die geen kinderfeestje
kunnen geven. Simpelweg omdat er de financiële middelen niet voor
zijn. Michel van Beek, van het Nieuwegeinse bedrijf Lasergame Kids,
wil daar wat aan doen. Hij laat onze redactie weten: ‘Dat kinderen
geen feestje kunnen geven gaat ons echt aan het hart. Een kind
moet in staat zijn vriendjes en vriendinnetjes te kunnen uitnodigen
op zijn of haar verjaardag en dit op een feestelijke manier te vieren.’

Met zijn bedrijf zocht van Beek al eerder samenwerking met De Speel-
goedbank in Nieuwegein. Vandaag was het de tweede keer dat hij een
bijdrage mocht leveren om een kind blij te maken met een heus
kinderfeestje. Onze videograaf Bart van Rooijen was op de Vredebest-
laan 23 in Jutphaas, waar De Speelgoedbank is gevestigd, om een
videoverslag te maken.

De medewerkers waren weer blij verrast met een waardebon voor een
geheel verzorgd kinderfeestje (een complete lasergame uitrusting +
chips, snoep en drinken). ‘Op deze wijze doen wij iets goeds terug voor
de kinderen in onze mooie stad. Hoe mooi zou het zijn als wij daarmee
andere bedrijven/personen kunnen inspireren hetzelfde te doen? Dus in
plaats van onszelf in het zonnetje te zetten, zien wij het vooral als een
kans om De Speelgoedbank Nieuwegein meer aandacht te geven’ en dat
is gelukt Michel!

Over Lasergame Kids
Het bedrijf Lasergame Kids is bijna twee jaar geleden in Coronatijd
gestart. Met als doel kinderen een tof en betaalbaar kinderfeestje te
geven. Het bedrijf verhuurt lasergame pakketten voor kinderfeestjes,
schoolkampen en andere evenementen. Zij doen dit kleinschalig en naast
hun gewone werk. Gewoon omdat de eigenaren het leuk vinden en
genieten van het plezier dat de kinderen hebben.

Oproep aan andere bedrijven
Vind je het ook leuk om De Speelgoedbank Nieuwegein te ondersteunen
met het geven van een kinderfeestje? Neem dan eens contact op met
Lasergame Kids of De Speelgoedbank, ‘want het geeft echt voldoening
om kinderfeestjes aan te bieden aan kids waarvoor dat niet vanzelfspre-
kend is’ aldus Michel van Beek.
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https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-oekraiense-kip-kiev
https://www.pen.nl/artikel/de-nijemonde
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://lasergamekids.nl/
https://www.pen.nl/artikel/wie-filmt-daar-voor-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/speelgoedbank-nieuwegein-blij-verrast-met-kinderfeestje-van-lasergame-kids
https://www.speelgoedbank-nieuwegein.nl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.pen.nl/artikel/speelgoedbank-nieuwegein-blij-verrast-met-kinderfeestje-van-lasergame-kids
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AGENDA

• 4 feb: KOM toneel spelen
• 4 feb: Repair Café Doorslag
• 4 feb: Soep van de Fiets
• 4 feb: Open Lab, Game Mania
• 4 feb: Klaverjasmarathon
• 5 feb: Gluren bij de Buren
• 5 feb: Gluren bij de Buren (Bouwgein)
• 5 feb: Gluren bij De Partner
• 5 feb: Gluren bij de Buren

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

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

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

mijnoverheid.nl
• 10 en 11 mrt: NLdoet
• 11 mrt: NL doet (Bouwgein)
• 11 mrt: KOM kunst maken
• 15 mrt: Verkiezingen (Bouwgein)
• 18 mrt: KOM dansen
• 25 mrt: KOM toneel spelen
• 29 mrt: Bingo Buurtplein Doorslag
• 1 apr: KOM muziek maken
• 12 apr: Bingo Buurtplein Doorslag
• 15 apr: KOM kunst maken
• 21 apr: Fietsen na de tweewieler
• 22 apr: KOM dansen
• 26 apr: Bingo Buurtplein Doorslag
• 10 mei: Bingo Buurtplein Doorslag

Repair Café morgen, zaterdag 4 februari,
in Buurtplein Doorslag

Wat doe je met een broodrooster dat het niet meer doet? Met een
fiets waarvan het wiel aanloopt? Of met een trui waar mottengaatjes
in zitten? Weggooien? Mooi niet! Zaterdag 4 februari is er weer een
Repair Café in Nieuwegein.

Naast de gebruikelijke reparaties, bestaat er dan de mogelijkheid om
scharen, messen (zonder kartels) en niet-elektrisch tuingereedschap te
laten slijpen. Daarnaast repareren de vrijwilligers kapotte apparaten,
kleding, fietslichten en klokken. Het Repair Café op Buurtplein Doorslag
aan de Parelduiker 13 is open van 11.00 tot 14.00 uur.

Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen
mee. Bijna alles wat het niet meer doet, is welkom en maakt kans op een
geslaagde reparatie. De reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd
raad. Zij stellen het zeer op prijs als je je apparaten of spullen schoon
meebrengt en bijvoorbeeld de gebruikte koffiepads of stofzuigerzakken
van tevoren uit het apparaat verwijdert.

Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier
met elkaar in contact te brengen en te ontdekken dat er heel veel kennis
en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. De gemeente
Nieuwegein ondersteunt dit initiatief vanuit het netwerk ‘Samen
Duurzaam.’
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https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
mailto:repaircafenieuwegein@gmail.com
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/open-lab-very-serious-gaming/?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=18718&utm_field=button1
https://www.pen.nl/artikel/klaverjasmarathon-in-het-petanque-centrum-3
https://www.pen.nl/artikel/amateurkunstenfestival-gluren-bij-de-buren-is-op-zoek-naar-acts-en-huiskamers
http://www.detweedverdieping.nu
0644667793
https://www.pen.nl/artikel/klaverjassen-bij-de-stichting-petanque-nieuwegein-nederland-3
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6181294015225642&set=a.929100067111756
http://www.departnernieuwegein.nl/
http://www.movactor.nl
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/lucky-life-van-winterblues-tot-winterpret-3/?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=18719&utm_field=button2
https://www.facebook.com/groups/212660123695134/?multi_permalinks=578334343794375&notif_id=1674731393277500&notif_t=group_activity&ref=notif
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/winterwandeling-in-park-oudegein-met-het-ivn
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/digibrigade-wikipedia-workshop/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari2023&utm_content=DTV_Algemene_Nieuwsbrief&utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=02-02-2023_%7C_Nieuwsbrief_februari_2023&utm_tag=18723&utm_field=button1
https://www.bouwgein.nl
0644667793
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/digibrigade-wikipedia-workshop/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari2023&utm_content=DTV_Algemene_Nieuwsbrief&utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=02-02-2023_%7C_Nieuwsbrief_februari_2023&utm_tag=18723&utm_field=button1
https://www.pen.nl/artikel/informatiebijeenkomst-dijkversterking-culemborgse-veer-beatrixsluis
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/digibrigade-wikipedia-workshop/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari2023&utm_content=DTV_Algemene_Nieuwsbrief&utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=02-02-2023_%7C_Nieuwsbrief_februari_2023&utm_tag=18723&utm_field=button1
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/excursie-naar-de-haarrijnse-plas-onder-leiding-van-nine-ebben
https://www.pen.nl/artikel/excursie-naar-de-haarrijnse-plas-onder-leiding-van-nine-ebben
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/studio-weerbericht-het-weer-vroeger-en-nu/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari2023&utm_content=DTV_Algemene_Nieuwsbrief&utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=02-02-2023_%7C_Nieuwsbrief_februari_2023&utm_tag=18728&utm_field=button1
http://www.teensonfire.nl/aanmelden
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/milouska-meulens-op-bezoek/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari2023&utm_content=DTV_Algemene_Nieuwsbrief&utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=02-02-2023_%7C_Nieuwsbrief_februari_2023&utm_tag=18754&utm_field=button1
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/milouska-meulens-op-bezoek/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_campaign=nieuwsbrief_februari2023&utm_content=DTV_Algemene_Nieuwsbrief&utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=02-02-2023_%7C_Nieuwsbrief_februari_2023&utm_tag=18754&utm_field=button1
0644667793
http://www.movactor.nl
http://www.movactor.nl
https://www.pen.nl/artikel/meld-je-project-aan-voor-nldoet-2023
https://www.bouwgein.nl
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.bouwgein.nl
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
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/
mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
0644667793
0644667793
https://moenmakelaars.nl
http://www.nagelaten.nl/
https://scheideninutrecht.nl/scheiden-nieuwegein/
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Kennismaking
Oekraïense inwoners
met Dorpshuis Fort Vreeswijk

Sinds een aantal weken woont een
groep Oekraïners in het Schippersinter-
naat aan de Industrieweg in Vreeswijk.
De Oekraïense vluchtelingen in de
gemeentelijke opvang moesten ver-
huizen omdat er bouwplannen zijn voor
de huidige opvangplekken Luifelstede
en Rembrandthage. Een deel van het
gebouw aan de Industrieweg werd al
langer niet meer gebruikt als woon-
ruimte. De huidige eigenaar, Stichting
Meander Prokino, heeft deze ruimte ter

beschikking gesteld aan de gemeente
Nieuwegein om Oekraïners op te van-
gen.

Tijdens de Wereldkeuken, een cursus in-
ternationaal koken die het Dorpshuis or-
ganiseert, hebben deze week twee
Oekraïense gastkoks de aanwezigen ken-
nis laten maken met de Oekraïense keu-
ken. Samen met de deelnemers bereid-
den de koks een heerlijke maaltijd, waar-
na er met z’n allen werd gedineerd.

Op 11 februari verzorgt het Dorpshuis een
high tea voor de nieuwe bewoners van het
Schippersinternaat. De aanwezigen ma-
ken die middag kennis met de activiteiten
die het Dorpshuis organiseert, en waar ze
zelf ook aan deel kunnen nemen.

Eerder hadden wij in onze rubriek ‘Koken
met PEN’ al ‘Oekraïense kip Kiev’ ge-
maakt. Graag willen wij deze nog een
keertje aanhalen. Het is makkelijk te ma-
ken en klaar in 30 minuten.
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De Sutter Kars Bar in DE KOM

Al jaren is Sutter Kars Notarissen een trouwe
business partner van DE KOM. Zij hebben daar nu
een eigen bar! Tijdens de bijeenkomst van
Netwerk Notarissen Utrecht, vorige week in DE
KOM, kon voor het eerst een drankje besteld
worden bij de Sutter Kars Bar. DE KOM laat
weten trots en blij te zijn dat Sutter Kars
Notarissen hun partnership op deze wijze hebben
uitgebreid!

https://www.pen.nl/artikel/oekrainers-verblijven-in-nieuwe-opvanglocatie-industrieweg
https://www.pen.nl/?s=wereldkeuken
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-oekraiense-kip-kiev
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Nieuwegein
in hoger beroep in Aldi-zaak
Gemeente zit klem

Nieuwegein gaat in hoger beroep in de
rechtszaak tegen Aldi. De gemeente
zegt in ‘een bijzondere situatie’ te zijn
beland en in een spagaat te zitten, nu
de rechter heeft besloten dat de tijdelij-
ke Aldi in de nieuwbouwwijk Blokhoeve
voorlopig open mag blijven. In een an-
dere zaak besloot de rechter namelijk
dat de gemeente een dwangsom moet
betalen voor iedere dag dat die Aldi nog
opengaat.

Al maanden touwtrekken de gemeente,
Aldi en andere supermarkten over de net
geopende Aldi in de nieuwbouwwijk
Blokhoeve. Van de gemeente mocht die
tijdelijke winkel er komen, maar andere
supermarkten maakten daar succesvol
bezwaar tegen. Omdat de gemeente
dwangsommen moest betalen, sleepte de
gemeente Aldi vervolgens voor de rechter
om te zorgen dat de winkel dicht zou gaan.

De twee zaken zorgen er dus voor dat de
gemeente op dit moment 'klem' zit, zoals
een advocaat van de gemeente het eerder
al omschreef. Van de ene rechter mag de
Aldi openblijven, terwijl de andere vindt dat
de gemeente er alles aan moet doen om
Aldi’s deuren te sluiten. 'We zullen daarom
tegen deze uitspraak hoger beroep aan-
tekenen', schrijft de gemeente in antwoord
op schriftelijke vragen van het CDA, D66
en Stadspartij Núwegein. Zij willen de on-
derste steen boven zien in deze super-
marktsoap in Blokhoeve, De concurre-
rende supermarkten, Nettorama, PLUS
van Loon, AH Hoogzandveld en DIRK
blijven van mening dat de Aldi is voorge-
trokken bij de toekenning om in Blokhoeve
een supermarkt te vestigen.

Hoge boetes voor gemeente
De gevolgen voor de gemeentekas zijn
overigens groot. Het bedrag aan dwang-

sommen dat de gemeente aan de super-
markten dreigt te moeten betalen loopt in-
middels op tot 155 duizend euro. Het
hoger beroep hierover loopt nog. Als de
gemeente verliest, gaat Nieuwegein de
kosten proberen te verhalen op Aldi. Het
inhuren van juristen heeft de gemeen-
schap inmiddels al 60.000 euro gekost en
dat wordt alsmaar meer.

Het hoger beroep, tussen de supermarkten
en de gemeente, dient aanstaande maan-
dag. De gemeente zal dan béter dan eer-
der moeten motiveren waarom ze Aldi de
grond gunde en andere supermarkten niet
mochten meedingen. Volgens het zoge-
noemde Didam-arrest mogen overheden
bijvoorbeeld grond niet zomaar alleen aan
één partij aanbieden.

De gemeente blijft er echter bij dat Aldi de
enige serieuze gegadigde was voor een tij-
delijke supermarkt in Blokhoeve. Die su-
permarkt krijgt immers ook een perma-
nente vestiging in de wijk en dus was het
volgens de gemeente logisch om Aldi tot
die tijd ook een tijdelijke vestiging te laten
bouwen. Volgens de gemeente was er
'geen interesse' vanuit andere supermark-
ten, iets wat de andere supermarkten voor
de rechter tegenspraken.

Woningbouw op Aldi-grond
Bovendien bezit Aldi Vastgoed B.V. grond
waar de gemeente Nieuwegein graag so-
ciale huurwoningen ziet komen. Naast een
permanente Aldi-supermarkt zijn in Blok-
hoeve plannen voor een nieuw klimcen-
trum, een fitnessbedrijf én dus woningen.
In een eerdere rechtszaak zei de ge-
meente dat Aldi in ruil voor de bouwgrond
een nieuwe supermarkt zou realiseren.

Met het oog hierop besloot de gemeente
haar grond aan Aldi te verhuren om alvast

een tijdelijke supermarkt neer te kunnen
zetten, zolang de definitieve vestiging nog
niet klaar is. De gemeente noemt Aldi 'een
logische gegadigde' voor de gemeente-
grond, omdat die 'bijdraagt aan de gebied-
sontwikkeling Blokhoeve'. Volgens de ge-
meente was Aldi dus ook de énige gega-
digde.

De rechter was het met de argumenten
van de gemeente oneens en zei dat het
onduidelijk is aan welk criterium de ge-
meente heeft getoetst dat er maar één
kandidaat voor de verhuur van gemeente-
grond zou zijn. De gemeente benadrukte
in de rechtbank een 'win-winsituatie': het
commerciële belang van Aldi én het be-
lang voor woningbouw van de gemeente.
Maar dat is volgens de rechter geen objec-
tief criterium om Aldi als enige gegadigde
te zien. Ook andere mogelijke criteria
wees de rechter van de hand.

In hoger beroep probeert de gemeente de
rechtbank straks alsnog op andere ge-
dachten te brengen. De supermarkten krij-
gen van de gemeente nog wel een veeg
uit de pan. Ze schrijft: 'Het lijkt erop dat de
gerechtelijke procedures zijn gebruikt om
een concurrerende supermarkt tegen te
werken.' De gemeente zegt dat al sinds
2017 bekend is dat ze graag een super-
markt wil hebben in Blokhoeve, maar de
andere supermarkten jarenlang 'niets
hebben laten horen'.

