
m.m.v. vocalisten werkzaam bij  

Politie Nederland 
 

Dirigent  Peter Kleine Schaars 
 

m.m.v.  Steelband  

Nederlands Politieorkest 

 

Wij maken ons door middel van muziek hard(t) voor Politie voor iedereen 

ten behoeve van 

Benefietconcert  

Muziek voor iedereen: 

Dinsdag 21 maart 2023 

Aanvang 20.00 uur 

Locatie: Theater De Kom 

Adres:  Stadsplein 6  

          3431 LZ Nieuwegein 

Kaarten verkrijgbaar via website www.dekom.nl 

Politiekapel Suriname 

Zij hebben dringend nieuwe instrumenten nodig, 

ze willen  muziekonderwijs geven aan kinderen  en 

verbinden door middel van muziek 

 

De opbrengst komt geheel ten goede van het project. 

Jeangu Macrooy 

Ronald Snijders 
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NIJVERHEIDSWEG

DEZE WEEK

• Agenda
•

Wie komt de scoots begeleiden € 400 voor het Ronald McDonald Huis

Genieten met het Alaudia Trio

• Actief weekend voor de schoonspringers van Aquarijn

Kamermuziek in Dorpskerk

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda DE KOM
• Agenda Bouwgein
• Nieuwe wijkkrant HZL is uit
• Nieuwe RMN Afvalbeheer app
• Woningbouw Lotus start na de zomer
•

• Jiu-jitsuka's naar EK in Parijs
• SV Geinoord loot tegen Eemdijk
• Sint Antonius doet mee aan staking
• Maak je eigen subtropisch regenwoud
• Fietsdiefstallen bij kerken
• Nieuwe sluishoofden Doorslagsluis
• Voorlopig geen basisschool Rijnhuizen
• Zwerfvuil opruimen met het IVN
• Bouw warmtebuffer Zuilenstein gestart
• Klaverjassen bij de Pétanque
• Beste fietspartijen in de provincie

• Eerste verjaardag mascotte Joggy
• Avond voor de stad
• Iets minder woningbrand in Nieuwegein
• Torenkranen domineren binnenstad
• Wat is de beste tijd om je huis te

verkopen
• High tea voor Turkse en Syrische

vrouwen
• Stemmen waterschapsverkiezingen

• Nederlands Politieorkest voor Surinaamse collega's

• Warmtenet duurder dan gas



Portebello en champignons
met pasta en zontomaat
Italiaanse stijl

Koken met paddestoelen is zo ongeveer
mijn favoriete bezigheid, Gewoon lekker,
ook voor de dag erna.Ik kocht 250 gram
portobello’s en 200 gram grotchampig-
nons... Het recept.

Straat van de Week

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

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Plaatsing nieuwe sluishoofden Doorslagsluis

De renovatie van de Doorslagsluis in Nieuwegein is in volle gang.
In februari heeft de aannemer de nieuwe sluishoofden geplaatst.
De sluishoofden die alleen boven water zijn teruggebouwd, zijn
een belangrijke schakel in de aanvoer van meer water naar West-
Nederland.

Regionaal project van landelijk belang
De renovatie is onderdeel van de capaciteitsuitbreiding van de
Klimaatbestendige Wateraanvoer: een project van nationaal belang.
De renovatie draagt er aan bij dat West-Nederland in tijden van extreme
droogte, over voldoende zoetwater beschikt.

Sluishoofden als zwevende balkons
De oude Doorslagsluis met haar sluis- en brughoofden in het water,
was een vernauwing in de aanvoer van zoetwater. De sluishoofden zijn
gesloopt. De afgelopen weken zijn de nieuwe sluishoofden geplaatst.
Een innovatieve oplossing, omdat deze sluishoofden als een soort
balkons boven het water zweven. Onder water ontstaat zo ruimte voor
de aanvoer van extra water. De oude brughoofden aan het begin van
de Doorslag staan nu nog in het water. Die komen in ingekorte vorm
terug.

Sluisdeuren en bakstenen
Bij de renovatie van de sluis is er niet alleen aandacht voor de techniek.
Ook het cultuurhistorische belang van de sluis krijgt aandacht. Zo zijn de
nieuwe sluishoofden opgemetseld met kleine bakstenen in het Utrechts
formaat: een steenformaat dat ook in de oude sluis werd toegepast. De
stenen zijn speciaal voor dit project gebakken. Van de oude sluisdeuren
komt een klein deel van de deuren in het nieuwe ontwerp terug. De
gemeente Nieuwegein zoekt een bestemming voor twee deuren; het
waterschap gaat kijken naar een herbestemming van de twee andere
deuren.

Bestuurders op werkbezoek
Marieke Schouten, wethouder van Nieuwegein en Bert de Groot
en Nanda van Zoelen, bestuurders van het waterschap vertellen
in bovenstaande videoreportage meer over het belang van de
werkzaamheden aan de Doorslagsluis.
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https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/portobello-en-champignons-met-pasta-en-zontomaat-italiaanse-stijl
https://www.pen.nl/artikel/de-nijverheidsweg
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.pen.nl/artikel/plaatsing-nieuwe-sluishoofden-doorslagsluis-nieuwegein
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AGENDA
Klik op een activiteit voor meer
informatie.

• 10 en 11 mrt: NLdoet
• 10 mrt: Tuinieren Hoornseschans
• 10 mrt: Klussen Museumwerf Vreeswijk
• 10 mrt: Opfleuren buitenterrein

Reinaerde Lijsterbes
• 10 mrt: Hulp bij Nederlandse taal
• 11 mrt: NL doet (Bouwgein)
• 11 mrt: Snoeigroep Galecop
• 11 mrt: Lenteklaar maken Buurtplein

Galecop
• 11 mrt: KOM kunst maken
• 12 mrt: Kamermuziek in Dorpskerk
• 13 mrt: Plus-café over provinciale

statenverkiezingen
• 13 mrt: Lezing democratie en

provinciale statenverkiezingen
• 15 mrt: Verkiezingen (Bouwgein)
• 15 mrt: Pannenkoekdag
• 18 mrt: KOM dansen
• 18 mrt: Landelijke Opschoondag
• 18 mrt: Zwerfvuil opruimen met IVN
• 20 mrt: Plus-café: zangworkshop
• 21 mrt: Benefietconcert Politieorkest
• 23 mrt: Avond voor de stad
• 24 mrt: Bingo lente thema
• 25 mrt: KOM toneel spelen
• 25 mrt: Vogelbeurs
• 26 mrt: Maak je eigen regenwoud
• 27 mrt: Gesprekskring ouderen met

Tessa Schiethart
• 29 mrt: Tegeltje eruit - plantje erin
• 29 mrt: Voorleeslunch Myrte Leffring
• 29 mrt: Bingo Buurtplein Doorslag
• 30 mrt: Pubquiz
• 1 apr: KOM muziek maken
• 1 apr: Repair Café Doorslag
• 2 apr: Ramadan Iftar
• 10 apr: Paasbrunch Batau
• 12 apr: Bingo Buurtplein Doorslag
• 15 apr: KOM kunst maken
• 18 apr: Ideeënmarkt met raadsleden
• 21 apr: Fietsen na de tweewieler
• 22 apr: KOM dansen
• 22 apr: Vogelbeurs
• 26 apr: Bingo Buurtplein Doorslag
• 6 mei: Repair Café Doorslag
• 10 mei: Bingo Buurtplein Doorslag
• 13 mei: KOM toneel spelen
• 20 mei: KOM muziek maken
• 27 mei: Vogelbeurs
• 27 mei: 33PlusParty
• 31 mei: Bingo Buurtplein Doorslag
• 31 mei: Voetballen voor het Maxima