Het college van B&W laat weten dat zij blij
is dat er inmiddels een tijdelijke super-
markt voor de wijk beschikbaar is. De be-
hoefte vanuit de wijk is al lange tijd groot,
de petitie ‘Aldi Blokhoeve moet blijven’ die
recentelijk is aangeboden aan het college
is ruim 280 keer ondertekend door de wijk-
bewoners.

Wanneer het hoger beroep in de zaak van
de gemeente tegen de Aldi dient, is nog
onbekend.



Geslaagde achtste editie
van CalsMUN

Het Cals College in Nieuwegein
heeft afgelopen maand met succes
de achtste editie van CalsMUN
gehost. CalsMUN, ofwel Cals
Model United Nations, is een simu-
latie van de Verenigde Naties waar-
bij studenten de rol van diplomaat
uit verschillende landen spelen.
CalsMUN wordt volledig georgani-
seerd door leerlingen van het Cals
College Nieuwegein en geeft leer-
lingen van over heel de wereld de
kans om voor een weekend een
echte diplomaat te worden.

CalsMUN trok 160 enthousiaste deel-
nemers met 8 verschillende nationa-
liteiten. De studenten discussieerden
met elkaar over actuele en belangrij-
ke onderwerpen zoals het reguleren
van de richtlijnen rondom het klonen
van mensachtige wezens, het conflict
tussen de Verenigde Staten en Iran
en de vraag of landen hun gestolen
kunst terug moeten geven aan de
landen van herkomst.

Tijdens de conferentie werden de stu-
denten uitgedaagd om creatief te
denken, hun vaardigheden in debat-
teren te ontwikkelen, te leren onder-
handelen en compromissen te slui-
ten. CalsMUN biedt studenten de
unieke kans om hun kennis en
vaardigheden op het gebied van in-
ternationale politiek te vergroten en
een beter begrip te krijgen van de
werking van de Verenigde Naties. Dit
is belangrijk omdat het hen voorbe-
reidt op een toekomstige carrière in
de internationale politiek of diploma-

tie, maar daarnaast is het ook een
unieke en leuke belevenis op zich.

'CalsMUN biedt studenten de kans
om hun kennis en vaardigheden op
het gebied van internationale politiek
te vergroten en een beter begrip te
krijgen van de werking van de Ver-
enigde Naties', aldus de organisatie
van het evenement. 'Dit bereidt hen
voor op een toekomstige carrière in

de internationale politiek of diploma-
tie, maar is daarnaast een unieke
belevenis op zich.'

De organisatie is ervan overtuigd dat
de ervaringen die de scholieren op
hebben gedaan tijdens CalsMUN hen
zal helpen in hun toekomstige car-
rière en hen zal voorbereiden op de
uitdagingen van de wereld van mor-
gen.

6

FOTO VAN DE WEEK

Onze redactie trof deze foto van de week aan op
twitter. Wát een enorme rommel! De foto werd door
Patricia gemaakt in de wijk Zuilenstein, in de buurt
van de rotonde aan de Marimbalaan.

Ook iets bijzonders in Nieuwegein gezien en er een
foto van gemaakt? Stuur 'm aan ons op per e-mail of
via whatsapp en wie weet...

De Digitale Nieuwegeiner

mailto:redactie@pen.nl
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Schoonspringers Aquarijn
actief in Amsterdam

Zaterdag 28 januari werd in Amsterdam
de Miniatoren- en Masterwedstrijd
schoonspringen gehouden. Hieraan
mogen de springers tot en met 13 jaar
deelnemen naast de masters. Zwem-
vereniging Aquarijn uit Nieuwegein
was vertegenwoordigd in beide
groepen.

In de E-Groep (9 jaar en jonger) wist
Lizzy Hamerling voor Aquarijn de gouden
medaille te behalen op zowel de 1 meter
als de 3 meter plank. Het was haar eerste
wedstrijd op de 3 meter. Mila Bos werd
tweede op de 1 meter en Saar Jordan
werd vierde.
Bij de jongens was er een gouden medail-
le op de 1 meter voor Jaydon Man voor

Aquarijn. Het zilver ging naar Stein El-
ward. Stein sprong ook voor het eerst een
3 meter wedstrijd en werd meteen eerste!

In de D-groep (10/11-jarigen) was er een
gouden medaille op de 1 en 3 meter plank
voor Sureka Bierman Kerklaan. Na de
zomervakantie is Sureka bij zwemvereni-
ging Aquarijn gestart. Helaas hield het
schoonspringen op voor haar bij de club
WVZ in Zoetermeer.

In de C-groep (12/13-jarigen) was er een
zilveren medaille voor Minte Bos op de 1
meter en op de 3 meter werd Minte vierde.
Elisa Kool behaalde een mooie vijfde
plek op de 1 meter. Op de 3 meter was er
goud voor Joy Daalhuizen en de bronzen
medaille was voor Yuna Hulkenberg.
Voor Joy en Yuna was het de laatste test-
wedstrijd, voordat zij volgende week mee
gaan doen aan de Eindhoven Diving Cup.

Bij de jongens C-groep op de 1 meter
plank was er goud voor Mike Hoogen-
dam en Mischa Dijkstra behaalde fraai
het zilver.

Bij de masters (18+) wist Tanja van Has-
sel op de 1 meter het zilver te behalen en
op de 3 meter het brons. Tanja is in voor-
bereiding op de NK masters, die in maart
gehouden zullen worden.

Eindhoven Diving Cup
Van donderdag 2 tot en met zondag
5 februari wordt in Eindhoven de Eind-
hoven Diving Cup gehouden. Dit is het
grootste internationale schoonspringtoer-
nooi in Nederland. Er komen deelnemers
uit meer dan 10 landen. Zwemvereniging
Aquarijn uit Nieuwegein zal vertegen-
woordigd zijn met 10 springers in de ver-
schillende leeftijdsgroepen. ‘Het belooft
een spannend toernooi te worden’ aldus
Angelique de Vroome tegenover onze
redactie.

Het team dat meedeed in Amsterdam

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


De Digitale Nieuwegeiner

8



9

Maak kans op kaarten
voor hét meezingevent
All-InTheMix

Binnenkort is het weer zover!
De 6e editie van All-InTheMix!
Wil jij weer eens lekker een
avondje dansen? Zing jij uit
volle borst mee met de grote
meezingschermen? Kom dan
naar het gezelligste feest van
het jaar!

All-InTheMix is een gezellig mee-
zingfeest waarbij je heerlijk kunt
meezingen met vier artiesten die
live zingen. Deze keer is een
mooie locatie gevonden in Cul-
tureel centrum De Wiese in
Schalkwijk bij Houten. ‘Hier gaan
we net als vorig jaar weer een gezel-
lig meezingfeest geven waar je kunt
meezingen op de klanken van
ABBA, Grease, Hazes, etc. Natuur-
lijk hebben we ook nieuw repertoire
toegevoegd aan onze speellijst. Laat
je verrassen en zing gezellig met ons
mee. Alle songteksten lopen mee op
grote schermen. Parkeren is gratis!’
aldus de organisatie.

Wil jij kans maken op twee gratis
entreekaarten voor dit feest op
zaterdag 22 april aanstaande?
Beantwoord dan alle onderstaan-
de vragen juist en wie weet sta jij
straks lekker mee te zingen. Het
feest duurt van 20.00 tot 01.00 uur
en de volgende artiesten staan op
de planken:
• Gerdien van Lemmen
• Marco Tomassen
• Robin van der Hoeven
• Cinzia Caffio.

Meedoen met de prijsvraag kan
tot maandag 10 april aanstaande.
De winnaars krijgen bericht van
onze redactie via de e-mail.
Wil je zeker zijn van kaarten voor
dit prachtige meezingfeest? Kijk
dan op de website van All-InThe-
Mix. De prijsvraag vind je hier!

Winterwandeling
in park Oudegein met het IVN

De IVN-afdeling Nieuwegein, IJsselstein
e.o. organiseert op zondag 19 februari
aanstaande een winterwandeling in
park Oudegein in Nieuwegein Zuid.

De deelnemers zullen dan wandelen langs
Ridderhofstad Oudegein en gaan kijken
naar de bomen en genieten van het park
in winterrust. Het kasteel is in de winter
nog goed te zien op een afstandje omdat
de bomen nog niet in blad zijn. En mis-
schien kom je nog een kleurrijke ijsvogel
tegen.

De excursie start om 10.00 uur op de par-
keerplaats bij Jacks Grillhouse aan het
Parkhout 2 in Nieuwegein. Deelname aan
deze winterwandeling is gratis. De organi-
satie verzoekt geïnteresseerden die mee
willen lopen zich van tevoren aan te
melden in verband met de groepsgrootte.

Informatie en aanmelden via e-mail
publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl.

OMKIJKEN

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

Februari 2014

Geinbeat ontving tijdens de uitreiking van de
Nieuwegein Awards (in het nu na een verschrikkelijke
brand in herbouw zijnde NBC) naast een mooie
toespraak en bloemen ook een Award.
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https://all-inthemix.nl/nl/homepage.php
https://all-inthemix.nl/nl/homepage.php
https://all-inthemix.nl/nl/homepage.php
https://www.pen.nl/prijsvraag
mailto:publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl
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Voor duurzaam drukwerk
kijk je bij Flyeralarm

Bij Flyeralarm, één van de grootste
online drukkerijen van Europa, vind je
alles om een goede eerste indruk te
maken bij je relaties: briefpapier in de
passende huisstijl, bijzondere visite-
kaartjes, handige blokken en veel meer
andere artikelen voor jouw kantoor,
natuurlijk bedrukt met eigen ontwerp
en logo, ook kun je je eigen logo, slo-
gan of ontwerp op een sticker laten
drukken voor je bedrijf, club of verenig-
ing. Of het nu gaat om raam-, vloer- of
ronde stickers op rol: in 6 stappen heb
je je stickers gemaakt én besteld!

Flyeralarm is inmiddels uitgegroeid tot
één van de grootste in de wereld van
e-commerce. Om je een idee te geven:
het bedrijf is actief in 13 landen en telt bij-
na 2.400 medewerkers, verspreid over
6 locaties, waaronder Amsterdam.

Met keurmerk,
van bos tot kant-en-klare product
Flyeralarm biedt inmiddels meer dan 100
producten met materialen die afkomstig

zijn van verantwoord bosbeheer (FSC™)
of duurzaam bosbeheer (PEFC™). En het
beste is dat je bij diverse artikelen met
één klik het FSC™ of PEFC™-logo kunt
laten printen en daarmee iedereen laten
zien hoe belangrijk milieubewustzijn voor
je is. Het is een optie die op het moment
geen enkele andere online drukkerij aan-
biedt. Bovendien is iedere stap van het
productieproces FSC™ of PEFC™-gecer-
tificeerd, dus van de boom tot het kant-en-
klare drukproduct.

Duurzaam en Milieubewust
Ook in Nieuwegein is men druk bezig met
het onder aandacht brengen van duur-
zaamheid. Zo is er onlangs de intentiev-
erklaring voor het nieuwe MEC-gebouw
ondertekend. Door een unieke combinatie
van natuur, recreatie, educatie, historie,
horeca en (maatschappelijk) werken, krijgt
het gebied de mogelijkheid zich verder te
ontwikkelen tot een bijzondere plek voor
alle inwoners van Nieuwegein mét de
aantrekkingskracht voor de regio. Boven-
dien bevorderen de ontwikkelingen ook

het groene karakter van de stad en levert
het een bijdrage aan een duurzame en
gezonde stad.

Ondertekening intentieverklaring
Wethouder Marieke Schouten (Groen-
Links) van Nieuwegein ging als rapporteur
lucht-, water- en bodemvervuiling van het
Europees Comité van de Regio’s naar de
klimaattop in Egypte. Ze benadrukte daar
dat steden en dorpen de gevolgen van kli-
maatverandering gaan merken.

Het belangrijkste doel was om nog een
keer goed voor het voetlicht te brengen
dat vooral de steden en dorpen de kli-
maatveranderingen voelen, en dat lokaal
bestuurders volop bezig zijn met klimaat-
adaptatie. Wethouder Marieke Schouten:
‘Dat hoort een veel betere plek te krijgen
in de internationale onderhandelingen en
doelstellingen van overheden. De dele-
gatie van de acht EU-vertegenwoordigers
reisde met meerdere doelstellingen af. Zo
pleitten we ook voor meer rechtstreekse
financiering aan lokale besturen en regio’s
als het gaat om klimaatadaptatie’ zo legde
zij uit in het blad van de Vereniging Neder-
landse Gemeenten afgelopen week.

Klimaatneutraal drukken bij Flyeralarm
Het vermijden en verminderen van CO2-
uitstoot staat bij Flyeralarm op de eerste
plaats. ‘Maar we kunnen onze producten
niet helemaal zonder CO2-uitstoot produc-
eren. Met de optie ‘klimaatneutraal druk-
ken’ geven wij onze klanten sinds mei
2010 de mogelijkheid om de hoeveelheid
CO2 te compenseren. Dankzij jouw inzet
hebben we intussen ver boven de 100.000
ton broeikasgassen kunnen compenseren,
ons gezamenlijke succes voor de klimaat-
bescherming!’ aldus Flyeralarm op hun
website.

De Digitale Nieuwegeiner

Het heien voor de
CityPromenade is klaar

Sinds eind oktober vorig jaar zijn
er voor de woningen van
CityPromenade heipalen in de
grond geslagen. Afgelopen dinsdag
heeft aannemer Koopmans het
heiwerk afgerond en is de heima-
chine afgevoerd. Hiermee is de
rust weergekeerd voor de omwo-
nenden. Natuurlijk blijft er activi-
teit op de bouwplaats en kun je
daar het nodige van merken, maar
het meest gehorige en gevoelige
werk is nu klaar.

Voor het heien begon ontvingen om-
wonenden aan het begin van het werk
met de heimachines oordopjes. Ook
ontwikkelde het Omgevingsteam City
de heitool. Niet om het geluid weg te
nemen, maar om de periode van hei-
en aangenamer te maken. Omwonen-
den, ondernemers en bezoekers kre-
gen de mogelijkheid om het heigeluid
op te laten gaan in een muziekstuk.

Een paar honderd mensen gebruikten
de tool. Landelijke en lokale media
hebben er ook veel aandacht aan be-
steed.

Omgevingsteam City was vooral blij
te horen dat bewoners zich gehoord
voelden, door acties om de heiover-
last goed aan te kondigen en aange-
namer te maken.

https://www.flyeralarm.com/nl/c/drukproducten/stickers/
https://www.flyeralarm.com/nl/c/drukproducten/stickers/
https://www.pen.nl/artikel/intentieverklaring-nieuwbouw-milieu-educatie-centrum-mec-ondertekend
https://www.pen.nl/artikel/intentieverklaring-nieuwbouw-milieu-educatie-centrum-mec-ondertekend
https://www.pen.nl/artikel/intentieverklaring-nieuwbouw-milieu-educatie-centrum-mec-ondertekend
https://vng.nl/artikelen/drie-vragen-aan-marieke-schouten-wethouder-van-nieuwegein
https://vng.nl/artikelen/drie-vragen-aan-marieke-schouten-wethouder-van-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/bouw-452-duurzame-woningen-citypromenade-gestart
https://www.pen.nl/artikel/hei-geluid-in-city-nieuwegein-basis-voor-muziek-van-hei-ritme-naar-leefritme
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Nieuwegein wil bewust bouwen
aan een gezonde,
duurzame en veilige stad

M50, het samenwerkingsverband van middelgrote
gemeenten (30.000 - 80.000 inwoners), sprak donderdag
26 januari met minister Hugo de Jonge over de woning-
bouwopgave. In dit overleg deed wethouder Marieke
Schouten namens gemeente Nieuwegein een oproep aan
de minister: ga niet alleen uit van aantallen woningen,
maar vooral ook van kwaliteit van bouwen, wonen en leven.

Wethouder Marieke Schouten: 'Het Rijk wil vooral dat gemeenten
‘bouwen, bouwen, bouwen’. Wij willen ook bouwen, maar vinden het
belangrijk dat Nieuwegein leefbaar blijft voor onze huidige en toe-
komstige inwoners. Daarom wil Nieuwegein bewust bouwen aan een
gezonde, duurzame en veilige stad. Wij hebben daar hulp van het
rijk bij nodig. Vandaar namens Nieuwegein mijn oproep in het M50
overleg aan minister Hugo de Jonge om te sturen op gezond wonen,
duurzame mobiliteit en toegankelijkheid. Om woningen betaalbaar
te houden, is het belangrijk dat gemeenten daarvoor ook
instrumenten hebben. Bijvoorbeeld een vereveningsfonds. Om daar
mee te starten is ondersteuning vanuit het rijk wenselijk.'

Drempels in het beleid
Het regeerakkoord benadrukt de ambities van het kabinet om
900.000 huizen te bouwen; verspreid over heel Nederland. Ook
M50 gemeenten willen hieraan bijdragen. Op 26 januari 2023
legde gastheer burgemeester Sjoerd Potters in gemeente De Bilt,
samen met 25 wethouders, een gezamenlijk woningbod van
minstens 65.000 woningen bij minister Hugo de Jonge op tafel.

Om dit woningbod mogelijk te maken is een bijdrage van het Rijk
nodig. Daarom doen de M50 gemeenten een beroep op het rijk.
Een inventarisatie van de M50 constateert drempels in het beleid
van het kabinet, zoals langdurige en ingewikkelde procedures,
betaalbaarheid en netcongestie. Deze drempels zijn meegegeven
aan de minister. Duidelijk is dat het rijk in ieder geval werk gaat
maken van het vereenvoudigen van procedures.

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: 'Bloem- of kroonblaadjes heeft vrijwel elke bloem. Bloemblaadjes hebben
één of meer kleuren maar uiterst zelden groen. Zij vormen de omlijsting van
het hart van een bloem, dat bestaat uit een stamper, omringd door meeldraden.
Soms zijn er mannelijke en vrouwelijke bloemen of zelfs planten met alleen
mannelijke of vrouwelijke bloemen.'

'De bloem als geheel staat op een vruchtbeginsel, waarop de meeldraden rond
de stamper staan. De meeldraden hebben aan de top een stuifmeelpakketje
dat bij aanraking door een insect uiteenvalt en “verstuift”.'

'Vrij veel bloemen zijn in het hart een samenstelling van tientallen minibloemjes, gezamenlijk omringd door evenveel bloemblaadjes.'
'Ze worden composieten genoemd.'
'Dat is globaal het principe. In de natuur zijn er enorm veel variaties op elk deel van een bloem.'

'Dus ook op de bloemblaadjes. Die variëren in vorm, grootte, kleur en aantal, in aantal hebben bloemen van één soort plant meestal
een gelijk aantal bloemblaadjes. Het aantal bloemblaadjes en/of de vorm kan een belangrijk kenmerk zijn van de soort plant.'

'Daarvan wat voorbeelden in Nieuwegein.'

De Digitale Nieuwegeiner

Wethouder Marieke Schouten
schudt de hand van minister
Hugo de Jonge

https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
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Avond voor de Stad

Inmiddels is de raad alweer
bezig aan de tweede reeks
vergaderingen van dit jaar.
Let op! De raadsvergadering
aan het eind van deze reeks vin-
dt dit keer niet plaats op don-
derdag, maar op woensdag 22
februari. Op deze manier kan de
reserve-avond gepland worden
op donderdag 23 februari en
hoeven de raadsleden niet bij-
een te komen in de voorjaars-
vakantie, met het risico dat veel
leden afwezig zijn.

Wat staat er 9 februari
op de agenda
In elk geval weer voldoende voor
een dubbel programma; er wordt
vergaderd in zowel de Raadzaal
als de Gildenborchzaal.

• Inspraak
Tijdens de inspraakronde ver-
welkomt de raad een inwoner of
ondernemer in haar midden, die
zijn mening wil geven over een
actuele Nieuwegeinse kwestie.
Dus, wil je j uw visie kwijt? Neem
dan contact op met de griffie van
de gemeenteraad!

• Jeugdhulp
In 2023 wordt het nieuwe beleids-
kader jeugd aan de raad voorge-
legd. In de aanloop hiernaar krijgt
de raad informatie over de stand
van zaken op het gebied van
jeugdhulp. Ook krijgt de raad de
gelegenheid vragen te stellen en
mee te denken over dit onder-
werp.

• Intermezzo
Vrijwilligersorganisatie Robin-
Food verzorgt wekelijks maaltijden
voor elke Nieuwegeiner die het
nodig heeft. Tijdens het intermez-
zo komt de stichting iets vertellen
over haar activiteiten.

• Gezondheidsbeleid
Op dit moment wordt gewerkt aan
een omgevingsprogramma
gezondheid, waarin staat hoe de
gemeente het beleid op dit thema
wil vormgeven. Daarover zal het
college de raad deze avond infor-
meren, maar het college neemt
hierin ook graag de ideeën van de
raad mee.

• Omgevingsprogramma
klimaatadaptatie
Ook op het gebied van klimaat
werkt de gemeente aan een nieuw
omgevingsprogramma. Daarin is
te lezen hoe Nieuwegein zal om-
gaan met de gevolgen van kli-
maatverandering. Deze avond
gaat de raad met het college in
gesprek over de totstandkoming
van het nieuwe programma.

Tot slot
De Avond voor de Stad wordt al-
tijd gestreamd via
NieuwegeinseRaad.live/Stream1.
Omdat er deze avond een dubbel
programma is, is een tweede
stream beschikbaar via
NieuwegeinseRaad.live/Stream2.
Uiteraard ben je ook welkom op
het Stadshuis om de vergadering
in de Raadzaal of de Gildenborch-
zaal bij te wonen.

De Digitale Nieuwegeiner

Hond bijt Chihuahua dood

Afgelopen donderdag 26 januari was
het de schrik van haar leven voor
Daisy Jane toen haar vader met haar
kleine Chihuahua Pluis rondliep op
het Thomas Jeffersonpad op Pletten-
burg in Nieuwegein. Even na 14.00 uur
zag hij dat een man ook zijn hond in
de buurt uitliet op de Malapertweg.
Ter hoogte van de kruising van beide
straten viel de hond van de man de
Chihuahua uit het niets aan.

De Chihuahua werd meerdere malen ge-
beten en overleed enkele uren later aan
zijn verwondingen. Na een oproep op
Facebook werd al gauw bekend van wie
de hond was die de Chihuahua had dood-
gebeten. Afgelopen woensdag werd aan-
gifte gedaan van dit ernstige feit bij de
politie.

Daisy Jane op Facebook: ‘Onze Chihuahua
is door de hond aangevallen en heftig ge-
wond geraakt. Helaas is deze door zijn ver-
wondingen overleden. De eigenaar van de
hond heeft tijdens de aanval zijn hond niet
gecorrigeerd of ingegrepen. Hij schreeuwde
tegen mijn vader dat dit al de tweede keer
was. De eigenaar van de agressieve hond
heeft ná de aanval zijn fiets neergegooid,
zijn hond losgelaten, de eigenaar van de
Chihuahua bedreigd en proberen aan te
vallen. Vervolgens is hij er op de fiets van-
door gegaan zonder zijn personalia achter
te laten.’

De eigenaresse van het doodgebeten
hondje Pluis wil met de politie-aangifte
ervoor zorgen dat deze hond in de toe-
komst geen andere dieren of mensen
meer kan aanvallen en gemuilkorfd gaat
worden. Zij laat onze redactie weten:
‘Helaas horen we zorgelijke berichten over
de combinatie van deze hond en eigenaar.
Dit incident staat niet op zichzelf.’
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https://nieuwegein.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/265a52dd-df1f-437b-bedd-8a6774ca95df
https://nieuwegein.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
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CDA Nieuwegein
richt meldpunt
vertrek Antonius Ziekenhuis
op

Eind 2022 heeft het bestuur van het
Antonius Ziekenhuis besloten uit
Nieuwegein te vertrekken. 'Dat bericht
kwam als donderslag bij heldere hemel',
aldus Helen Adriani, fractievoorzitter
van het CDA in Nieuwegein.

Het CDA betreurt het vertrek, vooral om-
dat het besluit met name financieel ge-
dreven is en weinig te maken heeft met
zaken als nabijheid en bereikbaarheid van
goede zorg. Ook met het oog op de ver-
grijzing van de samenleving is nabijheid
en bereikbaarheid een belangrijk thema;
in 2040 is het aantal 80+ verdubbeld.

'Wij kunnen ons goed voorstellen dat het
vertrek voor veel onrust zorgt bij de inwon-
ers; niet alleen van Nieuwegein, maar ook
van IJsselstein, Houten, Vianen en Lopik.
Wat betekent het straks als er geen zieken-
huis meer in Nieuwegein is' aldus Adriani.

De partij is ook benieuwd welke functies
van het Antonius Ziekenhuis wellicht
kunnen blijven. Om die redenen richt het
CDA een meldpunt op. Daar kunnen in-
woners, maar ook mensen die werken bij
een zorg of welzijnsorganisatie een reac-
tie naartoe sturen; dat mogen zorgen zijn,
maar ook input voor de gesprekken die wij
aangaan met het Antonius over de
toekomst.

Het meldpunt is te bereiken via
meldpuntantonius.cda@gmail.com.

Scheiden
in Nieuwegein
en omgeving

Onder begeleiding blijf je de
baas over je scheiding in Nieu-
wegein en omgeving. Schei-
dingsspecialisten Michelle van
Bommel en Evelien van Elst
begeleiden mensen tijdens het
scheidingsproces. Zij zorgen er-
voor dat de scheiding niet esca-
leert. Als scheidingsmediator
luisteren Michelle en Evelien
naar jullie allebei en zorgen er-
voor dat jullie begrip krijgen
voor elkaars standpunten. 'Het
is belangrijk dat jullie samen op
één lijn komen, zodat jullie
scheiding goed wordt geregeld
en dit niet uitmondt in een
vechtscheiding.'

Scheiden: Hoe werkt dat?
Tijdens de mediation gesprekken
komt alles aan bod. De financiële
en fiscale afwikkeling van jullie
scheiding, maar ook de emotione-
le kant. En natuurlijk wordt er uit-
gebreid gesproken over de kinde-
ren, het ouderschapsplan en de
opvoeding. 'We beginnen altijd
met een gratis en vrijblijvende
kennismaking. Het is belangrijk
dat er een klik is.'

'In het kennismakingsgesprek
leggen wij uit hoe het scheidings-
traject in z’n werk gaat en jullie
krijgen de gelegenheid vragen te
stellen en je wensen en zorgen te
uiten. Hierna maken we een nieu-
we afspraak waarin we jullie bezit-
tingen en schulden in kaart bren-
gen en praten we over de verschil-
lende mogelijkheden hoe jullie dit
kunnen verdelen.'

Afspraken over de kinderen
'We helpen jullie bij het maken
van een ouderschapsplan. We
vinden het belangrijk dat de af-
spraken voor alle betrokkenen
goed voelen. Voor een advocaat
maakt het niet uit of partijen na de
rechtszaak een goede relatie met
elkaar hebben. Wij vinden dat juist
belangrijk. Ook als je geen liefdes-
relatie meer met iemand hebt, kun
je nog wel op goede voet staan
met elkaar. Je blijft allebei levens-
lang ouder van je kind. Uiteindelijk
voelt iedereen zich beter als er
geen conflict is.'

Je kunt het
maar één keer regelen
'Uit elkaar gaan is een emotionele
gebeurtenis en daarom nemen we
graag de tijd voor onze cliënten.
Hoelang een traject duurt, hangt
af van de situatie. Het ligt vaak
tussen de twee en zes maanden.
Scheiden is een emotioneel pro-
ces. Het gebeurt regelmatig dat
hier twee mensen zitten, waarvan
er één wil scheiden terwijl de an-
der nog tijd nodig heeft om aan
dat idee te wennen. Die tijd moet
je nemen. Je kunt maar één keer
scheiden en alles regelen. Daar-
om is het belangrijk om het goed
te doen, zodat je niet over een
paar jaar denkt: had ik het maar
anders gedaan.'

Willen jullie een vrijblijvend en
gratis kennismakingsgesprek in-
plannen? Stuur dan een e-mail
naar info@scheideninutrecht.nl of
bel 0302072016.

De Digitale Nieuwegeiner
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17

De Digitale Nieuwegeiner

Boot te lang
voor nieuwe regels?
Deze scouts zaagden
er gewoon een stuk af

Een scoutinggroep uit Utrecht heeft
een schip dat ze al lang in bezit hebben
door midden gezaagd en meer dan een
meter ingekort. Binnenvaartschip de
Nieuw Hoorn was oorspronkelijk
41 meter lang. De Scoutinggroep
JPCoen Zeeverkenners heeft nu een
hap uit hun eigen schip genomen op
de Museumwerf in Vreeswijk en de
twee delen vervolgens weer aan elkaar
gelast. De reden? Nu is de boot 39.9
meter lang en mag hij ook door vrij-
willigers worden bestuurd.

Sjors Heikoop zit in het bestuur van de
vereniging: 'Met die 41 meter zouden
alleen opgeleide schippers de Nieuw
Hoorn nog mogen besturen. De opleiding
voor dat vaarbewijs duurt zo’n vier jaar.
Daar kunnen we niet op wachten, we
hebben geregeld schippers nodig en zo
kunnen ook de vrijwilligers ermee het wa-
ter op. Daarvoor moest de boot minder
dan 40 meter lang zijn.'

Meer schippers nodig
Die regeling bestaat al heel wat jaren,
maar er was een overgangsregeling
ingesteld voor de schippers van het
Wachtschip, zoals het door de scouting
wordt genoemd. Sjors: 'We hebben drie
schippers die volgens de juiste papieren
nog mogen varen nu, maar dat wordt
agenda-technisch steeds lastiger. We
gaan zo’n 10 tot 15 keer per jaar varen
met het schip en de schippers worden ook
steeds ouder. De jongere vrijwilligers
willen de boot ook heel graag besturen.'

Sjors is zelf één van de eersten straks die
achter het roer komt te staan. 'Nu het
schip is ingekort, hoef ik alleen vijf theorie-
examens te doen en één praktijkexamen

en dan mag ik er eindelijk ook mee varen,
ik sta er al op te wachten.'

Geschiedenis van de Nieuw Hoorn
Het schip werd in 1902 gebouwd als zeil-
klipper, met een lente van 26.6 meter. In
1940 werd de boot met 5 meter verlengd
en in 1962 nog eens met 10 meter. Daar-
door kon het schip later tot 300 ton lading
vervoeren. In de loop der jaren kreeg het
veel verschillende eigenaren en namen,
waaronder Maria Antonetta, Geesje, On-
derneming of Spes Salutis.

In 1987 kocht de Scouting het schip over
om het voor de sloop te redden, op voor-
waarde dat het geen lading meer mocht
vervoeren. De vereniging kocht het schip
en noemde het Nieuw Hoorn.

Bijna klaar
Nu ligt de Nieuw Hoorn al bijna vier weken
in de museumwerf in Vreeswijk. Dick van
Dam is hier de werfbaas. 'Nee, het is geen
dagelijkse kost om zo’n groot schip in te
korten. Maar we krijgen wel vaker aanvra-
gen. In deze maanden kunnen we dat
goed doen, dan is het minder druk met an-
dere boten en is het makkelijker om te
lassen en te slijpen en zo. We zijn al een
heel eind, maar er moet nog wel wat wor-
den gelast en geschilderd.'