Politiek moet verbinden

Volgende week op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de
Provinciale Staten en het Waterschap. Het is een belangrijk recht van
inwoners om hun stem uit te brengen om zo invloed te hebben op de
samenstelling van ons bestuur. Ik zie dat er verkiezingsborden staan en
afgelopen weekend kwam ik leden van politieke partijen tegen die bij het
winkelcentrum folders uitdeelden. Verder merk ik nog niet zo veel van de
verkiezingen. Het lijkt erop dat het nog niet zo leeft. In de krant las ik een
uitspraak van iemand: "Als je niet gaat stemmen, mag je ook niet klagen
over de besluiten.” Ik denk dat dit niet de manier is om mensen te
stimuleren om naar de stembus te gaan. Met zo’n uitspraak sluit je
mensen uit, terwijl je mensen juist moet verbinden met de politiek. Ook
iemand die niet gaat stemmen is een inwoner die er toe doet. Als we
willen dat iedereen mee doet, bereik je dat niet door mensen uit te
sluiten.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 was de opkomst in
Nieuwegein laag. Onze gemeenteraad wil daar wat aan doen. Vanuit de
gedachte Onbekend maakt onbemind gaat de gemeenteraad vaker de
wijken in. Zo staan raadsleden op zaterdag 11 maart van 10:00 uur tot
12:00 uur bij sportcomplex Merwestein met een koffiekar om met
inwoners in gesprek te gaan. Uiteraard onder het genot van een beker
koffie of thee. En op 18 april wordt in het Stadshuis vanaf 19:30 uur een
ideeënmarkt georganiseerd. Daar kunnen inwoners hun ideeën voor een
mooier en beter Nieuwegein aan raadsleden vertellen. Is het idee
haalbaar (financieel en technisch) en willen raadsleden ermee aan de
slag, dan wordt het idee uitgevoerd. Voor meer informatie kijkt u op
www.nieuwegein.nl onder het kopje gemeenteraad.
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https://www.pen.nl/artikel/meld-je-project-aan-voor-nldoet-2023
https://www.bouwgein.nl
https://www.pen.nl/artikel/snoeigroep-galecop-gaat-weer-van-start-2
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.detweedeverdieping.nu
https://www.detweedeverdieping.nu
https://www.pen.nl/artikel/lezing-democratie-en-verkiezingen-provinciale-staten
https://www.pen.nl/artikel/lezing-democratie-en-verkiezingen-provinciale-staten
https://www.bouwgein.nl
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten/pannenkoekdag
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/landelijke-opschoondag-in-aantocht-wat-pakt-nieuwegein-op
https://www.pen.nl/artikel/kom-samen-met-het-ivn-zwerfvuil-opruimen
https://www.detweedeverdieping.nu
https://www.pen.nl/artikel/avond-voor-de-stad-6
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=504263398571065&set=a.392920119705394
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/gesprekskring-ouderen-kijk-in-de-spiegel/?utm_source=nieuwsbrief+&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief+maart+2023&utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=01032023_%7C_Nieuwsbrief_maart_2023&utm_tag=19152&utm_field=button1
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/gesprekskring-ouderen-kijk-in-de-spiegel/?utm_source=nieuwsbrief+&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief+maart+2023&utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=01032023_%7C_Nieuwsbrief_maart_2023&utm_tag=19152&utm_field=button1
https://www.pen.nl/artikel/kans-voor-meer-bloemen-in-jouw-tuin-op-29-maart
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/voorleeslunch-13/?utm_source=nieuwsbrief+&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief+maart+2023&utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=01032023_%7C_Nieuwsbrief_maart_2023&utm_tag=19156&utm_field=button1
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.repaircafenieuwegein.nl
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/raadsleden-gemeente-nieuwegein-houden-ideeenmarkt
mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
0644667793
https://www.repaircafenieuwegein.nl
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.facebook.com/events/700169495083347/?ref=newsfeed
0644667793
http://www.nieuwegein.nl
https://moenmakelaars.nl
https://scheideninutrecht.nl/scheiden-nieuwegein/
https://www.pen.nl/artikel/afwikkelen-erfenis-je-hoeft-het-niet-alleen-te-doen
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Eneco is gestart
met bouw warmtebuffer
in Zuilenstein

Nu Nederland overstapt van aardgas
naar andere bronnen voor het verwar-
men van huizen en andere gebouwen,
gaan we op zoek naar alternatieven.
Het bestaande warmtenet in Utrecht en
Nieuwegein is zo’n alternatief. Hierbij is
het wel belangrijk dat de geleverde
warmte verder verduurzaamd wordt en
dat de duurzame bronnen op een effi-
ciënte manier ingezet worden. Een van
de stappen is de ontwikkeling van
warmtebuffers in Utrecht en Nieuwe-
gein om zo verdere verduurzaming mo-
gelijk te maken.

Afgleopen week is Eneco gestart met de
voorbereidingen van de bouw van een
grote bovengrondse wamrtebuffer op de
hoek van de A.C. Verhoefweg en de Sym-
fonielaan in Nieuwegein. Momenteel is de
helft van de huishoudens in Nieuwegein
aangesloten op de stadsverwarming. Dat
zullen binnen afzienbare tijd meer huis-
houdens worden.

Rianne de Voogt, woordvoerder Eneco:
‘De buffer in Nieuwegein maakt onderdeel
uit van in totaal 5 warmtebuffers waarmee
we het warmtenet van Utrecht en Nieuwe-
gein efficiënter willen laten functioneren
en daarmee CO2 willen besparen. In de
ochtend en begin avond is er dagelijks
namelijk sprake van een piekverbruik van
warmte. Huishoudens zetten de verwar-
ming aan en maken meer gebruik van
warm water om bijvoorbeeld te douchen.
Dit zien wij terug in de vraag naar warmte.
Met gebruik van de buffers kunnen we op

deze momenten de warmte uit de buffers
gebruiken, in plaats van snel meer warmte
het warmtenet in te moeten pompen. De
gascentrale die voor warmte in het warm-
tenet zorgt kan dan constanter en daar-
mee ook efficiënter draaien. Op deze ma-
nier besparen we gas en verminderen de
CO2 uitstoot.’

Eneco is reeds in januari dit jaar begon-
nen met de voorbereidingen met de bouw
van de warmtebuffer in Nieuwegein. In-
middels is het terrein voorbereid voor de
bovengrondse werkzaamheden. In de
week van 13 februari is gestart met het
plaatsen van de funderingspalen. De
Voogt: ‘De komende weken werken we
aan het betonwerk dat nodig is. Begin van
de zomer starten we dan met het opbou-
wen van de buffertank. In oktober dit jaar
wordt de buffertank vervolgens gevuld om
te testen. Eind 2023 nemen we de buffer
dan in gebruik.’

Locatie warmtebuffer
Om de buffer ’s nachts van warmte te kun-
nen voorzien, moet deze dicht bij de trans-
portleiding uit Utrecht geplaatst worden.
Omdat bij het WarmteOverdrachtStation
Zuilenstein (WOS) de transportleiding
aansluit op het distributienet (die de warm-
te naar de huishoudens voert) is dit de
enige geschikte locatie. De pompen van
de warmtebuffer worden in het WOS ge-
bouwd, en om te zorgen dat de pompen
hun werk goed kunnen doen, wordt de
buffer binnen 30 meter van het WOS
geplaatst.

De locatie van de buffer is onomkeerbaar
en de afmetingen van de buffer staan
vast, maar er kan meegedacht worden op
welke manier de buffer vorm krijgt; bijvoor-
beeld door het uitvoeren van een buffer in
de vorm van een kunstwerk, groen object,
speelplek of ontmoetingsplek. Deze uit-
werking wordt samen met landschapsar-
chitect Okra verder vormgegeven. Doel is
om te kijken hoe men samen kan komen
tot een algehele opwaardering van het ter-
rein rondom de buffer.

Veel protest
tegen de komst van het warmtebuffer
Bewoners van de wijk Zuilenstein, en met
name de bewoners in de directe omgeving
van het Warmte Overdracht Station
(WOS), hadden grote bezwaren tegen het
kolossale industriële ‘apparaat’ in hun
voortuin. Zij vonden dat deze niet thuis
hoort in hun wijk. Volgens de bewoners
was het gevaarlijk en loopt het fiets- en
voetgangersverkeer door de nabijgelegen
fietstunnel gevaar op bij lekkage. Dit pro-
test heeft niet mogen baten. Ondanks alle
bezwaren heeft Nieuwegein ingestemd
met de bouw van het warmtebuffer op de
hoek AC Verhoefweg-Symfonielaan.
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Kom
samen met het IVN
zwerfvuil opruimen

Het Instituut voor Natuuredu-
catie en Duurzaamheid (IVN)
afdeling Nieuwegein/IJsselstein
gaat zaterdag 18 maart aan-
staande aan de slag met zwerf-
vuil. Geniet jij ook zo van het
wandelen en recreëren in onze
mooie omgeving? En wil je dat
dat zo blijft? Help het IVN dan
mee bij de opruimactie. Aan-
melden kan via e-mail:
publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl.