Op de website van de museumwerf kun je
precies zien hoe er te werk is gegaan.
Stap voor stap wordt uitgelegd hoe er een
stuk is uitgehaald en hoe de boot vervol-
gens weer aan elkaar is gelast. Dick van
Dam: 'We controleren uiteindelijk zelf of
alles goed zit. Zolang ik werk, heb ik nog
nooit een schip gehad dat gebroken is.
Het is een kwestie van goed doorlassen,
een stukkie ervaring.'

Een verbouwing
van maar liefst 50.000 euro
Of het niet goedkoper was geweest om
een nieuw schip te kopen voor de vereni-
ging? 'Nee', zegt Sjors Heikoop. 'Je moet
vooral een goedgekeurd schip hebben en
deze heeft nogal een historie, dat vinden
we ook belangrijk. Daarnaast is het na-
tuurlijk al echt ons schip, alle faciliteiten
zitten erin. Het is omgebouwd tot varend
clubhuis, met een keuken, wc’s, bankjes.
Dat zouden we anders helemaal opnieuw
moeten doen en dan zou het dus nog
meer kosten.'
Het geld hebben ze bijna bij elkaar. Ze
wisten al langer dat de overgangsregeling
voor de schippers een keer zou stoppen
en hebben dus al tien jaar lang gespaard
voor de verbouwing van het schip. 'Nog
steeds zijn we wel wat aan het verzame-
len, we hebben een sponsoractie, dus als
je een stuk staal uit het weggesneden stuk
wilt hebben, dan kan dat. En we schrijven
fondsen en bedrijven aan om de laatste
centen bij elkaar te krijgen. Alle beetjes
helpen, want anders zijn straks ook onze
reserves op.'

Gauw weer het water op
Het zal nog ongeveer zo’n drie weken
duren voordat er echt mee gevaren kan
worden. De laatste kieren moeten worden
gedicht en de kinderen van de scouting
gaan flink meehelpen om het schip te ver-
ven. Sjors Heikoop: 'Als het schip te water
gaat, dan varen we hem terug naar
Utrecht. Binnen moeten we alles dan weer
passend maken, met een nieuwe vloer en
nieuwe kasten, want er is natuurlijk een
stukje weg. In het voorjaar willen we weer
de Lek op. Dan gaan onze zeilbootjes op
het dek en varen we naar Tull in ’t Waal
om met de kinderen te gaan zeilen.'
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

https://museumwerf.nl/wp-content/uploads/2023/01/Deel-6-beeldverslag-inkorting-Nieuw-Hoorn.pdf
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UVV JO10-3 - JSV JO10-1
Commerciële belangen
zijn ook belangen

Afgelopen zaterdag stond er een uit-
wedstrijd op het programma voor het
team van JSV JO10. Na de afgelaste
wedstrijd van vorige week en toch wel
wat zieke spelers in de afgelopen
weken, was het team ook zaterdag niet
volledig en niet fit. Met slechts een wis-
sel moesten de spelers flink wat meters
te maken tijdens de wedstrijd tegen
UVV uit Utrecht.

JSV trainer Jeffrey Zitter: ‘Het was won-
derlijk lekker weer bij een graad of 4, ge-
woon voor iedereen prima vertoeven op of
langs het veld. In de vorige ontmoeting
met UVV waren al leermomenten hoe om
te gaan met gedrag van je tegenstander,
verbaal en fysiek. Ook vandaag was UVV
als snel de ploeg die zich meer met de
tegenstander bezig hield dan met zichzelf.
JSV wist zich daar goed tegen te wape-
nen. Wat de tegenstanders ook zeiden,
zeurden, irriteerden en soms met een
schop proberen te veroorzaken. Deze
9-jarigen van JSV stonden er boven, ston-
den op, gingen verder met hun eigen spel.
UVV had wellicht ook een reden om zich
zorgen te maken want al snel wist JSV
weer een flinke voorsprong te nemen met
0-3 en dan loop je toch achter de feiten
aan als tegenstander.’

‘Vanaf het moment dat het te makkelijk
ging voor het team van JSV zakte het
pressiespel eigenlijk in elkaar. Hierdoor
kreeg UVV te veel tijd en ruimte om snel
volledig terug in de wedstrijd te komen bij
4-4. Gelukkig werd de pressie hervonden
waardoor het team uit Nieiuwegein de
wedstrijd terug in handen kreeg en met
2 doelpunten de stand naar 4-6 gebracht.
Met nog 1 tegendoelpunt wisten we dus
toch uit Utrecht weg te gaan met de 5-6
zege.’

De trainer was na afloop van de wedstrijd
tevreden ondanks alle tegendoelpunten
die JSV moest incasseren. Jeffrey: ‘Ach
ja, het zou Utrecht en AZ die avond ook
overkomen, amusementswaarde hoog?
Jazeker, ook belangrijk en vooral de wijze
waarop de doelpunten tegenwoordig tot
stand komen. Veelal uit combinaties en
dat is toch waar je als ploeg op terug wil
vallen. Doelpunten uit acties zijn vaak leuk
maar wel eenzaam, als je als ploeg wilt
functioneren dan is een afgepakte bal,
een redding, een assist of een fraaie pass
net zo belangrijk als een doelpunt. Daar-
mee wist JSV afgelopen zaerdag de zege
binnen te halen.’

Dat je op jonge leeftijd veelal te maken
hebt met sportieve maar ook commerciële
belangen zie je iedere dag terug bij de
kinderen die trainingspakken dragen van
grote Europese clubs, petjes, shirts en ga
zo maar door. ‘Onze jongens hebben dit
voor JSV JO10-1 ook. Met Gaaan® als
shirt, trainingspak en een tassensponsor
krijg je toch een belangrijk commercieel
doel mee, doet een sponsor dit als lief-
dadigheid of is er echt een commercieel

doel. Gaaan® sponsort voor het eerst en
het is leuk om te horen dat meerdere
mensen op en rond JSV deze naam toch
al als herkenning zien!’ aldus Jeffrey Zit-
ter.

Aan de grote mensenwereld wilden het
team van JSV JO10 aan de sponsor tonen
dat ze dankbaar zijn dat ze er zo mooi en
netjes bijlopen iedere week. Afgelopen
woensdag waren de vijf fitte spelers sa-
men met de trainer bij Gaaan® op locatie
om kennis te maken met de sponsor en
twee grote teamfoto’s te overhandigen als
blijvende herinnering aan deze mooie
samenwerking.

De drie spelers van het team
van JSVO10 te gast bij de
sponsor

https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Inwonerspanel
over archeologische
vondsten in Nieuwegein

In Nieuwegein zijn de laatste 10
jaar bijzondere archeologische
vondsten gedaan bij Het Kloos-
ter. Archeologie betekent 'ken-
nis van het oude'. Archeologen
zoeken door te graven naar din-
gen die mensen in het verleden
hebben gemaakt. Archeologen
bekijken hoe oud deze dingen
zijn. Hoe ze zijn gemaakt en
waarvoor ze werden gebruikt.
Zo komen ze te weten hoe men-
sen vroeger leefden.

Voordat bedrijventerrein Het
Klooster werd aangelegd, bleek
dat de kans op archeologische
vondsten groot was. Daarom zijn
archeologen er gaan graven. Zij
vonden onder andere stoffelijke
resten van een moeder met baby

uit de Steentijd, een Romeinse
helm en een zwaard uit de Mid-
deleeuwen. Er is al meerdere
malen aandacht geschonken aan
de archeologische vondsten uit
Het Klooster, bijvoorbeeld via een
lezing en een tentoonstelling.

De gemeente Nieuwegein wil dat
de inwoners altijd informatie kun-
nen vinden over de vondsten.
Maar hoe en waar? Daarom wil
Nieuwegein haar inwoners een
aantal vragen stellen, zodat zij
weet waar en hoe de inwoners
over de vondsten willen horen,
lezen en zien. Hiervoor is een in-
wonerspanel opgezet. Meedoen
met het panel?
Stuur een e-mailtje naar
inwonerspanel@nieuwegein.nl.

CDA ziet niets in sloop
flat Nijpelsplantsoen

In de raadsvergadering op donderdag
26 januari heeft het CDA, samen met
Ieders Belang en D66 een motie inge-
diend om het college op te dragen het
scenario uit te werken voor het reno-
veren van alle 4 de flats aan het
Nijpelsplantsoen. In de huidige inten-
tieverklaring, die het college van B&W
voornemens is te tekenen met Woonin
(voorheen Mitros), staat nu opgeno-
men dat flat 1 gesloopt wordt en de
drie andere flats gerenoveerd.

Het college had eerder aangegeven dat het
renoveren van flat 1 gevolgen zou hebben
voor het woningbouwprogramma en het
voor Woonin onbetaalbaar zou zijn. ‘Bei-
de punten werden door het CDA weerlegt.
Het Nijpelsplantsoen is niet opgenomen in
het woningbouwprogramma en Woonin is
één van de rijkste woningbouwcorporaties
van Nederland. Het is dus een kwestie van
willen!’ aldus Helen Adriani, fractievoor-
zitter van het CDA in Nieuwegein.

'Hoe belangrijk vinden we het dat gezinnen
in Nieuwegein een fatsoenlijke sociale wo-
ning kunnen krijgen en dat we deze ook in de
toekomst voor de Nieuwegeinse inwoners
behouden? Hoe wenselijk is het dan dat 90
grote sociale woningen die we nergens an-
ders hebben mogelijk verdwijnen', aldus
Helen Adriani. 'Laat het college eerst maar
onderzoeken of er ook een ander besluit mo-
gelijk is voordat we gaan slopen.'

Alleen het CDA en D66 stemden voor de
motie. Ieders Belang was afwezig en de
overige fracties stemden tegen.

(verder lezen)

De Digitale Nieuwegeiner

Trainer Henri Berghoef
verlaat JSV

Aan het einde van het seizoen
2022 - 2023 moet JSV op zoek
naar een nieuwe trainer voor
de selectie van het eerste elftal
op Sportpark Galecop. Henri
Berghoef (1965) heeft het be-
stuur van de Nieuwegeinse club
laten weten dat hij zijn con-
tract niet zal verlengen. Het
bestuur had graag nog verder
gegaan met Berghoef maar re-
specteert de keuze van de train-
er.

Zijn motivatie is dat een aantal
spelers van plan is te stoppen.
‘Daardoor is het niet zeker dat JSV
dan een representatief eerste elftal
op de been kan brengen. Daarom is
het perspectief voor mij onzeker bij
deze club’ aldus Berghoef.

Berghoef werd 2022 nog aange-
steld als trainer als trainer van het
eerste team na het tussentijds
vertrek van Hans van Helden.
Berghoef was al eerder coach bij
JSV en eerder ook bij VSV Vrees-
wijk.
JSV, dat afgelopen zaterdag nog
met 2 - 0 verdienstelijk won van
Zwaluwen Utrecht, staat derde
van onderen in de derde klasse B.
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Trainer Henri Berghoef

https://www.pen.nl/artikel/romeinse-nederzetting-ontdekt-onder-kantoren-aan-edisonbaan-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/romeinse-nederzetting-ontdekt-onder-kantoren-aan-edisonbaan-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/zwaard-van-jutphaas-krijgt-concurrent
https://www.pen.nl/artikel/zwaard-van-jutphaas-krijgt-concurrent
mailto:inwonerspanel@nieuwegein.nl
https://www.pen.nl/pdffiles/motievreemdnijpelsplantsoen.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/motievreemdnijpelsplantsoen.pdf
https://www.gall.nl
https://www.pen.nl/artikel/henri-berghoef-nieuwe-trainer-jsv
https://www.pen.nl/artikel/henri-berghoef-nieuwe-trainer-jsv
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Een mijlpaal! Dat willen wij samen met u vieren... en hoe kunnen we dat 

beter doen, dan u te laten genieten v
an ons ambachtelijke assortiment wat 

door de jaren heen is opgebouwd. Met vers vlees, vleeswaren, salades, 

vlugklaar, soepen, grillproducten en h
eel veel variatie voor de kant-en-klar

e 

maaltijd. Dagverse producten die we voornamelijk zelf maken met de beste 

ingrediënten. Profiteer van onze heerlijke jubile
umacties!! 

Profiteer van onzeJubileumtas
Speciaal voor ons jubileumfeest hebben wij een voordeeltas 
samengesteld met ambachtelijke producten voor een feestprijs.

Feesttas 
vol lekkers nu slechts

4 Slavinken
4 Hamburgers
4 Verse varkensworst 
Vleeswarentrio
• Boeren achterham
• Gebraden gehakt
• Cervelaat

De feesttas is gevuld met:

Geldig t/m 17 februari 2023

Zaak vol Smaak
Wim Kastelein
bestaat 15 jaar!!!

Dat gaan we vieren!!

19.50
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Studenten Tech Campus
Nieuwegein presenteren hun
nieuwste projecten op de
Techniek Markt 2023

Een ontwerp voor tiny houses, een in-
novatief platform om Internet phishing
tegen te gaan, een complete inrichting
voor een Volkswagen camperbusje en
het programmeren van een zorgrobot.
Een greep uit de maar liefst 70 pro-
jecten die studenten van de Tech
Campus Nieuwegein, onderdeel van
ROC Midden Nederland, donderdag
26 januari lieten zien op de jaarlijkse
Techniek Markt.

Studenten van het Automotive College,
Tech College, ICT College en Bouw & In-
terieur College presenteerden hun pro-
jecten aan een vakjury, bestaande uit
bedrijven uit de regio. Dit leverde uitein-
delijk vier winnende projecten op in drie
categorieën: het meest innovatieve, het
meest creatieve en het meest profes-
sionele project. Het evenement werd af-
gesloten met een feestelijke prijsuitreiking.

Hoog niveau
De jury was onder de indruk van het
niveau van de studenten. 'We hebben tot
in de puntjes uitgewerkte ideeën gezien,
heel veel bevlogenheid, prachtige presen-
taties en veel teamwork. Daar worden we
blij van, want dit zijn de professionals die
we straks keihard nodig hebben op de ar-
beidsmarkt'.
'Het is heel leuk om aan bezoekers te la-
ten zien waar we afgelopen weken mee
bezig zijn geweest', zegt Mark, eerstejaars
student Bouwkunde. Samen met zijn pro-
jectgroepje laat hij trots hun ontwerp zien

voor duurzame starterswoningen. 'We
hebben gebruik gemaakt van veel glas,
dat zorgt voor licht en warmte. Ook heb-
ben we naast de bouwtekeningen een ma-
quette gebouwd zodat je in één oogopslag
kan zien hoe de huizen eruit zien'.

Tech Campus breed event
Het was de 16e keer dat de Techniek
Markt werd georganiseerd. Wat ooit klein
begon met studenten van twee opleidin-
gen, is uitgegroeid tot een Tech Campus
breed event waaraan studenten van alle
vier de colleges deelnemen. ROC Midden
Nederland is trots op de manier hoe de
studenten zich presenteren en is ontzet-
tend blij dat op deze manier kan worden
samengewerkt met bedrijven uit de regio.
Door de overlap tussen de colleges bij de
Tech Campus worden disciplines met
elkaar verweven en wordt veel ruimte
gecreëerd voor ontwikkeling.

De winnaars
van de Techniek Markt 2023

Meest professionele project
1. Starterswoning met hellend dak – Niels,
Rayman, Rodi, Quinten
2. Simms Fitness – Jesse, Dave, Emir,
Gyoan, Julian

Meest innovatieve project
Internet Phishing – Just en Kevin

Meest creatieve project
Zelfgemaakt bureau – Teun



Expositie
van kunstenares
ImSook Yoo in
Museum Warsenhoeck

Van 5 februari tot 9 april
exposeert in Museum Warsen-
hoeck de Koreaanse kunstena-
res ImSook Yoo. Ze is in 1954
geboren in Korea. In Nederland
studeerde ze aan de kunstaca-
demie AKI Enschede (afgestu-
deerd in 1989, schilderen en
tekenen). Sinds 2022 woont
ImSook Yoo in Utrecht.