Wat gaat er gebeuren
Martin van Genderen van het IVN:
‘We starten om 10.00 uur vanaf het
Milieu Educatief Centrum (MEC) in
Park Oudegein. We gaan zoveel mo-
gelijk zwerfvuil opruimen tot onge-
veer 11.30 uur. De feitelijke locatie
wordt nog vastgesteld aan de hand
van de hoeveelheid zwerfvuil die
aanwezig is. Kom liefst op de fiets
zodat we gezamenlijk kunnen ver-

trekken. Wij zorgen voor materialen
zoals afvalknijpers en vuilniszakken
en voor een prima sfeer! En natuur-
lijk bestellen we er goed weer bij.
Wij kijken uit naar jouw komst!’

Eerdere acties groot succes
Niet alleen het IVN houdt op-
ruimacties. Wereldwijd vormt de
plasticsoep een bedreiging voor
het milieu en de gezondheid van
mens en dier. Dat probleem be-
gint dichterbij dan je denkt. Plas-
tic afval dat hier in de Nederland-
se rivieren belandt, stroomt naar
de Noordzee. IVN Natuureducatie,
Plastic Soup Foundation en
Stichting De Noordzee bundelen
de krachten en brengen hierin
verandering met Schone Rivieren.

De aanpak richt zich op vier O’s:
Opruimen, Onderzoeken,
Ontdekken en Oplossen.
Het doel?
Plasticvrije rivieren in 2030. Kijk
op www.schonerivieren.org voor
meer informatie.
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Stap nu over
op de nieuwe RMN Afvalbeheer app

RMN neemt afscheid van haar oude app. De nieuwe
app, RMN Afvalbeheer is al in de lucht. Met deze
nieuwe app heb je altijd de meest actuele afvalka-
lender tot je beschikking. Daarnaast ontvang je
meldingen wanneer je je kliko aan de straat kunt
zetten of wanneer er bijvoorbeeld een wijziging in
de planning voor afvalinzameling is. Bij calamiteiten
wordt je ook direct op de hoogte gebracht via de
app. Een interactieve omgevingskaart en een afval-
wijzer maken de app af. Download de nieuwe app nu
direct in de playstore.

Nu al de nieuwe app downloaden
De nieuwe RMN Afvalbeheer app is op dit moment al
beschikbaar in je appstore. Omdat de app officieel pas
op 1 maart in gebruik wordt genomen, kan het zijn dat
nog niet alle functionaliteiten optimaal beschikbaar zijn.
De afvalkalender is uiteraard wel al up to date. Meldin-
gen wanneer er gedwongen van de planning moeten
afwijken, versturen wij reeds. De omgevingskaart biedt
inzicht in beschikbare glas- en papiercontainers bij jou
in de buurt. Met nieuwsberichten wordt je op de hoogte
gehouden over belangrijke onderwerpen.

Wat doet u met de oude RMN app?
De oude app wordt niet geüpdatet naar de nieuwe ver-
sie. Om van alle functionaliteiten gebruik te maken,
moet je de nieuwe app zelf downloaden. ‘De oude app
hoort natuurlijk thuis in de juiste container.’ Maar welke
container is de juiste dan? De communicatiecampagne
van RMN vertelt u dat u de oude app bij het grofvuil
moet zetten. ‘Dit is uiteraard een woordgrap, verwijder
jouw oude app eenvoudig van je mobiele apparaat. Je
afval verwijderen, was nog nooit zo eenvoudig!’

OMKIJKEN

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

Maart 2007

Nieuw Vreeswijk in de maartse ochtendnevel. Zo
heerlijk rustig. Ook dát is Nieuwegein!
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ChristenUnie
en GroenLinks
beste fietspartijen
in provincies

De ChristenUnie is het meest fiets-
vriendelijk in het verkiezingsprogram-
ma voor de Provinciale Statenverkie-
zing 2023 als je het landelijk bekijkt, op
korte afstand gevolgd door Groen-
Links. In 2019 waren D66 en Groen-
Links nog de best scorende partijen. In
de provincie Utrecht scoort de Chris-
tenUnie hoog, samen met GroenLinks,
PvdA en de D66. Zij kregen een uitmun-
tend.

Geen stemadvies
De Fietsersbond geeft met de vergelijking
geen stemadvies. Wim Bot: 'Je maakt je
keuze natuurlijk niet enkel op basis van
het fietsbeleid. Goed fietsbeleid houdt de
echter provincie groen, leefbaar, gezond
én bereikbaar. Voor een twijfelende kiezer
kan onze vergelijking net de doorslag
geven en hopelijk is het een stimulans
voor partijen om meer aan de fietser te
denken in hun programma.'

Aandacht voor fietsers
in partijprogramma’s
De Fietsersbond stelde tien punten op
voor alle fietsers bij de Provinciale Staten-
verkiezingen. Samen met specifieke pun-
ten per provincie werd dit richting vrijwel
alle partijprogrammacommissies in de
provincies gestuurd. Deze top 10 is als uit-
gangspunt gebruikt om de verkiezingspro-
gramma’s met elkaar te vergelijken. 'Als
fietsen je aan het hart gaat dan helpt deze
analyse bij het maken van een keuze in
het stemhokje’, zegt Casper Langerak,
voorzitter van de Fietsersbond provincie
Utrecht. ‘Goed fietsbeleid en goede fiets-
maatregelen houden de provincie Utrecht
groen, leefbaar en bereikbaar. Bovendien
draagt fietsen bij aan de gezondheid. Voor
de twijfelende kiezer kan deze vergelijking
de doorslag geven om op één van de top-
vier partijen ChristenUnie, GroenLinks,
PvdA of D66 te stemmen’.

De Fietsersbond vergeleek de verkie-
zingsprogramma’s van alle partijen op
punten als investeringen in doorfiets-
routes, onderhoud van recreatieve fiets-
paden en de combinatie fiets en het open-
baar vervoer. Op woensdag 15 maart
2023 zijn de verkiezingen voor zowel de
Provinciale Staten als de waterschappen.
'In de meeste programma’s is veel aan-
dacht voor het klimaat, stikstof en toe-
gankelijkheid van het openbaar vervoer.
Gelukkig zien we ook voorstellen voor
stimulering van het fietsgebruik,' aldus
Wim Bot van de Fietsersbond. De Fiet-
sersbond stelde tien punten op waar de
13,5 miljoen fietsers in alle gemeenten in
Nederland de komende jaren profijt van
hebben.

'In de verkiezingsprogramma’s zien we
deze tien punten vaak terug, zoals het
verbeteren van de verkeersveiligheid en
de versterking van de fietsnetwerken. De
beste programma’s onderscheiden zich
door lopen en fietsen boven de auto te
plaatsen en daar ook qua investeringen
keuzes in te maken. In de allerbeste pro-
gramma’s worden concrete wensen voor
doorfietsroutes, bruggen, tunnels en veren
genoemd.'

Op provinciaal niveau gaat het over de
aanpak van gevaarlijke kruispunten en on-
veilige schoolomgevingen bij het verbe-
teren van de verkeersveiligheid. Ook ma-
ken partijen op provinciaal niveau plannen
de snelheid op provinciale wegen van 80
naar 60 km per uur te verlagen. Veel par-
tijen willen ook de fietsnetwerken verbe-
teren en duiden dan op zowel de door-
fietsroutes als recreatieve routes.

Meerdere partijen pleiten voor hubs, waar
je gemakkelijk overstapt van het ov op
een (deel)fiets. Een aantal partijen geeft
aan dat er een radicale omslag nodig is in
mobiliteitskeuze, met name ingegeven
door de bijdrage van mobiliteit aan kli-
maatverandering.

Voor vervoersarmoede is minder aan-
dacht. Het begrip wordt meermaals ge-
noemd, maar dan gaat het meestal alleen
over het ov en niet over de fiets. Ook
wordt de koppeling tussen gewenste
maatregelen en het beschikbare budget
niet altijd even expliciet gelegd. Verschil-
lende partijen wijzen erop dat beslissingen
over de belastingheffing en de hoogte van
de opcenten (jaarlijks motorrijtuigenbelast-
ing) bij het Rijk liggen door de invoering
van betalen naar gebruik.

Beste programma’s en provincies
Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland
scoren het best op fietsvriendelijkheid. De
partijen in Flevoland, Noord-Brabant en
Limburg scoren het laagst. Verreweg de
beste programma’s zijn die van de Chris-
tenUnie in Noord-Holland en Utrecht,
gevolgd door ChristenUnie in Groningen,
GroenLinks in Zuid-Holland en Groen-
Links in Utrecht. Deze vijf programma’s zi-
jn zonder meer uitstekend te noemen.
De ChristenUnie eindigt bovenaan in
Flevoland, Limburg, Noord-Holland,
Utrecht en Zeeland. GroenLinks scoort het
beste in Noord-Brabant, Zuid-Holland en
zorgt samen met D66 voor een gelijkspel
in Friesland. De PvdA wint in Drenthe en
Overijssel en het CDA in Gelderland.

https://www.fietsersbond.nl/nieuws/tien-punten-voor-alle-fietsers-bij-de-provinciale-statenverkiezingen/
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Avond voor de Stad

In aanloop naar de Raadsver-
gadering op 23 maart vergadert
de raad nog één keer tijdens de
Avond voor de Stad. Op de
agenda geen politieke debat-
ten, maar voornamelijk dialo-
gen tussen raad en college. De
dialoog is een gesprekvorm
waarbij ideeën uitgewisseld
kunnen worden. Zo weet het
college waar de raad naartoe
wil met het beleid.