In de periode van 2008 tot 2013
was zij artistiek werkzaam in het
kunstenaarsatelier aan de Kerk-
straat 48 in Nieuwegein. Op een
gegeven moment begon zij daar
met het handmatig scheppen van
Hanji (moerbeiboom gebaseerd
papier). Ook maakte zij verschil-
lende reizen naar Korea voor haar
onderzoek, leerde nieuwe tech-
nieken en onderhield contact met
een bedrijf dat al vier generaties
lang handmatig Hanji-papier pro-

duceert (in de stad WonJu). Zij
verfijnde daarbij haar techniek.

Na twee jaar zette ImSook Yoo
een punt achter het scheppen van
Hanji. Verschillende factoren
speelden daarbij een rol, zoals
een zware fysieke belasting. Ze
werkt nu verder met natuurlijke
materialen welke voor haar beter
hanteerbaar zijn.

In 2012 heeft ze een serie van 21
schilderijen vervaardigd. Daarbij
is ze de nadruk gaan leggen op
het gebruik van verschillende
materialen, zoals ongeprepa-
reerde doeken en verven. Mate-
rialen zijn een thema op zich
voor haar werk. In haar werk zie
je dat het combineren van ver-
schillende materialen gaandeweg
een bepaalde vorm aanneemt.
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Kom zondag
Gluren bij de Partner

Aanstaande zondag, 5 februari, Gluurt
heel Nederland bij de Buren. Ook buur
De Partner opent dan haar deuren.

• Om 12.45, 14.15 en 15.45 uur een
Muzikale reis voor kinderen. Tamarix
speelt mooie vrolijke muziek en De
Muziekstal zorgt ervoor dat iedereen, ou-
ders en kinderen vanaf 1 jaar, kunnen
meedoen met de schud-eitjes, de dans-
sjaaltjes en wie weet mag je de dirigent
zijn.

• De band Kozzeltov treedt op om 13.30,
15.00 en 16.30 uur. Heerlijke onthaasten-
de luistermuziek voor verwende oortjes
waarmee je uit je kop en dichter bij je ziel
komt. Blue without blues, Bluesy Amer-
cana met een rauw randje. Het is moeilijk
in een vakje te proppen dus kom luisteren
en oordeel zelf.

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.

Deze week een collage van foto’s van de Prins Hendrik-
school voor schipperskinderen in Vreeswijk. De kaart
komt uit ongeveer 1940. Uitgever is onbekend. Gedrukt
door P. Dufrenne uit Utrecht in zwart/wit. Van links naar
echts en van boven naar beneden: de zijgevel, de
hoofdingang en de achterzijde.

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

De Digitale Nieuwegeiner

http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:redactie@pen.nl
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'Dat wandelen een van de
meest toegankelijke manier is van
bewegen is al lange tijd duidelijk.
Wandelen heeft namelijk niet
alleen positieve effecten op
lichamelijke en geestelijke
gezondheid, maar het draagt ook
bij aan een duurzamere
samenleving. Wandelen belast het
milieu het minst, zeker wanneer je
de auto laat staan. Wat misschien
nog wel het belangrijkst is dat een
groot deel van de wandelaars zich
positief en gelukkig voelt tijdens
het wandelen.'

'Nederlanders wandelen erg
graag en uit onderzoek dat het
Wandelnet heeft laten uitvoeren
onder deze Nederlandse
wandelaars blijkt dat bijna alle
wandelaars zich tijdens het
wandelen ontspannen (90%) of
positief (88%) en gelukkig (80%)
voelt.'

'Structureel sporten en of
bewegen draagt ook bij aan
persoonlijke ontwikkeling. Zo zien
we dat mensen die structureel in
beweging komen bijvoorbeeld
vaker en makkelijker andere
mensen ontmoeten. Het zorgt
voor de ontwikkeling van een
hoop vaardigheden.'

'Dat wandelen gezond is, daar
bestaat geen discussie over. De
beweegrichtlijn voor volwassenen
adviseert om per week, verspreid
over meerdere dagen, 2,5 uur
matig intensief te bewegen. Voor
wandelaars betekent dat wel dat
wel een iets verhoogde hartslag
en ademhaling. Dus soms even
stevig doorwandelen. Nu schrijf ik
over wandelen maar dit kan
natuurlijk ook rollen zijn.'

'Zelf vind ik als rolstoelgebruiker
het heerlijk om de natuur in te
gaan en lekker te wandelen/rollen.
Ik merk dat dit niet alleen een
positief effect heeft op mijn fysieke
maar ook zeker op mijn
geestelijke gezondheid. Daarnaast
is wandelen een erg

laagdrempelige vorm van
bewegen en kan ieder het op of
zijn of haar niveau. De kans op
blessures is bij wandelen nihil.'

'Om deze laagdrempelige
manier van bewegen te promoten
hebben we een aantal
toegankelijke beweegroutes
verspreid door Nieuwegein in
kaart gebracht. De routes
variërend van 2 tot 3.5 km
doorkruisen wijken als Hoog-
Zandveld, Batau, Galecop en
Jutphaas-Wijkersloot. Op de
routes zijn verschillende
beweegmomenten ingepland om
de wandelactiviteit net even wat
meer afwisseling te geven.
Alle routes zijn gemaakt met de
inachtneming van verschillende
deelnemers. De routes zijn
bijvoorbeeld dus ook toegankelijk
voor mensen met rollator en/of
rolstoel.'

'Ben je benieuwd naar deze
leuke routes of wil je graag weten
hoe je in beweging kunt komen?
Wij van SportID Nieuwegein
helpen je graag! Of wil je meer in-
formatie over sporten en bewegen
met een beperking? Neem dan
contact op met mij via r.poggen-
wisch@merwestein.nl.

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

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

Deze week valt de eer te beurt aan
Robin Poggenwisch:

Laagdrempelige
beweegroutes in Nieuwegein

mailto:r.poggenwisch@merwestein.nl
mailto:r.poggenwisch@merwestein.nl
https://www.sportidnieuwegein.nl/sportid/
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Nieuwe handloscontainers
voor inzameling textiel
in Nieuwegein

Vanaf januari 2023 wordt het textiel in
gemeente Nieuwegein ingezameld door
ReShare, de afdeling van het Leger des
Heils die zich bezighoudt met textiel.
Dit is het resultaat van een innovatieve
aanbesteding die door de Afval Verwij-
dering Utrecht (AVU) voor 11 Utrechtse
gemeenten is uitgevoerd. Met deze
nieuwe overeenkomst krijgt onze
gemeente meer grip op de kwaliteit van
het afgedankte textiel en wordt het in-
gezamelde textiel hergebruikt of hoog-
waardig gerecycled.

Speciale handloscontainers geplaatst
in januari
De huidige textielcontainers zijn in januari
verwijderd om plaats te maken voor nieu-
we handloscontainers. Door het gebruik
van deze speciale handloscontainers, die
door ReShare worden geplaatst, wordt er
meer schoon textiel ingezameld.

Eventuele vervuiling wordt er op het mo-
ment van inzamelen uitgehaald, waardoor
het textiel hoogwaardig kan worden her-
gebruikt of gerecycled. Daarnaast wordt
de inzameling uitgevoerd door mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt en
wordt de inzameling uitgevoerd met elek-
trische inzamelvoertuigen.

Wat gebeurt er
met het ingezamelde textiel?
Nadat het textiel is ingezameld wordt het
herdraagbare textiel bij een textielsorteer-
centrum van ReShare uit gesorteerd.
Deze kleding krijgt een tweede leven via
tweedehands kledingwinkels van Re-
share, andere afnemers binnen en buiten
Nederland en via diverse organisaties
voor noodhulp. Het niet-herdraagbare tex-
tiel wordt op een zeer innovatieve manier
door Textiles2Textiles in Wormerveer
gesorteerd op kleur en samenstelling.

Daarna worden de knopen, ritsen en la-
bels automatisch verwijderd en blijft er
een hoogwaardige grondstofsoort over die
kan worden verwerkt tot garen voor de
textiele maakindustrie. Hiermee ontstaat
een hoogwaardig recycled, post-consumer
garen.

Dit proces draagt daarmee bij aan het mo-
gelijk maken van een circulaire textiel-
keten. En dat is hard nodig omdat de pro-
ductie van nieuw textiel een grote nega-
tieve impact heeft op het milieu vanwege
het grondstoffenverbruik en de CO2 uit-
stoot. Helaas wordt er wereldwijd minder
dan 1% van al het textiel hoogwaardig
gerecycled tot nieuwe kleding, een groter
deel wordt laagwaardig toegepast als iso-
latiemateriaal, poetsdoeken of in de auto-
industrie. Er moet dus hard gewerkt wor-
den aan een circulaire textielketen. In
plaats van kleding als een soort wegwerp-
artikel te beschouwen met een grote
negatieve milieu-impact moet er worden
ingezet op langere levensduur, reparatie,
hergebruik en hoogwaardige recycling.

Wat kun je zelf doen
• Lever textiel schoon en droog en in een
gesloten zak in.
• Breng geen nat of vervuild textiel.
• Lever al je textiel in, ook als het kapot of
gescheurd is.
• Laat je kleding repareren als dit kapot is
voor een langere levensduur.
• Koop en verkoop tweedehands kleding
via kringloopwinkels, marktplaats of Vin-
ted.
• Neem deel aan kledingruil of swapping
events.
• Let bij aanschaf van nieuwe kleding op
de duurzaamheid van de materialen.
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Wethouder John van Engelen werpt zijn
oude kleding in de nieuw geplaatste
handloscontainer van Reshare,
onderdeel van het Leger des Heils

Methodes om je dak
te verduurzamen

De duurzaamheid van onze huizen
staat volop in het nieuws. Dit
geldt ook voor het dak.

Gelukkig zijn er diverse manieren om
jo dak duurzamer te maken, waar-
door je jouw energieverbruik kunt
verminderen en je een bijdrage levert
aan de lokale milieu inspanningen.
Er zijn verschillende manieren die er
voor zorgen dat jouw dak zo duur-

zaam mogelijk wordt, bijvoorbeeld
met de toepassing van sedum cas-
settes.

Kies voor een groendak
In de eerste plaats is het mogelijk om
voor een groendak te kiezen. Dit
soort daken absorberen veel meer
warmte, waardoor je huis in de zomer
koeler blijft en minder energie ver-
bruikt. Daarnaast zorgen zulke daken

ook voor een betere luchtkwaliteit,
waardoor dit het milieu ook nog eens
ten goede komt. Bij zaken als simpl-
ysedum kun je de juiste producten
halen voor dit soort daken.

Zonnepanelen op je dak
Je kunt er ook voor kiezen om op je
dak zonnepanelen te plaatsen. Hier-
mee produceer je duurzame energie,
waardoor je minder afhankelijk bent
van externe bronnen. Bovendien is
de installatie en het onderhoud van

(verder lezen)

https://www.simplysedum.nl/sedum-cassettes/
https://www.simplysedum.nl/sedum-cassettes/
https://www.simplysedum.nl/
https://www.simplysedum.nl/
https://www.pen.nl/artikel/dit-zijn-de-methoden-waarmee-je-jouw-dak-duurzamer-kunt-maken-in-nieuwegein
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Vrouw
rijdt met voertuig het
Merwedeknaal
in en beland
in het ziekenhuis

Een automobiliste is donderdag
het Merwedekanaal ingereden
met haar auto. Het voorval ge-
beurde rond 14.40 uur toen zij
op de Vreeswijksestraatweg
reed ter hoogte van de Urker-
schans aan de rand van de wijk
Fokkesteeg. Hoe het ongeluk
heeft kunnen gebeuren is on-
bekend, het gebeurde in een
flauwe bocht. De bestuurster
wist niet zelfstandig uit de auto
komen. Een omstander heeft
haar uit de auto gekregen en
wist haar met hulp van anderen
aan de kant te krijgen.

Omdat niet bekend was of er an-
dere personen in het voertuig
aanwezig waren werden meerdere
reddingsdiensten opgeroepen,
waaronder een duikteam uit
Maarssen. Deze bleek uiteindelijk
niet nodig te zijn. De Vreeswijk-
sestraatweg werd tijdelijk door de
politie in beide richtingen afge-
sloten. Een takelbedrijf heeft de
auto geborgen. Dat was extra
moeilijk omdat het voertuig in-
middels naar de bodem van het
kanaal was gezonken.
De vrouw is ter plekke behandeld,
maar moest toch door een ambu-
lance naar het ziekenhuis ge-
bracht worden. Wat voor letsel zij
heeft opgelopen is onbekend. Hoe
het ongeluk heeft kunnen gebeu-
ren wordt onderzocht.

Activiteitenplein Bouwgein

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

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

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

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

Andere activiteiten
op Bouwgein

Zondag 5 februari
Gluren bij de Buren
Op Bouwgein treden 2 muzikale acts op
tussen 12.45 en 17.00 uur: de band Pro-
motion en Castellum Saxofoon Kwartet

Zaterdag 11 maart
NLDoet
10.00-14.00 uur. We gaan het buiten-
schilderwerk aanpakken. Kijk voor meer
informatie en aanmelden op: https://
www.nldoet.nl/activiteit/bouwgein-
schildert.

Woensdag 15 maart
Verkiezingen.

Een jaar geleden...

De auto, voordat hij
naar de bodem zonk

https://www.bouwgein.nl
https://www.nldoet.nl/activiteit/bouwgein-schildert
https://www.nldoet.nl/activiteit/bouwgein-schildert
https://www.nldoet.nl/activiteit/bouwgein-schildert
https://www.bouwgein.nl
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Plekken
om te zien én te doen
in en rond Nieuwegein

• Middelwaard
Deze grote recreatieplas heeft ook een
klein riviergeultje: de Kleine Lek. In de
zomer kun je er uitstekend zwemmen en
in de rest van de seizoenen is het gebied
bijzonder geschikt voor een fijne wande-
ling weg van de drukte.

• Museum Warsenhoeck
In dit museum leer je alles over Nieuwe-
gein, wat vroeger nog Jutphaas en Vrees-
wijk heette. Naast de vaste collectie vind
je er ook verschillende wisselende exposi-
ties, dus er is altijd weer wat nieuws te
beleven. Let van tevoren wel goed op of
het museum open is als je het wil bezoe-
ken, want de openingstijden verschillen
per seizoen.

• Prinses Beatrixsluis
Deze sluis in het Lekkanaal is het grootste
monumentale binnenvaartsluizencomplex
van Nederland. Hier wordt de verbinding
tussen de Lek en het Amsterdam-Rijn-
kanaal gelegd. De kenmerkende witte
heftorens hebben ervoor gezorgd dat de
sluis is uitgeroepen tot Rijksmonument en
is een van de belangrijkste werken van de
architecten J.P Josephus Jitta en L.S.P.
Scheffer. Jaarlijks varen er meer dan
50.000 schepen door deze bijzondere
sluis en je kunt er een miniatuurversie van
bewonderen in Madurodam.

• Park Oudegein
Ook in Nieuwegein zelf is er meer dan ge-
noeg groen, waaronder het stadspark
Oudegein, de groene longen van de stad.
In het park vind je veel verschillende
recreatieve mogelijkheden en meerdere
routes om te wandelen, fietsen, Discgolf of
varen. Het park is aangelegd in 1977,
daar kwam later de grote vijver in het mid-
den bij. Voor vertier kun je terecht bij de
kinderboerderij, het Milieu Educatie Cen-
trum, Kasteel Oudegein, de historische
boerderij IJsselstee en in de winter een
ijsbaan.

• Vreeswijk en IJsselstein
Voor een gevoel met wat meer historie
kun je de wijk Vreeswijk of de dichtbijgele-
gen stad IJsselstein ontdekken. Vreeswijk
was voorheen een op zichzelf staand
zandwinningsdorp en is sinds 1971 deel
van Nieuwegein. De oude gebouwen
zoals de kerken en de Oude Sluis laten
nog veel van deze historie zien. Ook vind
je er een speciaal museum dat helemaal
is gewijd aan de binnenvaart.