• Vitale scholen
De gemeente heeft in 2021 op-
dracht gegeven onderzoek te doen
naar de vernieuwing van scholen
in Nieuwegein. De onderzoekers
zullen de raad deze avond infor-
meren over de resultaten ervan,
zodat de raad weet hoe het ervoor
staat met onze schoolgebouwen.
Een voorstel wat er vervolgens
moet gaan gebeuren wordt in de
zomer van dit jaar verwacht.
• Intermezzo
Tijdens het intermezzo krijgen de
raadsleden de gelegenheid even
de benen te strekken en te luis-
teren naar een informatief en en-
thousiasmerend verhaal van een
inwoner of initiatiefnemer uit
de stad over een organisatie of
project. Heeft u interesse zich een
keer aan de raad voor te stellen
met uw initiatief? Neem contact
op met de raad via
griffie@nieuwegein.nl.
• Pilot burgerforum
Participatie betekent de deelname
of bijdrage van inwoners aan het
bestuur van de stad. Het is voor de

raad een belangrijk thema; we
willen het samen doen. In het
coalitieakkoord is dan ook vast-
gelegd dat er een pilot moet ko-
men met een Burgerforum. Deze
avond gaan raad en college voor
het eerst met elkaar in gesprek
over dit plan.
• Groei van de stad
De groei van de stad vordert ge-
staag. De gemeente verwacht dat
het inwoneraantal de komende
jaren flink blijft stijgen. Daarom
zullen raad en college regelmatig
met elkaar in gesprek blijven gaan
om deze groei in goede banen te
leiden. De directe aanleiding voor
de dialoog van deze avond zijn de
resultaten van een onderzoek naar
groei dat het college heeft uitge-
voerd.

Tijdens de Avond voor de Stad
bereiden de fracties de Raadsver-
gadering voor. Dit gebeurt in ver-
schillende gespreksvormen, zoals
de rondvraag, het raadsvoorberei-
dend debat, een dialoog met in-
woners of college of een informa-
tief onderdeel. Ook is er ruimte
voor inwoners of organisaties die
iets met de raad willen delen. De
Avond voor de Stad is openbaar en
dus bij te wonen in de Raadzaal.
Voor de volledige agenda en de
bijbehorende stukken bekijk je
NieuwegeinseRaad.live/Stream1
en NieuwegeinseRaad.live/
Stream2. Hier vind je ook de live-
stream van de vergaderingen.
Wist je dat u ook gewoon welkom
bent op het Stadshuis, waar u de
avond vanaf de publieke tribune
kunt volgen?

Kom jij ook
naar de voorstelling
van Koos en Moos?

Op zondag 26 maart speelt 'Koos en
Moos (4+)' in DE KOM! Je kunt Koos en
Moos al kennen van hun populaire
YouTube-serie en het prentenboek van
Koos de Koala.

Voorafgaand aan de voorstelling, tussen
13.30 en 14.30 uur, kunnen kinderen hun
eigen subtropisch regenwoudje maken.
De workshop is gratis en wordt verzorgd
door De Stijl Floral Design.

Je moet je van tevoren wel even aan-
melden via kassa@dekom.nl onder ver-
melding van workshop Koos & Moos.

FOTO VAN DE WEEK

Een heerlijke foto, aangetroffen op Facebook en
aangevuld met een vraag van Henk Boer:
'Wat ik aan het doen ben? Ik ben op zoek naar 2
fietsvrijwilligers m/v. Je functie is de scoot-leden te
begeleiden. Ook heb je de taak om met je collega's
het verkeer te regelen indien dat gewenst is. Het is
goed te doen voor fietsers zonder ondersteuning.
Maar is wel handig als je dat hebt. We rijden altijd op
de woensdag. Stuur 'n PB mocht je verdere info willen
hebben.'

ScootMobielClub - Nieuwegein.

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

De Digitale Nieuwegeiner

mailto:griffie@nieuwegein.nl
https://nieuwegeinseraad.live/Stream1
https://nieuwegeinseraad.live/Stream2
https://nieuwegeinseraad.live/Stream2
mailto:kassa@dekom.nl
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6423435304357191&set=a.472923579408423
mailto:redactie@pen.nl
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Torenkranen
domineren de binnenstad
van Nieuwegein

De vernieuwing van City Nieuwegein
wordt ook van een afstand steeds beter
zichtbaar. Als je Nieuwegein binnen-
rijdt, steken er inmiddels vijf torenkra-
nen boven de stad uit. ‘Een indruk-
wekkend gezicht’ aldus een inwoner
tegenover onze redactie.

Vorige week is de tweede Torenkraan
voor CityPromenade opgebouwd, zo kan
de bouw binnenkort de hoogte in. De
torenkraan staat op een platform in het
water. Net zoals de eerste torenkraan. In
totaal komen er vier torenkranen op het
bouwterrein voor CityPromenade te staan.

Een project van 452 duurzame woningen,
80 parkeerplaatsen en 2 horecagelegen-
heden in City Nieuwegein, onlangs nog
winnaar van de publieksprijs voor meest
duurzame gebiedsontwikkeling van Ne-
derland. De woningen worden naar ver-
wachting in 2025 opgeleverd. De eerste

verdiepingen van het Stationsgebied zijn
al zichtbaar, dit worden er snel meer.
Twee weken geleden heeft de aannemer
van CityPromenade een van de WKO-
bronnen geboord. De ondergrond was
harder dan verwacht, waardoor het boren
langer duurde.

Benieuwd wat er gebouwd wordt? Bezoek
deze website en ontdek de bouwprojecten
in de binnenstad van Nieuwegein.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/bouw-452-duurzame-woningen-citypromenade-gestart
https://www.pen.nl/artikel/wko-bronnen-voor-citypromenade-en-bouwhekken-op-het-stadsplein
https://www.pen.nl/artikel/wko-bronnen-voor-citypromenade-en-bouwhekken-op-het-stadsplein
https://city-nieuwegein.nl/
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Klaverjassen
bij de Stichting Petanque Nieuwegein
Nederland

Vrijdagavond 17 maart kan er weer geklaverjast worden bij
de Stichting Petanque Nieuwegein Nederland (SPNN) aan de
Galecopperzoom 1. Dan begint de competitie van het nieuwe
seizoen.

De avond begint om 19.30 uur en duurt meestal tot 23.00 uur.
Vooraf graag aanmelden op telefoonnummer 0622414051. In-
schrijven die dag vanaf 18.45 uur. De kosten voor deelname zijn
4,00 euro per persoon.
Ook is er een loterij waarin mooie vleesprijzen zijn te winnen. Let
op, je kunt alleen met de pin betalen in het Petanque Centrum
Nieuwegein.

Verder wordt er iedere donderdagmiddag geklaverjast in het
Petanque Centrum. Deze middagen beginnen om 13.30 uur. de
zaal gaat open vanaf 13.00 uur en de kosten voor deelname
bedraagt 4.00 euro per persoon. De prijzen op deze middagen
zijn geldprijzen. Er worden drie ronden gespeeld en de middag
duurt tot ongeveer 16.00 uur.

PurpleBird
maakt een website helemaal op maat

Wil jij een website laten maken helemaal op maat en in
eigen huisstijl? Het Utrechtse bedrijf PurpleBird ontwikkelt
krachtige WordPress websites die past bij je doelgroep. Ook
de Digitale Stad Nieuwewgein heeft haar website in
WordPress ontwikkeld. Als vakidioten zijn de medewerkers
van dit bedrijf elke dag bezig met het ontwikkelen van de
beste websites.

PurpleBird is een creatief website bureau uit Utrecht met één
doel: de specialist het unieke podium geven die ze verdienen.
‘Gedreven door passie en creativiteit zullen wij samen met jou gaan
voor het beste resultaat. Let’s take this flight!’

Het bedrijf: ‘Bij het ontwikkelen van een website is het belangrijk
om eerst je doelen te bepalen. Een website is namelijk een tool om
jouw doelen te behalen. Dit kunnen we samen doen in een
strategiesessie waarbij we gelijk een strategisch fundament leggen
voor jouw website.’

Een website is een laagdrempelige eerste stap voor potentiële
nieuwe klanten. Met een website bedien je klanten 24×7 en zorg
je voor een betrouwbare uitstraling. Tegenwoordig is het goed
mogelijk om een website zelf te bouwen op basis van enkele
templates, een website laten maken is uiteraard ook mogelijk.
Naast het ontwikkelen van een website is ook de zoekmachine
optimalisatie enorm belangrijk. Het is jammer wanneer je
website is ontwikkeld er geen bezoekers richting de website
toekomen. Met SEO kun je hoger scoren in zoekmachines zoals
Google en Bing. Met de juiste SEO is het mogelijk om hoger in de
zoekmachine terecht te komen. Met SEO kun je organisch
verkeer naar je website brengen. Je hoeft niet te betalen voor
advertenties. SEO is gratis al kost het wel veel tijd en moeite.

(verder lezen)

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: 'Brandganzen zijn meestal gasten uit het hoge noorden, maar sommige
paartjes broeden ook in Nederland, sinds 1984. In Nieuwegein zijn deze
ganzen vooral langs de Lek te zien, in vrij grote groepen. Ze zijn nog niet
zover als grauwe ganzen, die weliswaar buiten bereik van mensen broeden
maar verder half mak in parkvijvers en wat bredere watergangen (Galecopper
wetering bijv.) te zien zijn, met hun kinderen.'

'Canadese ganzen zijn vaak nog tammer en broeden vlak langs de waterkant, vaak in de nabijheid van paden.
Brandganzen zijn nog niet aan mensen gewend en het zal nog wel een tijdje duren voordat ze in Nieuwegein gaan broeden.
Ze lijken overigens wel iets op de Canadese ganzen in ingezakte uitvoering. Zelfde kleuren, hoewel het wit eerder lichtgrijs schijnt
te zijn, en de nek alleen volledig gestrekt als ze vliegen.'

'En dan nog iets over de zo algemeen in paartjes aanwezige Nijlganzen: het zijn geen ganzen, maar uit de kluiten gewassen
eenden. Ze broeden niet op de grond en men kan ze al midden in de winter zien met kleumerige jongen.'

De Digitale Nieuwegeiner

0622414051
https://purplebird.nl/website-laten-maken/
https://www.pen.nl/artikel/purplebird-maakt-een-website-helemaal-op-maat
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
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Nederlands
Politieorkest
in actie voor
Surinaamse
collega’s

Op dinsdagavond 21 maart 2023 geeft
het Nederlands Politieorkest in theater
DE KOM een benefietconcert voor de
Politiekapel in Suriname. De collega’s
van de politiekapel in Suriname hebben
via eenheid chef Midden Nederland
Martin Sitalsing, tevens voorzitter van
het Nederlands Politieorkest, de nood-
klok geluid vanwege de slechte staat
van hun instrumentarium. Veel instru-
menten zijn oud en versleten. Geld om
nieuwe aan te schaffen is er niet.

Met dit concert wil het Nederlands Poli-
tieorkest geld inzamelen voor nieuwe in-
strumenten voor de Surinaamse Politie-
kapel. Een kaartje kost slechts €14,50 (in-
clusief een pauzedrankje). De opbrengst
van de kaartverkoop komt volledig ten
goede van dit project. De show wordt ge-
presenteerd door Jeffrey Spalburg. Daar-
naast zullen onder andere Jeangu
Macrooy en Ronald Snijders hun mede-
werking verlenen aan deze avond. Het be-
looft een bijzondere avond te worden!

Muziek verbindt
De Surinaamse Politiekapel en de muziek
die zij maakt, is een belangrijk middel,
waarmee de politie van Suriname ook
naast het 'gewone politiewerk' de verbin-
ding met de burgers legt. Met hun optre-
dens bereiken zij een groot deel van de
bevolking. Daarmee zijn zij een politie
voor iedereen. Maar zij doen meer dan
samen musiceren en optreden. Zij willen
ook muziekonderwijs gaan geven aan

kinderen, die zo de kans krijgen, om hun
muzikale talenten te ontdekken en plezier
te beleven aan (samen) muziek maken.

Enorm waardevol werk, dat het Neder-
lands Politieorkest graag ondersteunt met
dit benefietconcert. Het doel is zowel goed
bruikbare instrumenten als geld in te za-
melen om de Surinaamse collega's op
weg te helpen om hun missie voort te zet-
ten: concerten geven die verbinden en
muziekonderwijs voor kinderen organise-
ren.

Hoe kun je helpen
Je kunt op verschillende manieren bijdra-
gen. Heb je nog goede instrumenten die je
wilt doneren aan dit goede doel? Deze
kun je doneren op tijdens deze avond. Je
kunt er ook voor kiezen om een geldbe-
drag te doneren. Je kunt je donatie storten
op rekeningnummer NL73 INGB 0398
6749 14 ter name van Stichting Neder-
lands Politieorkest onder vermelding van

'Instrumentarium Politiekapel Suriname'.
Alle donaties, materieel en financieel,
gaan rechtstreeks naar de Surinaamse
Politiekapel. Collega's van het Nederlands
Politieorkest coördineren de inzameling en
zorgen ervoor dat de instrumenten op de
juiste wijze worden getransporteerd naar
Suriname, zodat zij deze voor de muziek-
lessen gebruikt kunnen worden.

Kun je op 21 maart niet aanwezig zijn bij
het concert, maar wil je wel een instru-
ment doneren? Of heb je vragen over de
benefietactie? Neem dan contact op met
Henk Habing (0611345581) of Piet
Linnebank (0651530884) of via
bureau@politieorkest.nl. Zij zullen met je
kijken op welke manier zij jouw donatie in
ontvangst kunnen nemen.

Je kunt de kaarten a €14,50 (inclusief
pauzedrankje) bestellen via de website of
aan de kassa van Theater DE KOM.

VIP Arrangement
Daarnaast is er de mogelijkheid om een
VIP arrangement te boeken. Dit VIP ar-
rangement bestaat uit een 4 gangenmenu
bestaande uit originele Surinaamse ge-
rechten, drankjes een VIP toegangskaart
tot de voorstelling. Het VIP arrangement
begint om 18.00 uur in het theatercafé van
theater DE KOM en wordt verzorgd door
Patricks catering welke geen onbekende
is en afkomstig uit de Bijlmer. De kosten
voor dit arrangement zijn 150 euro per
persoon en van de 80 beschikbare plaat-
sen zijn er inmiddels al 40 gereserveerd.
De opbrengst van het VIP arrangement
komt ook geheel ten goede van het bene-
fietconcert. VIP arrangementen zijn te
boeken via e-mail bureau@politieorkest.nl
onder vermelding van je naam en aantal
te boeken VIP arrangementen.

De Digitale Nieuwegeiner

m.m.v. vocalisten werkzaam bij  

Politie Nederland 
 

Dirigent  Peter Kleine Schaars 
 

m.m.v.  Steelband  

Nederlands Politieorkest 

 

Wij maken ons door middel van muziek hard(t) voor Politie voor iedereen 

ten behoeve van 

Benefietconcert  

Muziek voor iedereen: 

Dinsdag 21 maart 2023 

Aanvang 20.00 uur 

Locatie: Theater De Kom 

Adres:  Stadsplein 6  

          3431 LZ Nieuwegein 

Kaarten verkrijgbaar via website www.dekom.nl 

Politiekapel Suriname 

Zij hebben dringend nieuwe instrumenten nodig, 

ze willen  muziekonderwijs geven aan kinderen  en 

verbinden door middel van muziek 

 

De opbrengst komt geheel ten goede van het project. 

Jeangu Macrooy 

Ronald Snijders 

Meerdere
fietsendiefstallen
van kerkgangers
in Nieuwegein

Zondag 26 februari zijn meerdere
kerkgangers bestolen van hun fiet-
sen. Vier fietsen werden weggeno-
men tussen 09.30 en 11.30 uur. De
politie zoekt eventuele getuigen
en/of camerabeelden.

Bij de Nicolaaskerk aan de Utrecht-
sestraatweg zijn twee elektrische
fietsen gestolen en twee bij de Dorps-
kerk aan de Nedereindseweg.

Heb jij tips of heb je beelden van deze
fietsendiefstallen? Meld je dan bij de
politie! Ook kan dit tipformulier wor-
den ingevuld.