• Botanische tuinen
In het nabijgelegen Utrecht vind je de
botanische tuinen van de Universiteit van
Utrecht. Totaal gaat het om meer dan 9
hectare, aangelegd rondom Fort Hoofd-
dijk, waar zes verschillende tuinen te vin-
den zijn. Iedere tuin heeft weer een eigen
thema, karakter en uiterlijk. Niet alleen
liefhebbers van de natuur zullen hier hun
hart kunnen ophalen, ook iedereen die
graag wat wil leren is hier op de juiste
plek. Let wel op dat de tuinen in de winter-
maanden gesloten zijn.

• Zwembad Merwestein en andere
sport mogelijkheden
In zwembad Merwestein kun je heerlijk
zwemmen, maar ook in de wijk Blokhoeve
in Nieuwegein kun je je heerlijk sportief
uitleven. Daar vind je een bowlingcentrum
en een klimhal. Op regenachtige dagen
kun je hier dus meer dan genoeg activitei-
ten vinden die je urenlang bezig kunnen
houden. Alsof dat nog niet genoeg is, vind
je in Nieuwegein ook het grootste trampo-
linepark van Europa, wat de naam Jump-
square heeft gekregen. Aan de rand van
Nieuwegein, richting Houten vind je Down
Under, een groot park waar je zowel bin-
nen als buiten kunt wakeboarden en wa-
terskiën.

• Fortentocht
In de provincie Utrecht zijn er
bovengemiddeld veel forten en kastelen te
vinden en er zijn veel wandel- en fiet-
sroutes te vinden waarbij je ze allemaal
kunt bewonderen. Het is een unieke
manier om de omgeving te verkennen en
tegelijkertijd ook nog wat lichaamsbeweg-
ing te krijgen.

• Kasteel Rijnhuizen
Dit monumentale kasteel met een rijke
geschiedenis is goed onderhouden en
schittert nog in volle glorie. Er omheen
vind je een slotgracht, brug en bosrijke
omgeving die perfect geschikt is voor een
wandeling. Je vindt er twee schitterende
koetshuizen, een theehuis en zelfs een
tuinschuur met monumentale status. Als je
geen zin hebt in een wandeling, kun je er
ook terecht voor de evenementen die er
regelmatig georganiseerd worden.

28

Rijnhuizen

https://indebuurt.nl/nieuwegein/nieuws/zwemmen-in-natuurwater-nieuwegein~90879/
https://www.uu.nl/agenda/wintersluiting-botanische-tuinen
https://www.uu.nl/agenda/wintersluiting-botanische-tuinen
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donderdag 2 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

Maandag 6 februari a.s. is de 
start van het aanpassen van 
de bushaltes Barnsteendrift. 
De bushaltes worden opge-
heven en de bus gaat vanaf 
dan stoppen op de rijbaan. 
Hiervoor worden de haltes 
verplaatst en gaat het fiets-
pad achter de bushalte langs.

We voeren de werkzaamheden
op werkdagen tussen 7:00 –
17:00 uur uit in 2 fasen. 
Daardoor hoeft de weg niet 
geheel afgesloten te worden en 
wordt het verkeer met tijdelijke 
verkeerslichten om en om over 
één weghelft geleid. We leiden 
(brom)fietsers gedurende 
de werkzaamheden om. 
Doorgaand verkeer kan via de 
A.C. Verhoefweg rijden.

Fase 1 Barnsteendrift Oost
Op maandag 6 februari is de 
start van de werkzaamheden aan 
de bushalte aan de Oostzijde (bij 
Kasteeldrift) die 2 weken duren.
Tijdens de werkzaamheden is 
de rijbaan aan de zijde van de 
bushalte afgesloten, de andere 
rijbaan blijft open. 

Aanpassen bushaltes 
Barnsteendrift 

Gratis webinars voor 
gescheiden ouders

 Inmiddels is de raad alweer bezig aan de 
tweede reeks vergaderingen van dit jaar. 
Let op! De raadsvergadering aan het eind 
van deze reeks vindt dit keer niet plaats op 
donderdag, maar op woensdag 22 februari. 
Op deze manier kan de reserve-avond ge-
pland worden op donderdag 23 februari en 
hoeven de raadsleden niet bijeen te komen 
in de voorjaarsvakantie – met het risico dat 
veel leden afwezig zijn.

Wat staat er volgende week op de agenda? 
In elk geval weer voldoende voor een dubbel 
programma; er wordt vergaderd in zowel de 
Raadzaal als de Gildenborchzaal.

• Inspraak
 Tijdens de inspraakronde verwelkomt de 

raad een inwoner of ondernemer in zijn 
midden, die zijn mening wil geven over 
een actuele Nieuwegeinse kwestie. 

 Dus, wilt u uw visie op de zaak kwijt? 
Neem dan contact op met de griffie van 

 de gemeenteraad!
• Jeugdhulp
 In 2023 wordt het nieuwe beleidskader 

jeugd aan de raad voorgelegd. In de 
aanloop hiernaar krijgt de raad informatie 
over de stand van zaken op het gebied van 
jeugdhulp. Ook krijgt de raad de gelegen-
heid vragen te stellen en mee te denken 
over dit onderwerp.

• Intermezzo
 Vrijwilligersorganisatie Robin-Food ver-

zorgt wekelijks maaltijden voor elke Nieu-
wegeiner die het nodig heeft. Tijdens het 
intermezzo komt de stichting iets vertellen 
over haar activiteiten.

• Gezondheidsbeleid
 Op dit moment wordt gewerkt aan een 

omgevingsprogramma gezondheid, waar-
in staat hoe de gemeente het beleid op 
dit thema wil vormgeven. Daarover zal het 
college de raad deze avond informeren, 
maar het college neemt hierin ook graag 
de ideeën van de raad mee.

• Omgevingsprogramma klimaat-
 adaptatie
 Ook op het gebied van klimaat werkt de 

gemeente aan een nieuw omgevingspro-
gramma. Daarin is te lezen hoe Nieuwe-
gein zal omgaan met de gevolgen van 
klimaatverandering. Deze avond gaat de 
raad met het college in gesprek over de 
totstandkoming van het nieuwe program-
ma.

Tot slot
De Avond voor de Stad wordt altijd ge-
streamd via NieuwegeinseRaad.live/Stream1. 
Omdat er deze avond een dubbel program-
ma is, is een tweede stream beschikbaar via 
NieuwegeinseRaad.live/Stream2. 
Uiteraard bent u ook welkom op het Stads-
huis om de vergadering in de Raadzaal of de 
Gildenborchzaal bij te wonen. ●

Avond voor de Stad    
9 februari 2023

Baggeren in Nieuwegein

Op 6 februari start A. den Hartog & Zn. met het verwijderen 
van baggerslib uit sloten in Park Oudegein. De werkzaamheden 
zullen ruim 4 maanden duren, afhankelijk van het weer. 
Als er gebaggerd wordt in het broedseizoen, wordt het werk 
begeleid door een ecoloog.

Waarom?
Door te baggeren blijven de sloten diep genoeg, zodat het water 
aan- en afgevoerd kan worden. Een dikke laag bagger op de bodem 
is slecht voor de doorstroming van water. Een ondiepe sloot kan ook 
minder water afvoeren. Bij veel regen kan dit tot wateroverlast leiden.

Werkwijze?
Langs een aantal wegen worden borden geplaatst zodat de bewoners 
op de hoogte zijn van de werkzaamheden. 

Samen met Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
De sloten in Park Oudegein worden eerst gebaggerd. 
Daarna, vanaf de zomer van 2023, worden de andere sloten in 
samenwerking met HDSR gebaggerd. Voor meer informatie en 
om te zien waar er gebaggerd gaat worden kunt u kijken op 
www.hdsr.nl/buurt/nieuwegein/baggeren-watergangen. ●Een scheiding is voor kinderen en 

ouders vaak heel ingrijpend. Wilt u 
als ouder, professional of familielid 

weten hoe u een kind in deze situatie 
zo goed mogelijk kunt steunen? U bent 
van harte welkom bij de online bijeen-
komsten van het Landelijk Contactpunt 
Ouderbijeenkomsten. Voor inwoners 
van de gemeente Nieuwegein is mee-
doen aan deze webinars gratis. 

Basisbijeenkomst
Elke maand is er een online bijeen-
komst met basisinformatie over schei-
den. De eerstvolgende basiswebinar 
is op maandagavond 13 februari van 
19.30 tot 21.30 uur. Hierin krijgt u veel 
informatie, voorbeelden van andere 
ouders en filmpjes met praktische tips. 
Hoe beleeft een kind een scheiding of 
ruzie tussen ouders? En waarom is een 
vorm van contact met beide ouders 

voor hen zo belangrijk? Op deze vragen 
geeft de basisbijeenkomst antwoord. 

Maandelijkse webinars
Na het volgen van deze bijeenkomst 
kunt u meedoen aan verschillende 
vervolgbijeenkomsten. Bijvoorbeeld de 
webinar ’Steun voor je kind’ op dinsdag 
28 februari. Of een bijeenkomst over 
de mogelijke oorzaak van problemen 
tijdens een scheiding, op donderdag 
30 maart. Alle bijeenkomsten duren 
van 19.30 tot 21.30 uur. Vanaf 19.15 
uur start de inloop.

Meer informatie en aanmelden
Op www.ouderbijeenkomsten.nl 
vindt u alle data en kunt u zich gratis 
aanmelden met uw Nieuwegeinse 
postcode. Meedoen kan anoniem als 
u dat prettig vindt. ●

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

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

Gratis vloerisolatie voor 
100 woningeigenaren

Fase 2 Barnsteendrift West
Op maandag 20 februari starten 
we met de werkzaamheden aan 
de bushalte aan de Westzijde 
(bij Druivegaarde), die 2 weken 
duren.

Tijdelijke bushalte 
De bushalte is tijdens de 
werkzaamheden niet bereikbaar 
maar wordt vervangen door 
een tijdelijke bushalte. 
Kijk voor actueel reisadvies 
op www.u-ov.info of op 
www.9292.nl. ●

De gemeente Nieuwegein en de pro-
vincie Utrecht bieden woningeigenaren 
met een laag inkomen en een hoge 
energierekening gratis vloerisolatie aan. 
Dit speciale aanbod is bestemd voor 
eigenaren van een eengezinswoning 
zonder vloerisolatie, gebouwd vóór 
1994. Alle Nieuwegeiners die energie-
toeslag hebben ontvangen en voldoen 
aan de voorwaarden hebben een brief 
van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 
ontvangen. 40% van de aangeschreve-
nen heeft inmiddels aangegeven dat ze 
willen meedoen met de actie. 

Voor wie? 
Er is subsidie om ongeveer 100 wonin-
gen gratis vloerisolatie aan te bieden. 
Inwoners uit Nieuwegein kunnen 
meedoen als ze van Werk en Inkomen 
Lekstroom (WIL) een brief over deze 
actie hebben gekregen. Of als ze aan 
de voorwaarden voldoen dat ze wonen 
in een eengezinswoning van vóór 1994 
gebouwd in de gemeente Nieuwegein. 
De aanvrager is woningeigenaar en 
hoofdbewoner van de woning en heeft 
afgelopen jaar een energietoeslag 

ontvangen via Werk en Inkomen 
Lekstroom (WIL). Inwoners van 
Nieuwegein hebben recht op een ener-
gietoeslag als hun inkomen maximaal 
120 procent is van de bijstandsnorm. 
(www.wil-lekstroom.nl/energietoeslag).

Aanmelden 
Meer informatie of aanmelden kan via 
www.jouwhuisslimmer.nl/nieuwegein/
actie-gratis-vloerisolatie tot 17 februari 
2023.De aanmeldingen worden behan-
deld op volgorde van binnenkomst. 
Als mensen snel reageren is de kans 
groter dat er nog budget is voor het 
isoleren van hun vloer. ●

Subsidie
Huiseigenaren die geen gebruik 
kunnen maken van deze regeling, 
kunnen gemiddeld 15% van de 
kosten die ze hebben gemaakt 
terugkrijgen door een subsidie aan 
te vragen via de RVO. 
Kijk voor meer informatie op de 
pagina ISDE: Isolatiemaatregelen 
woningeigenaren (www.rvo.nl) 

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/winkel/Schilderij-Gun-jezelf-de-zee-van-tijd-p435615319
https://www.burendag.nl
http://www.sportparkgalecop.nl
http://www.sportparkgalecop.nl
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http://robin-food.nl
http://robin-food.nl/soep-van-de-fiets/
https://www.pen.nl/prijsvraag
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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.

Vragen-inloop in de bieb
De tweede verdieping

Veel mensen hebben vragen over wat
ze kunnen doen om energie te bespa-
ren voor het klimaat en de energiekos-
ten.

Zaterdag 4 februari houdt Energie-N haar
maandelijkse inloop in de bieb in de bin-
nenstad van Nieuwegein. Die dag, van
11.00 tot 14.00 uur, kun je met al je vra-
gen terecht bij de vrijwilligers van Ener-
gie-N. Natuurlijk kun je daar, maar ook
via e-mail (info@energie-n.nl) of telefoon
(0302378312, bereikbaar op werkdagen
tussen 20.00 en 21.00 uur) aanmelden
voor een energiegesprek bij je thuis of
een warmtescan.

De Digitale Nieuwegeiner

Ik hoef geen maatregelen te nemen
want ik heb volgens mijn energiebedijf
een gemiddeld verbruik?

Van de week gaf iemand zich op voor een energiegesprek/warmte-
foto bij Energie-N. We plannen dan het gesprek in en sturen een
vragenlijst waarmee de bewoner zich kan voorbereiden op het
gesprek. Hij had waarschijnlijk nog eens goed op de energiereke-
ning gekeken en annuleerde de afspraak. Zijn reden was 'Ik heb
volgens mijn energiebedijf een gemiddeld verbruik dus ik hoef geen
maatregelen te nemen'.

Dat je een gemiddeld energiegebruik hebt of lager dan het tariefplafond
betekent natuurlijk niet dat je niets kunt doen. Veelal zijn er ook in jouw
situatie maatregelen te bedenken die je met beperkte investeringen kunt
realiseren en die zich, zeker met de hoge energieprijzen van nu, snel
terugverdienen. Meld je aan voor een energiegesprek eventueel met
warmtefoto. Mail naar info@energie-n.nl.

Wanneer
Continu

Werkdagen 20.00 - 21.00 uur

• 4 feb, 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: 0302378312
Vragen inloop in bieb De tweede
verdieping, Stadshuis

mailto:info@energie-n.nl
0302378312
mailto:info@energie-n.nl
mailto:info@energie-n.nl
0302378312,
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Baggeren in Nieuwegein

Op 6 februari start A. den Hartog & Zn.
met het verwijderen van baggerslib uit
sloten in Park Oudegein. De werk-
zaamheden zullen ongeveer 18 weken
duren, afhankelijk van het weer. Als er
gebaggerd wordt in het broedseizoen,
wordt het werk begeleid door een
ecoloog.

Waarom wordt er gebaggerd
Door te baggeren blijven de sloten diep
genoeg, zodat het water aan- en afgevoerd
kan worden. Een dikke laag bagger op de
bodem is slecht voor de doorstroming van
water. Een ondiepe sloot kan ook minder
water afvoeren. Bij veel regen kan dit tot
wateroverlast leiden.

Wat is de werkwijze
Langs een aantal wegen worden borden
geplaatst zodat de bewoners op de hoogte
zijn van de werkzaamheden. Er wordt
geprobeerd om overlast zoveel mogelijk te
beperken, maar het kan zijn dat je toch
last hebt van de werkzaamheden. De
gemeente Nieuwegein vraagt hiervoor al-
vast begrip.

Samen met Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
De sloten in Park Oudegein worden eerst
gebaggerd. Vanaf de zomer van 2023 wor-
den de andere sloten in samenwerking
met HDSR gebaggerd. Op het kaartje
hiernaast zie je waar er gebaggerd gaat
worden.