Naast veel fietsdiefstallen
ook autokraken
Het valt de politie op dat er naast
veel fietsendiefstallen om een stij-
ging is van het aantal autokraken in
de afgelopen weken in de omgeving

Nieuwegein. De politie vraagt ook om
verdachte situaties bij de politie te
melden of denk je dat er daadwerke-
lijk wordt ingebroken? Bel dan altijd
112. Zelf kun je natuurlijk ook op
voorhand wat doen. Kijk hiervoor op
de website van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Vei-
ligheid.

0611345581
0651530884
mailto:bureau@politieorkest.nl
https://www.dekom.nl/?start=2023-03-21&end=#anchorFilters
mailto:bureau@politieorkest.nl
https://www.politie.nl/mijn-buurt/gezochte-personen/formulier/2023/februari/03-meerdere-fietsendiefstallen---utrechtsestraatweg---nieuwegein.html?geoquery=Nieuwegein%2C+Nieuwegein%2C+Utrecht&distance=25.0&sid=a00b5d91-7220-440a-9038-d44316689ee3
https://hetccv.nl/onderwerpen/autokraak/autokraak-voorkomen/
https://hetccv.nl/onderwerpen/autokraak/autokraak-voorkomen/
https://hetccv.nl/onderwerpen/autokraak/autokraak-voorkomen/
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High tea voor Turkse
en Syrische vrouwen
op internationale
vrouwendag

Woensdag 8 maart, tijdens Internatio-
nale Vrouwendag, organiseerde een
aantal Nieuwegeinse raadsleden een
high tea voor Turkse en Syrische
vrouwen in Nieuwegein. Aanleiding
voor dit event was de vrouwen uit de
Turkse en Syrische gemeenschap in
Nieuwegein een hart onder de riem te
steken na de aardbevingen in Turkije
en Syrië.

Initiatiefneemster Helen Adriani was blij dit
vanuit de gemeenteraad samen met de
griffie te kunnen organiseren. 'De meeste
vrouwen die hier zijn hebben wel familiele-
den, vrienden of kennissen die getroffen
zijn door de aardbevingen. Dat is ook bij-
na onontkoombaar met meer dan 50.000
doden. Alle vrouwen zijn wel op de één of
andere manier bezig geweest met inza-
melingsacties of donaties. Niemand heeft
stilgezeten en iedereen leeft mee. Dat
geldt ook voor ons' aldus Adriani.

Burgemeester Frans Backhuijs opende de
middag waarbij hij aangaf dat het helaas
nog steeds nodig is aandacht te vragen
voor gelijke rechten voor vrouwen, bestri-
jding van geweld tegen vrouwen en partic-
ipatie van vrouwen.

Het was een gezellige middag met zo’n
40 vrouwen die smulden van de gebakjes,
hartige hapjes en scones met jam en clot-
ted cream.

De Digitale Nieuwegeiner

Hoe kies je de beste kwaliteit verf
voor jouw bedrijf?

Wil je alleen maar de beste kwaliteit verf voor jouw
bedrijf gebruiken? Of ben je een particulier met
grootse klusplannen en ben je op zoek naar de beste
verf op de markt? Dan ben je bij Sikkens aan het
juiste adres! Sikkens staat namelijk internationaal
bekend als een leverancier die verfsoorten van de
beste kwaliteit levert. Het bedrijf is opgericht door
Wiert Willem Sikkens en bestaat al sinds 1792.
Sikkens maakt dus al ruim 225 jaar mooie producten
op het gebied van verven.

Waar Sikkens bekend om staat
Sikkens biedt een ruim assortiment aan verschillende
soorten verf die stuk voor stuk duurzaam zijn. Je kunt het
gebruiken voor binnen en buiten en het is geschikt voor
allerlei ondergronden. Met de juiste benodigdheden is

Sikkens een droom om mee te schilderen. Je kunt er
uiteraard muren en plafonds mee verven, maar er bestaan
ook Sikkens producten die geschikt zijn voor bijvoorbeeld
kunststof, aluminium, MDF, beton, glas, behang of
laminaat. Daarnaast zijn er ook Sikkens producten die
bijvoorbeeld kras-vast of vlekafstotend zijn. Je kunt het
dus zo gek niet bedenken of Sikkens heeft het juiste
product voor uw verfklus!

Voor binnen- en buitenwerken
Je kunt Sikkens gebruiken om buitenmaterialen te
beschermen tegen weersinvloeden en Uv-straling.
Dankzij de sublieme kwaliteit bescherm je dus
bijvoorbeeld je schutting of tuinhuisje met Sikkens
producten. Schilder je binnen? Ook dan kun je Sikkens
binnenverf gebruiken om bijvoorbeeld de wanden of het
plafond van een mooi kleurtje en een beschermende laag
te voorzien. Sikkens is niet voor niets de nummer 1 keuze

(verder lezen)

https://www.verf4all.nl/merken/sikkens
https://www.pen.nl/artikel/hoe-kiest-u-de-beste-kwaliteit-verf-voor-uw-bedrijf
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Warmtenet
duurder dan gas

Oplossing blijft uit voor
inwoners van
Nieuwegein

Aangesloten zijn op een warm-
tenet betekent toekomstbesten-
dig wonen. Immers, in 2050
moeten alle huizen in Nederland
aardgasvrij zijn. De tarieven die
de circa 500.000 warmtenet-ge-
bruikers dit jaar betalen, waar-
onder inwoners van Nieuwe-
gein, zijn alleen voor het tweede
jaar op rij verdubbeld en ze be-
talen inmiddels meer dan dat ze
zouden betalen als een gasaan-
sluiting hadden. TROS Radar
laat weten: ‘Vreemd, want wet-
telijk is vastgelegd dat afne-
mers van een warmtenet niet
meer zouden mogen betalen
dan mensen met een gasaan-
sluiting.’

Om de klimaatdoelen van Parijs te
halen moeten alle woningen in
Nederland van het gas af. Nieuwe
woningen worden grotendeels al
gasvrij opgeleverd en ook be-
staande woningen worden steeds
meer aan warmtepompen en
warmtenetten aangesloten. In
Nieuwegein zijn al meer dan
10.000 woningen aangesloten op
het warmtenet van ENECO. In
2030 moeten er naast de bestaan-
de 500.000-warmtenet huizen,
landelijk nog eens 500.000 aan
warmtenetten worden aange-
sloten.

Restwarmte uit industrie
Op veel plekken in Nederland is
warmte beschikbaar die anders
verloren zou gaan. Bijvoorbeeld
restwarmte uit de industrie zoals
afvoerwater, koelwater of afvoer

lucht. Deze warmte wordt op
steeds meer plekken gebruikt om
huizen te verwarmen. De mensen
die aangesloten zijn op zo’n
warmtenet betalen een door de
Autoriteit voor Consument en
Markt (ACM) vastgestelde prijs.
De ACM berekent die prijs op ba-
sis van de in de wet verankerde
berekeningen. Omdat de overheid
afnemers van warmtenetten willen
beschermen tegen woekerprijzen,
is er in de wet het Niet-meer-dan-
anders-principe vastgelegd. Dat
betekent dat afnemers van warm-
te niet meer mogen betalen dan
afnemers van gas.

Om dat te bereiken is de warmte-
prijs al jaren aan de gasprijs ge-
koppeld (terwijl deze mensen
geen gas gebruiken in het ver-
warmingsproces van hun huis en
tapwater). De loskoppeling van de
prijs van gas is een heet hangij-
zer, clubs als de Woonbond en
Vereniging Eigen Huis vragen hier
al jaren om. Zelfs de minister wil
het anders, maar een berekening
op basis van reële kosten is heel
ingewikkeld. En dat is de reden
dat er nog steeds geen nieuwe
rekenmethode is.

90,91 euro per gigajoule
De prijs voor warmte is dit jaar
door de ACM vastgesteld op
90,91 euro per gigajoule. Een
gigajoule komt overeen met de
warmte die ontstaat bij 31,6 ku-
bieke meter gas. Naast de giga-
joule prijs betaalt de gebruiker nog

(verder lezen)
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Kamermuziekconcert
in de Dorpskerk

Op zondag 12 maart wordt er in de
Dorpskerk aan de Nedereindseweg in
Jutphaas weer een kamermuziekcon-
cert georganiseerd. Het ‘huisensemble’
van de Dorpskerk, het Gheyn Consort,
speelt dan muziek van Ludwig van
Beethoven.

Samen met Wolfgang Amadeus Mozart en
Joseph Haydn behoorde Beethoven tot de
Eerste Weense School. Hij wordt gezien
als één van de grootste componisten uit
Duitsland. Op het programma staat het
strijktrio opus 3.

Het strijktrio staat altijd in de schaduw
van het strijkkwartet, ze zijn een soort
blinde vlek op de podia van kamermuziek.
Muzikaal gezien is dat niet terecht, zeker
niet bij het strijktrio van Beethoven. Het
bestaat uit maar liefst zes delen. Daar-
naast wordt ook het strijkkwartet opus 95,
eveneens van Beethoven gespeeld.

Het concert begint om 16.00 uur. De en-
tree is € 10,00 per persoon. Kaartverkoop
is aan de kassa.

https://www.gall.nl
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The Closet Sale
op Cityplaza
brengt € 400,- op
voor het
Ronald McDonald Huis

‘Wat een prachtige opbrengst!
Dit hadden we echt niet ver-
wacht,’ reageert de Nieuwe-
geinse Linda Blankenstein na
een drukke verkoopdag in The
Closet Sale. Afgelopen donder-
dag was de ‘winkel-voor-een-
dag’ aan de Raadstede 27 (tus-
sen de New Yorker en H&M) op
winkelcentrum Cityplaza het
domein van Linda en haar
teamgenoten. ‘We hebben onze
kledingkasten opgeruimd en veel
mooie handgemaakte artikelen
gedoneerd gekregen voor deze
verkoopdag.’

Het viel allemaal goed in de
smaak bij de bezoekers. ‘Zo lief
ook dat veel klanten nog een extra
donatie deden. Tenslotte gaat de
hele opbrengst naar het Ronald
McDonald Huis Utrecht. Met elke
verdiende € 60,- sponsoren we één
overnachting voor ouders met een
ziek kind.’

Doe 30 maart mee met
de pubquiz
voor het Ronald McDonald Huis
De volgende actie voor het Ronald
McDonald Huis staat alweer op de
agenda, vertelt Linda. ‘We organi-
seren een gezellige pubquiz op don-
derdagavond 30 maart in Buurt-

plein Batau aan de Dukatenburg 1.
Leuk voor familie- en vriendenclubs
maar ook voor bedrijfsteams, buren
en sportclubs. Met de opbrengst
sponsoren we nog meer overnach-
tingen. Wees er wel snel bij want we
hebben maar plek voor 12 teams!’

De pubquiz wordt gehouden op
donderdag 30 maart en begint om
20.00 uur. De avond duurt tot
ongeveer 22.00 uur. De zaal gaat
open om 19.30 uur. Ieder team
moet uit 4 personen bestaan.
Kosten voor deelname: € 17,50
per persoon, € 60,00 per team van
4 personen. Dit is inclusief een
welkomstdrankje en hapje. De
overige consumpties zijn voor
eigen rekening. Aanmelden voor
de pubquiz kan hier.

Linda en haar teamgenoten zijn
allemaal vrijwilligers en mede-
werkers van Huis Utrecht. Zij
maken van het Huis een thuis
voor families met een ziek kind.
‘Als team Walking Hearts doen we
in juni voor de tweede keer mee aan
de HomeWalk: een sponsorloop
waarbij we binnen 24 uur 120 kilo-
meter lopen. Met acties als deze
pubquiz en The Closet Sale zamelen
we zoveel mogelijk geld in voor het
Huis’ aldus Linda.

Voorlopig
nog geen basisschool
in Rijnhuizen

In de wijk Rijnhuizen met veel nieuw-
bouwwoningen komt voorlopig nog
geen basisschool. Hoewel er in de wijk
veel behoefte is aan een school, bezit
de gemeente geen vrije grond meer en
kan er vooralsnog geen andere plek
worden gevonden. Dat laat het college
weten in een raadsinformatiebrief.

Rijnhuizen is van oorsprong een kantoren-
wijk, maar inmiddels staan er veel nieuw-
bouwwoningen. Ook zijn meerdere kan-
toorpanden omgebouwd tot woningen.
In de wijk moet uiteindelijk plek worden
gemaakt voor 2500 adressen. Daarbij
moeten ook voorzieningen komen, zoals
een basisschool, maar de locaties die
door de gemeente onderzocht zijn bleken
tot nu toe niet geschikt.

In eerste instantie keek de gemeente voor
een tijdelijke locatie naar Rond Het Fort
14, maar in december vorig jaar werd be-
kendgemaakt dat deze plek niet haalbaar
was voor de bouw van een basisschool.

Vervolgens werd onderzoek gedaan naar
de mogelijkheden op parkeerterrein New-
tonbaan, maar bedrijven die daar zitten
zijn bang dat het er te druk wordt. De
gemeente laat weten die zorgen serieus
te nemen en zal daarom eerst een nieuwe
parkeerdrukmeting uitvoeren.

Basisschoolleerlingen uit de wijk kunnen
dus voorlopig niet naar een school in hun
eigen wijk. De gemeente verwacht wel dat
er in het schooljaar dat start in 2024 wel
een school zal zijn in Rijnhuizen, maar
waar dat precies zal zijn wordt nu mog
niet bekend gemaakt.

https://www.pen.nl/artikel/kom-op-2-maart-naar-the-closet-sale-en-steun-het-ronald-mcdonald-huis
https://www.pen.nl/artikel/kom-op-2-maart-naar-the-closet-sale-en-steun-het-ronald-mcdonald-huis
https://form.jotform.com/230433690254351
https://form.jotform.com/230433690254351
https://filmscanning.nl
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Ook St. Antonius
Ziekenhuis
in Nieuwegein
doet mee
aan landelijke
ziekehuisstaking

De vakbonden hebben
aangekondigd op donderdag
16 maart actie te voeren om
hun eisen kracht bij te zetten
in de onderhandelingen met de
NVZ over een nieuwe CAO
Ziekenhuizen.

Ook in het St. Antonius Zieken-
huis in Nieuwegein doen mede-
werkers mee met de landelijke
actiedag. Naast het ziekenhuis in
Nieuwegein doet ook de locatie
Leidsche Rijn mee, en daarnaast
het Diakonessenhuis (Utrecht) en
het Meander Medisch Centrum
(Amersfoort). De stakingsdag be-
gint die dag om 08.00 uur en zal
24 uur duren.

Er wordt dan gewerkt alsof het
een zondag is. Dat betekent dat
in principe alleen de spoedeisen-
de hulp doorgaat. Volgens de

vakbond verschilt het aantal
afdelingen dat meedoet aan de
actie per ziekenhuis.

De staking was eerder al aange-
kondigd, maar de datum was nog
niet bekend. De vakbonden eisen
een beter cao-voorstel van de
ziekenhuizen. Ze willen voor het
ziekenhuispersoneel onder meer
een loonsverhoging van 10 pro-
cent voor één jaar plus 100 euro.
Ook willen ze een betere reiskos-
tenvergoeding en moet de on-
regelmatigheidstoeslag omhoog.

De directie van het ziekenhuis:
‘We beseffen dat de acties voor
patiënten vervelend kunnen zijn en
proberen de overlast voor hen zo
veel mogelijk te beperken. Tegelij-
kertijd respecteert het St. Antonius
het dat medewerkers actie willen
voeren. Uitgangspunt van het zie-
kenhuis is dat tijdens eventuele ac-
ties goede patiëntenzorg gewaar-
borgd blijft en de spoedzorg altijd
door gaat. We hebben hierover
goed contact met medewerkers van
het actiecomité.’

20

Tips voor een geslaagde
wandeling in de omgeving

Nieuwegein en de omliggende gebie-
den bieden prachtige mogelijkheden
om te wandelen. Wandelen is niet
alleen een geweldige manier om te ge-
nieten van de natuur en je omgeving,
maar het kan ook helpen om fit te blij-
ven en stress te verminderen. Of je nu
een ervaren wandelaar bent of net be-
gint, deze tips kunnen je helpen om je
wandeling in de omgeving van Nieu-
wegein tot een succes te maken.

Plan je route
en bereid je voor op het weer
Voordat je begint met wandelen, is het be-
langrijk om je route te plannen. Er zijn ver-
schillende wandelroutes in de omgeving
van Nieuwegein, van korte wandelingen
tot langeafstandspaden. Kies een route
die bij je past en zorg ervoor dat je weet
waar je naartoe gaat.

Het is ook belangrijk om je voor te berei-
den op het weer. Controleer het weer-
bericht en kleed je daarop. Als het koud is,
draag dan warme kleding en als het re-
gent, neem dan een regenjas mee.
Vergeet niet om ook voldoende water en
snacks mee te nemen.