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 scoutinggroep kwam voor een nare verrassing te staan: hun boot was opeens te lang bevonden! Maar, deze scouting-
groep liet zich niet in de boot nemen. Is hij te lang? Nou, dan korten ze hem toch gewoon in op de Museumwerf in Vreeswijk!‘

De Digitale Nieuwegeiner

http://www.keep-in-mind.nl
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Muntstad wint titel
Volkswagen bedrijfswagen
maatwerkspecialist van 2023

Volkswagen bedrijfswagen dealer Muntstad uit Utrecht, is
vanuit het netwerk uitgeroepen tot maatwerkspecialist voor
2023. Deze prijs is een bekroning voor de diversiteit die
Muntstad biedt aan ombouwmogelijkheden voor een
bedrijfswagen.

De maatwerkspecialist is een Volkswagen bedrijfswagendealer
die een grote keuze biedt aan ombouw mogelijkheden voor een
bedrijfswagen. Denk hierbij aan het opbouwen van een
glasrasteel voor een glaszetter, of een koelwagenombouw voor
gekoeld vervoer. Ook het ombouwen van een bedrijfswagen met
een open laadbak behoort tot de mogelijkheden. Muntstad heeft
zich in deze ombouw verder gespecialiseerd, waardoor voor de
vele vragen van ondernemers altijd een passende oplossing kan
bieden. Door deze specialisatie kan Muntstad soms oplossingen
bieden die bij andere aanbieders niet tot de mogelijkheden
behoren.

'Deze oplossingsgerichtheid zit in ons bloed' zegt salesmanager
Ronald Hijkoop. 'Wij willen altijd kijken naar een passende
oplossing bij de vraag van de ondernemer. Het leukste vind ik
dan om het samen met het team het onmogelijke toch mogelijk te
maken. Deze prijs voelt dan ook echt als een beloning voor alle
inspanningen die wij hebben geleverd.'

De titel Maatwerkspecialist van het Jaar is een jaarlijkse
competitie vanuit de Volkswagen bedrijfswagens importeur PON.
Alle officiële Volkswagen bedrijfswagendealers mogen
gedurende het jaar laten zien hoe goed zij maatwerk oplossingen
kunnen bieden aan hun klanten.

Over Muntstad
Muntstad is dé officiële merkdealer en servicepartner van
Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT en Volkswagen
Bedrijfswagens in Utrecht en omstreken. Daarnaast heeft
Muntstad een eigen schadeherstelbedrijf, leasemaatschappij en
een verhuurtak. Hiermee is Muntstad in staat om de complete
mobiliteitsbehoefte in te vullen voor zowel de particuliere als
zakelijke klant. Met 9 vestigingen in o.a. Utrecht, Zeist,
Nieuwegein en Maarssen behoort Muntstad tot één van de
grotere dealerbedrijven van Nederland.

RietjeArt exposeert met Kunst is Reflectie
in Restaurant De Middenhof

Van 1 februari tot 1 juli 2023 hangen 40 schilderijen van
kunstenares Rietje Smal-Zwanenburg (RietjeArt) in
Restaurant de Middenhof aan de Duetlaan in Nieuwegein.
Deze expositie is een project vanuit KunstGein Nieuwegein.
Tijdens het eten in de Brasserie, het Pannenkoeken-
restaurant of het Tappa-gedeelte word je omringd door de
kleurrijke schilderijen van RietjeArt. De exposite is alle
dagen te bezichtigen vanaf 12.00 uur met uitzondering van
maandag en dinsdag.

Rietje werkt van uit haar eigen atelier RietjeArt in het landelijke
Stoutenburg en maakt Kunst met een Boodschap. ‘Door naar
kunst te kijken ontstaat er verbinding tussen de kunstenaar en de
kunstliefhebber. Ik nodig de kijker van harte uit om de tijd te nemen
om te kijken, te ontdekken en zijn eigen beleving te ervaren en die
mee te nemen’ aldus Rietje. Haar levensmotto is 'Durf je droom te
leven' en dat probeert ze uit te dragen in haar dagelijkse leven en
in haar kunst.

Rietje: ‘Mijn liefde voor landschap en natuur zijn terugkerende
onderwerpen in mijn schilderijen. Ik schilder abstracte werken
waarin ik mijn ervaringen, belevingen en emoties verwerk, gebruik
makend van verschillende technieken en materialen. Mijn werken
zijn soms duidelijk herkenbaar, maar soms ook heeft het enige uitleg
nodig. Kunst is Reflectie. Het zegt iets over de maker en de
ontvanger.’

https://rietjeart.nl/
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ANWB AutoMaatje
Nieuwegein
bestaat 5 jaar!

ANWB AutoMaatje Nieuwegein viert
komende week haar eerste jubileum.
Al vijf jaar lang rijden de vrijwillige
chauffeurs minder mobiele inwoners
van Nieuwegein naar afspraken, zoals
dokter, kapper, om boodschappen te
doen of om de partner te bezoeken in
het verzorgingstehuis. Niet alleen
komen deze inwoners weer onder de
mensen, ook de zorg van de chauffeur
en de gezellige gesprekjes zijn van on-
schatbare waarde.

De eerste rit in 2018
Op 6 februari bestaat AutoMaatje precies
vijf jaar, die dag vond ook de eerste rit
plaats in Nieuwegein. Deelnemer Maria
van Rossum (74) werd toen door vrijwillige
chauffeur Peter naar het ziekenhuis ge-
bracht voor een afspraak. Sindsdien is
Maria vaste deelnemer bij ANWB Auto-
Maatje. Zij vertelt: 'Door spierproblemen
kan ik niet lang lopen. Daarom is ANWB
AutoMaatje voor mij een uitkomst. Ik maak
er gebruik van als ik naar de dokter moet,

naar het ziekenhuis of voor de booster-
prik. Het is fijn om thuis opgehaald te wor-
den. Er is altijd even een gezellig praatje
tijdens de rit. En bij het ziekenhuis zorgt
de chauffeur voor een rolstoel en rijdt mij
naar de ingang. Heel fijn. De chauffeurs
zijn allemaal heel aardig en behulpzaam'.

Aanvragen nemen toe
Deelnemers betalen een kleine vergoe-
ding aan de chauffeur, zo is het gebruik
van dit sociale vervoer voor iedereen toe-
gankelijk. Inmiddels zijn er ruim 3100 rit-
ten gereden en was de dienstverlening
volop in ontwikkeling. Zo bracht de
Coronaperiode de nodige uitdagingen met
zich mee. Bart Koenders, directeur van
Movactor, vult aan: 'De Coronamaatrege-

len vroegen om oplossingen en een aan-
gepaste werkwijze', aldus Bart Koenders,
directeur van Movactor. 'Maar het onder-
streepte ook het belang van de dienst
door de vele ritjes naar vaccinatieloca-
ties'.

Die ontwikkeling beaamt wethouder Guido
Bamberg: 'ANWB Automaatje bestaat vijf
jaar. Dat laat wel zien dat ANWB Auto-
Maatje in een behoefte voorziet van onze
inwoners. De dienst is daarmee een
mooie aanvulling op het reguliere ver-
voersaanbod in onze stad'.
Het aantal aanvragen voor ritjes blijft toe-
nemen. Koenders: 'Gelukkig zien we ook
dat de poule met chauffeurs meegroeit.
Een mooie ontwikkeling in onze stad'.

Over ANWB AutoMaatje
ANWB AutoMaatje Nieuwegein wordt
georganiseerd door Movactor, de wel-
zijnsorganisatie ván Nieuwegein. Kijk voor
meer informatie op de website van
AutoMaatje bij Movactor.

Studenten Hospitality
in Nieuwegein
hebben stageplek
voor ’t uitzoeken

Hospitality-opleider ROC Midden
Nederland in Nieuwegein heeft
afgelopen woensdag speeddates
gehouden om een match te vinden
voor haar studenten. Waar vroe-

ger de studenten moesten smeken
om een stageplek te krijgen, zo
kunnen ze tegenwoordig een plek
uitzoeken. Het was dus aan de
werkgevers de beurt om een

smeekbede te doen om een stu-
dent binnen te krijgen.

Horeca-studenten van ROC Midden
Nederland die op zoek moeten naar
een stage- of leerwerkplek voor ko-
mend schooljaar, verkeren in een
luxepositie. Met 3.000 horeca-vaca-
tures in de provincie Utrecht en een
overweldigende aanbod van leerbe-
drijven kunnen ze kritisch zijn. Voor
de leerbedrijven is het dus van be-
lang zichzelf op de juiste wijze in de
kijker te spelen. En dat is precies wat
de vertegenwoordigers van ruim
70 horecabedrijven uit de regio
Utrecht afgelopen woensdag pro-
beerden tijdens de jaarlijkse speed-
date op het Horeca & Toerisme Col-
lege in Nieuwegein. Met één of
meerdere van de 250 deelnemende
studenten als ultieme trofee.

(verder lezen)

https://www.movactor.nl/sociale-juridische-services#automaatje
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Sportief Dagboek (17)

Hans van Echtelt schrijft normaal
gesproken iedere week zijn Sportief
Dagboek op De Digitale Stad Nieuwe-
gein. Hans is een getogen Vreeswijker
en houdt van voetballen, houdt van
sport. Schreef jaren lang voor het
Utrechts Nieuwsblad. Maar, omdat
Hans door familieomstandigheden tij-
delijk niet naar sportvelden kan gaan,
is hij voor het dagboek momenteel
afhankelijk van zijn ‘rapporteurs’ die
hem geregeld bij zijn absentie van
volledige informatie voorziet.

Van Echtelt:
‘Afgelopen zaterdag werd de competitie

eindelijk hervat en was ook mijn trouwe
clubman Gerard van Vliet weer van de partij
om een verslag aan te leveren. Ook was hij
ter plekke om de belangrijke momenten uit
de wedstrijd tussen Benschop en Geinoord
vast te leggen, zie de bijgaande foto waarop
de derde goal van de bezoekers te zien is.
Uiteindelijk werd het 2 - 4 voor Geinoord dat
daarmee drie belangrijke winstpunten in de
wacht sleepte.’
Hier volgt zijn verslag.
‘Een blik voorafgaande op de ranglijst

leerde dat de uitslag van deze ontmoeting
voor beiden van cruciaal belang zou zijn. Bij
winst van een van de teams kon afstand
genomen worden van de onderste regionen
in 2B. Met een gelijkspel waren zowel Ben-
schop als Geinoord niet geholpen. Toen

scheidsrechter Jessey van Pinxteren uit de
Meern even over half drie het beginsignaal
gaf voor de wedstrijd bleek al heel snel dat
aanvankelijk alleen de thuisploeg begreep
wat er op het spel stond.
In de derde minuut was het Xander van Riet
die door de defensie van Geinoord geheel
werd vrijgelaten en geen moeite had om
keeper Mitchell van Oort te passeren.’

‘Een opsteker voor het team van trainer
Raymond van der Kort, die in die fase geen
kind had aan de bezoekers uit Nieuwegein
en de gehele eerste helft de controle over de
wedstrijd had. Geinoord kreeg in het laatste
deel van de eerste helft wel wat mogelijkhe-
den. Onder andere door een diagonaalschot
van Luc Jansen Venneboer en Timo Meer-
ding die strak inschoot maar dat recht in de
handen van keeper Jesper van de IJssel
terecht zag komen. In de pauze had oud
Geinoord lid Joop Corsten, wel een heel
vooruitziende blik door te constateren ‘dat
de wedstrijd nog alle kanten uit kon’.’

‘Wat er in de thee zat zal altijd wel een
raadsel blijven maar er stond de tweede
helft zeker qua instelling een geheel ander
Geinoord binnen de lijnen. Duels werden
gewonnen de tweede bal werd veroverd en
bij balbezit van Benschop direct stevig druk
gezet. Resultaat leverde dat nog niet direct
op. Sterker, Benschop maakte via een naar
mijn mening een niet geheel onhoudbaar af

standsschot vanaf ruim dertig meter, via
Lucas van Dam de 2 - 0. In de volgende fase
had Geinoord spits Miquel Brown de pech
dat hij na een goede passeeractie op recht,
de paal trof. Slechts korte tijd later zette hij
dit zelf recht door in de 60e min snoeihard
de 2 - 1 aan op het bord te zetten. In nage-
noeg dezelfde min kwam een aanvaller van
Benschop alleen voor keeper van Oort te
staan maar zijn lob raakte ook de paal.’

‘Korte tijd later werd er geheel onterecht
een fraaie treffer van Eser Ozkelit afgekeurd
wegens vermeend buitenspel. Het was na-
mens Geinoord dat Timo Meerding, op de
huid gezeten door twee Benschop verdedi-
gers, scoorde en zo was het ineens 2 - 2.
Geinoord zette nog een tandje bij en voelde
dat Benschop wankelde. De beloning kwam
in de 85e minuut toen Robin Janssen van
dichtbij de 2 - 3 wist te scoren. Invaller Sem
van Zwieten tekende voor de kers op de
taart, door van dichtbij de bal hoog in de
kruising te schieten. In de toegevoegde tijd
wist Benschop geen vuist meer te maken
waardoor de tweede overwinning dit seizoen
gevierd kon worden. Geinoord deed goede
zaken deze middag doordat alle ploegen in
de onderste regionen puntverlies leden. Za-
terdag is het duel tegen hekkensluiter PVCV
op Parkhout.’

Robin Janssen werkt hier vijf minuten voor tijd de
2-3 voor Geinoord in het Benschop-doel, hetgeen
de tweede zege van het zou seizoen ging betekenen

Hoe zorg je ervoor dat je veilig blijft
in de wereld van online casino’s?

De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied
van (online) gokken. De overheid heeft er voor
gekozen om in oktober 2021 de regels flink op de
schop te gooien en nieuwe wet aan te nemen.

Deze wet, de wet Kansspelen op Afstand, heeft ervoor
gezorgd dat aanbieders van kansspelen legaal hun
diensten in Nederland mogen aanbieden, mits er een

vergunning is toegekend door de Kansspelautoriteit. Op
het moment dat een casino een vergunning krijgt is ze
onderworpen aan strenge controles. Daarnaast heeft de
overheid het Cruks-register geïntroduceerd. In dit register
zijn mensen opgenomen die te maken hebben met een
kansspelverslaving.
Het bezoeken van een (online) casino is de afgelopen

(verder lezen)

https://www.pen.nl/artikel/category/sport/sportief-dagboek
https://www.pen.nl/artikel/category/sport/sportief-dagboek
https://www.pen.nl/artikel/hoe-zorg-je-ervoor-dat-je-veilig-blijft-in-de-wereld-van-online-casinos
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Nieuwegein scoort goed in
‘meest romatische gemeente’
bij The Perfect Wedding

Nieuwegein staat in de top 5 meest
romantische gemeenten binnen de
provincie Utrecht. Met een mooie
6,5 staat zij op plek 4, net achter de
gemeente Oudewater die met een
6,6 op de derde plek staat, maar nog
voor de gemeente Amersfoort die vijfde
staat.

The Green Village in Nieuwegein
De Domstad is de meest romantische
gemeente van de provincie Utrecht.
Stichtse Vecht eindigt op een tweede
plaats, zo blijkt uit onderzoek van ThePer-
fectWedding.nl. In de meest romantische

gemeenten liggen populaire date-locaties
zoals bioscopen en musea om de hoek.
Ook hebben deze gemeenten over het al-
gemeen een idyllische omgeving en zijn er
veel winkels waar je een romantisch pre-
sentje kunt kopen voor je geliefde.
Om te bepalen wat de romantische hot-
spots van Utrecht zijn, bracht ThePer-
fectWedding.nl per gemeente 18 verschil-
lende ‘romantische onderzoekscatego-
rieën’ in kaart. Deze variëren van aantal
het chocolatiers, bloemisten en hotels per
inwoner tot het aantal huwelijken. Aan de
hand van deze categorieën is voor elke
gemeente een score berekend.

Top 5 meest romantische gemeenten
van Utrecht
De provinciale hoofdstad is de meest ro-
mantische gemeente van Utrecht. De
Domstad heeft deze eer vooral te danken
aan de romantische omgeving (vol histo-
rische gebouwen) en doordat populaire
date-locaties er volop te vinden zijn.

Op zoek naar inspiratie voor een andere
mooie bestemming in de buurt voor een
eerste date? De top 5 meest romantische
gemeenten binnen de provincie ziet er als
volgt uit:
1 Utrecht (score: 7,1)
2 Stichtse Vecht (score: 7,0)
3 Oudewater (score: 6,6)
4 Nieuwegein (score: 6,5)
5 Amersfoort (score: 6,4).
Utrechtse gemeenten waar romantiek
vooralsnog wat verder te zoeken is, zijn
Lopik (5,3) en Renswoude (5,5).

Dit zijn de meest romantische plekjes
van Nederland
Ook buiten Utrecht is er genoeg te ont-
dekken als je op zoek bent naar een potje
romantiek. Amsterdam komt uit de bus als
meest romantische gemeente. Andere
gemeenten die hoog scoren zijn Doesburg
(Gelderland), Enkhuizen (Noord-Holland),
Beek en Maastricht (beide Limburg) en
Delft (Zuid-Holland).

Informatiebijeenkomst
dijkversterking
Culemborgse Veer -
Beatrixsluis

Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden organiseert samen met
haar gebiedspartners op donder-
dag 23 februari een informatiebij-
eenkomst over de dijkversterking
tussen het Culemborgse Veer en de
Prinses Beatrixsluis. De gebieds-
partners zijn ook aanwezig: de
provincie Utrecht, Rijkswaterstaat,
Staatsbosbeheer en de gemeenten
Houten en Nieuwegein.

Waarover word je geïnformeerd
Uit verschillende mogelijke varianten
maakten we één plan. Hierin zijn
jouw opmerkingen, ideeën en sugges-
ties zo veel mogelijk meegenomen en
komen de beste mogelijkheden
samen. Dit plan lichten wij graag toe.

Wat houdt het in? Wat betekent het
voor jou? En hoe verhoudt dat zich

tot de waterveiligheidsopgave en de
opgave voor groot onderhoud?

Daarnaast informeert De Stichtse
Rijnlanden je over de stappen die de
afgelopen maanden in het project zijn
gezet. Hoe ze verder gaan, zoals met
keukentafelgesprekken en grondaan-
koop. Hoe zij diverse projecten kop-
pelen aan de dijkversterking voor het
verbeteren van de natuur, recreatie
en verkeersveiligheid. Dit worden
‘meekoppelprojecten’ genoemd.

Hoe ziet het programma eruit
• 19.15 - 19.30 uur: inloop
• 19.30 - 20:00 uur: welkom en korte
presentatie van het waterschap
• 20:00 - 21:30 uur: gelegenheid om
bij een aantal tafels over verschillen-
de onderwerpen je vragen te stellen
en in gesprek te gaan.

Project Sterke Lekdijk
Het dijkversterkingstraject loopt van-
af het Culemborgse Veer tot aan de
Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein en

heeft een lengte van 11 km. De dijk-
versterking combineren we zoveel
mogelijk met verbeterkansen voor
natuur, recreatie en verkeersveilig-
heid. Op deze manier wordt de dijk
sterker én mooier gemaakt. Dat De
Stichtse Rijnlanden niet alleen en zij
daagt je uit om mee te denken én
doen door jouw gebiedskennis in te
brengen. Het project loopt van 2019
tot ongeveer 2026 en maakt deel uit
van het dijkversterkingsproject Sterke
Lekdijk.

Wat: Informatiebijeenkomst dijkver-
sterking Culemborgse Veer – Beat-
rixsluis
Waar: Fort Honswijk, Lekdijk 58 in
Schalkwijk
Wanneer: 23 februari, 19.15 - 21.30
uur
Aanmelden: Tot en met maandag 20
februari via de aanmeldknop op deze
website

https://www.theperfectwedding.nl/bedrijven/2405/green-village
https://www.theperfectwedding.nl/bedrijven/2405/green-village
https://www.theperfectwedding.nl/bedrijven/2405/green-village
https://www.theperfectwedding.nl/bedrijven/2405/green-village
https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/culemborgse-veer/
https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/culemborgse-veer/
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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
10.00 - 11.00 MBVO zumba
10.00 - 11.00 MBVO yoga
10.00 - 11.30 Wandelen
10.00 - 12.00 Creatief schilderen
10.00 - 12.00 Schilderen
11.00 - 12.00 MBVO swinggym
11.00 - 12.00 Bakkie in de buurt
11.15 - 12.15 MBVO gym
11.15 - 12.15 MBVO gym
11.45 - 12.45 MBVO yoga
12.00 - 13.00 Buurtlunch
13.00 - 16.00 Samen creatief
13.00 - 16.00 Bridge
13.30 - 14.30 Bewegen met Jut
13.30 - 15.30 Koersbal
13.30 - 16.30 Koersbal
14.00 - 16.00 Creatief schilderen
14.00 - 16.00 Seniorenfietsgroep
17.30 - 19.00 Het pruttelt bij Jut
19.00 - 23.00 Bridge
19.30 - 21.00 Ukelilies II
19.30 - 21.30 Open atelier
20.00 - 23.00 Popkoor Refreshing

Elke dinsdag
09.00 - 12.00 Kleiduiven
09.30 - 12.00 Schaken
09.30 - 10.15 Beter bewegen
09.30 - 11.30 Creatief Club
10.00 - 12.00 Koffieinloop
10.00 - 12.00 Digi-vragen
10.30 -12.00 Gezellig bij Jut
10.30 - 12.30 Taal en ontmoeting
11.00 - 13.00 Kaarten maken
11.00 - 13.00 Koersbal
13.00 - 14.00 Yoga
13.00 - 15.00 Senioreninloop
13.00 - 16.00 Creatief op recept
13.30 - 15.30 Sjoelen
14.00 - 15.00 Yoga
14.00 - 16.00 Schilderen
14.00 - 16.00 Kaarten maken
14.00 - 16.30 Boekenruil

14.30 - 16.30 Kidsclub
15.00 - 16.30 Girlpower
15.15 - 16.15 MBVO Gym
16.00 - 18.00 Koken en eten
16.30 - 20.00 Robin-food
17.30 - 20.00 Eet je mee?
19.00 - 22.00 Sjoelen
19.00 - 22.30 Irakees kaarten
19.30 - 21.30 Create & craft
19.30 - 22.30 Klaverjassen

Elke woensdag
09.00 - 10.00 Pilates
09.15 - 10.30 Rustig wandelen
09.30 - 10.15 55+ sport
09.30 - 12.30 Vief Actief
10.00 - 11.00 MBVO swinggym
10.00 - 11.00 Ouder-kindochtend
10.00 - 11.30 Wandelen
10.00 - 12.00 Koersbal
10.00 - 12.00 Breien en haken
10.00 - 12.00 Haken
10.00 - 12.00 Atelier
11.00 - 12.00 MBVO zumba
12.30 - 13.30 Buurtlunch
13.00 - 16.00 Senioren samen
13.30 - 14.30 Yoga
13.30 - 15.30 Spelletjesmiddag
13.30 - 16.00 Digi Café
14.00 - 16.00 Speksteen bij Jut
14.00 - 16.00 Schaakclub
14.00 - 16.00 Jut's Potpourrie
14.00 - 16.00 Bingo
14.00 - 16.00 Breien en haken
16.00 - 17.00 Schaken
18.00 - 20.00 Koken met Arie
19.30 - 21.30 Open atelier
19.30 - 22.00 Videoclub

Elke donderdag
09.30 - 11.00 Inloopspreekuur
09.30 - 11.00 Buurtbrabbel
09.30 - 11.30 Tekenen/schilderen
10.00 - 11.30 Wandelen
10.00 - 11.30 Creatieve ochtend
10.00 - 12.00 Sportinfo inloop
10.00 - 12.00 Digi-vragen
10.00 - 12.00 Computerinloop
10.00 - 13.00 Naaien
10.30 -12.00 Gezellig bij Jut
12.00 - 13.00 Lunchcafé
13.00 - 14.00 Yoga
13.00 - 15.00 Breien
13.00 - 15.30 Schilderen/tekenen
13.00 - 17.00 Klaverjassen
13.00 - 17.00 Acryl en aquarel
13.15 - 15.15 Creatief met koffie
13.30 - 17.00 Klaverjassen
14.00 - 16.00 Galecopperband
14.30 - 15.30 Koor Geinse Wijsjes
17.30 - 19.00 Het pruttelt bij Jut
19.30 - 21.00 Raya yoga
19.30 - 22.15 Volksdansen
20.00 - 21.00 Zumba
20.00 - 22.00 Mozaïeken

https://boeketten.nl
mailto:redactie@pen.nl
mailto:redactie@pen.nl
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.fortvreeswijk.nl
http://www.petanque.nl/html/agenda.html
https://www.detweedeverdieping.nu
https://departnernieuwegein.nl
https://www.natuurkwartier.nl
https://jutenzonieuwegein.nl
0306034722
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten
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https://onlinetouch.nl/detweedeverdieping/brochure-2023-1-online?html=true#/2/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten
https://jutenzonieuwegein.nl
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten
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https://www.pen.nl/artikel/klaverjassen-bij-de-stichting-petanque-nieuwegein-nederland-4
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten
https://www.fortvreeswijk.nl
https://jutenzonieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/klaverjassen-bij-de-stichting-petanque-nieuwegein-nederland-4
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten
http://robin-food.nl
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten
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Studenten Hospitality
in Nieuwegein
hebben stageplek
voor ’t uitzoeken
(vervolg)

Altijd op zoek
Edith van Delft, P&O manager
Van der Valk Utrecht: 'Wij zijn al-
tijd op zoek naar stagiaires van ver-
schillende opleidingen, vooral stu-
denten (zelfstandig werkend) kok,
maar we bieden ook veel stageplek-
ken op bedieningsfuncties aan'.
Waarom zou een student voor Van
der Valk moeten kiezen? Van
Delft: 'Een werknemer of student
die bij ons start hoeft niet over heel
veel ervaring te beschikken. Wij vin-
den het als leerbedrijf erg leuk om
mensen op te leiden binnen ons
bedrijf. Wij doen geen speciale aan-
biedingen aan leerlingen en stagiai-
res, maar bij een nette, prettige
afronding van een stage of leertra-
ject bieden wij altijd een passende
baan aan'.

Te hoge werkdruk?
De interesse van de stagiairs in de
leerbedrijven is vooralsnog ver-
deeld. Er zijn een paar horecage-
legenheden die veel aandacht
trekken, zoals The Streetfood
Club en Holland Casino. Sander
van de Goorbergh, teamlead train-
ing Holland Casino, ziet dat als

een groot compliment: 'Ik denk
dat de grote belangstelling te maken
heeft met het feit dat wij uitdagin-
gen bieden die je nergens anders
tegenkomt'. Volgens Ron
Okhuijsen, eigenaar van Goesting
en Blue Bar1, zal oog voor de
mens de doorslag geven. 'Wij
willen studenten niet opbranden,
maar juist ervaringen bieden en en-
thousiasmeren voor het vak. Balans
tussen je werk en je leven is hierin
ontzettend belangrijk'.

Nieuwe generatie
Suzanne Staal, directeur van het
Horeca & Toerisme College, over
de speeddate: 'Vol hoop wordt
gekeken naar de nieuwe generatie
studenten. De leerbedrijven hebben
gelukkig goed door waar deze
“nieuwe” werknemers naar kijken:
flexibiliteit, een goed salaris en een
goede work/life-balance'. Een deze
dagen zal blijken wie de meest
aantrekkelijke leerwerkplek heeft
aangeboden.

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

Elke vrijdag
09.00 - 10.00 MBVO swinggym
09.00 - 10.00 Milde yoga
09.00 - 13.00 Bridge

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

Elke zaterdag
10.00 - 12.00 Bookclub (Engels)

Elke zondag

Sloop flat Nijpelsplantsoen een feit
na verwerpen motie CDA

In de raadsvergadering op donderdagavond 26
januari jl. heeft het CDA Nieuwegein, samen met
Ieders Belang en D66 een motie ingediend om het
college op te dragen het scenario uit te werken voor
het renoveren van alle 4 de flats aan het Nijpels-
plantsoen. De flats staan er momenteel 40 jaar en
hebben betonrot.

Dat er iets moet gebeuren is voor iedereen duidelijk. De
ingediende motie om te bekijken of die sloop van 1 flat
kan worden voorkomen, haalde het niet waardoor, on-
danks alle kritiek, de sloop van 1 flat aan het Nijpels-
plantsoen zal worden doorgezet. Deze sloop en de 160
nieuwe sociale huurwoningen zullen de nieuwbouw-
plannen moeten financieren.

Het college zal binnenkort met Woonin (voorheen
Mitros en viveste) een intentieovereenkomst sluiten.
Uitgangspunt is dat de flat met negentig grote sociale
huurwoningen wordt gesloopt en er 160 kleinere sociale
huurwoningen voor terug komen. Het CDA betreurt de
actie van het college en is bang dat de huidige bewo-
ners na de sloop een kleinere sociale huurwoning
tegrugkrijgen voor dezelfde prijs.

Wethouder Marieke Schouten gaf aan dat de sloop van
de eerste flat nodig is om het financiële plaatje rond te
krijgen. Het CDA heeft haar bedenkingen want de wo-
ningbouwvereniging is rijk genoeg om alles te kunnen
bekostigen. Dat de motie het niet haalde lag ook aan de
overige politieke partijen. Met name GroenLinks en de
PvdA willen de vaart erin houden en de bouw en reno-
vatie zo snel mogelijk laten beginnen. De politiek is al
10 jaar in discussie over het gebied rond het Nijpels-
plantsoen. Buiten betonrot moet ook de leefbaarheid
worden aangepakt nabij het stadscentrum van
Nieuwegein.

Het is nu aan Woonin en het college om de volgende
stap te zetten. Als alles meezit kunnen de plannen over
en jaar klaar zijn en begonnen worden met de sloop van
de eerste flat.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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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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Benja Bruijning
speelt toneelmonoloog
Een Leven
Za 4 feb, 20.30 uur, € 21,00
‘A Life’ is een persoonlijk relaas
van de schrijver waarin hij ingaat
op twee grote levensgebeurtenis-
sen die zich in zijn leven kort na
elkaar afspeelden: de geboorte van
zijn dochter en het overlijden...

Cabaretière
Daniëlle Schel
Do 9 feb, 20.30 uur, € 19,00
'Hoe Daniëlle Schel in zo’n vol,
verzorgd programma met weinig
middelen steeds nieuwe biotoopjes
creëert, is bijzonder. En ze blijft on-
voorspelbaar tot de laatste secon-
de', schreef de Volkskrant debuut-
voorstelling ‘PATROON’. In...

Nieuw avontuur van de schippers van de Kameleon
Zo 5 feb, 15.00 uur, € 22,50
Na meer dan zestig boeken, vier speelfilms en een televisieserie razen
Hielke en Sietse a.k.a. De Schippers van de Kameleon nu met de snelste
boot van Friesland en omstreken op 5 februari naar DE KOM. ‘De
Kameleon: met de muziek mee’ wordt een kolderiek muzikaal spektakel...

FOTO: AISHA ZEIJPVELD FOTO: STUDIO LETTERIE

FOTO: ANNEMIEKE VAN DER TOGT

Huiskamersfeer in DE KOM
tijdens Gluren bij de Buren
Zo 5 feb, 12.00 uur, gratis
Amateurkunstenfestival 'Gluren bij de Buren' komt naar Nieuwegein op
zondag 5 februari. Het festival opent vele voordeuren voor intieme
huiskamerconcerten. In DE KOM doen we het andersom! Ons...
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