Draag de juiste schoenen
Comfortabele schoenen zijn essentieel
voor een geslaagde wandeling. Zorg er-
voor dat je wandelschoenen draagt die
goed passen en die geschikt zijn voor de
ondergrond waarop je gaat wandelen. Als
je van plan bent om in de heuvels te wan-
delen, heb je stevige schoenen nodig met
goede grip. Als je voetproblemen hebt,
overweeg dan het dragen van speciale
wandelschoenen met extra ondersteuning.

(verder lezen)

PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad Nieuwegein
ook veel informatie over het heden en het verleden van
de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de
rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de
Prentbriefkaart van de week.

De kaart in het archief van deze week komt uit 1907 en is
een gezicht op de Rijnhuizerbrug over de Vaartsche Rijn
(het Merwedekanaal) te ‘Jutfaas’ uit het zuidwesten.
De uitgever van de ansichtkaart was de firma P. Smit &
Zn. uit Vreeswijk. De foto is gedrukt in zwart/wit. De
gemeente Jutphaas is per 1 januari 1971 met de
gemeente Vreeswijk opgenomen in de nieuw gevormde
gemeente Nieuwegein.

De Digitale Nieuwegeiner
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https://www.pen.nl/artikel/4-tips-voor-een-geslaagde-wandeling-in-omgeving-nieuwegein
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
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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
Jennifer Lutikhuizen:

Een gezonde relatie
opbouwen met sport

‘Mijn naam is Jennifer
Luttikhuizen en sinds september
vorig jaar werk ik in het SportID
team als marketeer. Hier help ik de
buurtsportcoaches met de promotie
van sport- en beweegactiviteiten
binnen Nieuwegein.’

'Sport was niet echt belangrijk in
de omgeving waarin ik opgroeide.
Thuis werd er niet of nauwelijks
gesport. Ik ben nooit lid geweest van
een sportvereniging. Ik deed niet
echt mijn best in de gym-lessen op
school. Er was weinig belangstelling
voor sport in mijn omgeving en ik
heb hierdoor als kind ook geen
interesse ontwikkeld.'

Ongezond sporten
'Het was in mijn puberjaren dat ik

met sporten ben begonnen. Laatst
vond ik mijn oude sportschema’s
van toen terug. Dat was even
slikken…'

'In mijn puberteit was ik geobse-
deerd door het dunne schoonheids-
ideaal dat werd uitgedragen door de
dunne beroemdheden van die tijd.
Mijn leven ging al snel draaien om
afvallen. Om zo snel mogelijk
gewicht te verliezen, maakte ik
schema’s met mijn vriendinnen. We
hielden lijstjes bij waarin we de
sportsessies bijhielden en het aantal
kilo’s dat we kwijt moesten. Met blije
en verdrietige gezichtjes erbij,
afhankelijk van het aantal kilo dat de
weegschaal aangaf. Ik ging elke dag
naar de sportschool of thuis
oefeningen doen. Ik stond elke dag
op de weegschaal en voor de
spiegel. Ik deed maar wat, met
alleen maar het doel zoveel mogelijk
kilo’s te verbranden. Een zeer
ongezonde en deprimerende manier
van sporten.'

'Dit hield ik steeds een paar
weken vol, om daarna weer terug te
vallen in oude patronen. En zo
jojode ik op en neer totdat ik uit-
geput was. Ik besloot toen met
sporten te stoppen en ik vertelde
mezelf dat sporten niks voor mij
was. Ik had een enorme afkeer voor
sport ontwikkeld…'

Kan sporten dan toch leuk zijn?
'Een aantal jaren later nam een

nieuwe vriendin me een keer mee
naar haar sportschool. Ze intro-
duceerde me aan de wereld van de
krachttraining. Ik leerde hoe ik de
oefeningen met de gewichten en
apparaten moest doen. Ik werd
sterker en kon zwaardere trainin-
gen volgen. Maar het allerbelan-
grijkste: ik vond sporten ineens echt
leuk!'

'Als je me vroeger had verteld dat
ik nu met liefde minstens vier keer
per week naar de sportschool ga,
had ik je niet geloofd.'

Wat mij heeft geholpen
om met plezier te gaan sporten
• 'Ik heb geleerd dat het niet goed is
voor mij om met een obsessief doel
in mijn hoofd te sporten. Dit maakt
sporten voor mij niet leuk meer, zo
hou ik het niet vol.'
• 'Ik heb afwisseling nodig. Het kan
van tijd tot tijd verstandig zijn voor
mij om wat anders te proberen,
bijvoorbeeld een nieuwe sport, een
andere sportschool, een nieuw
sportschema of een andere groeps-
les.'
• 'Ik verlaag mijn drempels om te
gaan sporten. Toen ik mijn huidige
sportschool uitzocht, was de loop-
afstand van mijn huis er naar toe
een van de belangrijkste criteria (15
minuten).'
• 'In mijn vrije tijd heb ik mijzelf
meer verdiept in sport en gezond-
heid. Het is boeiend voor me om te
leren over de werking van spieren.
Ik vind het leuk online tutorials te
kijken, sportschema’s te maken en
ze vervolgens toe te passen.'
• 'Goede voeding helpt me bij het
sporten. Voor het sporten eet ik
bijvoorbeeld graag fruit. Dit zijn
lichte en energie bevorderende
voedingsmiddelen. Als ik zware
voeding heb gegeten, heeft mijn
lichaam minder energie over om ook
nog een work-out te rocken.'

Streef naar
een gezonde relatie met sport

'Dankzij een gezonde relatie met
sport heb ik meer energie, meer
kracht, een helderdere geest, betere
nachtrust en een gezonder lichaam.
Maar vooral het plezier dat ik beleef
aan het volgen van een les en het
gevoel daarna, dat gun ik iedereen!'

'In deze column leg ik uit hoe ik
zelf een gezonde relatie met sport
heb opgebouwd. Dit werkt natuurlijk
verschillend voor iedereen. Als je,
net als ik vroeger, geen belang-
stelling hebt voor sport, raad ik je
aan toch eens een aantal sporten uit
te proberen. Misschien heb je wel
een vriend of vriendin die ook wat
nieuws zoekt? Probeer samen een
proefles. Of neem contact op met
mijn collega’s, de buurtsport-
coaches. Zij helpen je gratis met het
vinden van een sport die bij je past.
Ik breng je graag in contact via
j.luttikhuizen@merwestein.nl
of bel direct het SportID nummer:
0657452896.

mailto:j.luttikhuizen@merwestein.nl
tel:0657452896


De Digitale Nieuwegeiner

Woningbouw Lotus
(Middenblok) na de
zomer van start

Bouwende ontwikkelaar Trebbe heeft
het definitief ontwerp van ‘Lotus - Het
Groene Collectief’ af. Daarmee kan de
bouw van het Middenblok worden voor-
bereid en kan bijvoorbeeld de omge-
vingsvergunning worden aangevraagd.
Als de vergunning is verleend komen
de verschillende woningen beschik-
baar via de makelaar en kan begonnen
worden met de werkzaamheden. De
bouw kan na de zomer van dit jaar
starten, iets later dan gepland. Bin-
nenkort zal Trebbe een bouwbord op
de locatie plaatsen om de bouw aan te
kondigen.

In januari stonden medewerkers van de
gemeente Nieuwegein en de voorzitter
van het Wijkplatform in het winkelcentrum
Hoogzandveld om mensen bij te praten
over de nieuwbouw op het Middenblok in
Nieuwegein. Er was met name aandacht
voor de planning en de start van de bouw.

Weghalen van bomen
Onderdeel van de voorbereidingen in de
afgelopen maanden was onder meer het
onderzoeken van de bomen op het terrein.
Er is gekeken naar de kwaliteit en conditie
van de bomen, de mogelijke verplantbaar-
heid en de invloed van de bouwwerk-

zaamheden. Van de negen bomen die nu
op de bouwgrond staan kunnen er twee
behouden blijven. In november 2022 werd
in een buurtbericht aangegeven dat er
voor het weghalen van de overige zeven
bomen een kapvergunning wordt aange-
vraagd.

Website ‘Wonen in Lotus’ online
Voor wie nieuwsgierig is naar de wonin-
gen heeft Trebbe de website www.wo-
neninlotus.nl gepubliceerd. Hier staat
meer informatie over het project en zijn
voorlopige impressies van de woningen te
bekijken. Geïnteresseerden kunnen zich

ook via die website melden.
Trebbe houdt geïnteresseerden op de
hoogte van de voortgang en laat weten
wanneer mensen op een koopwoning kun-
nen reageren. De (sociale) huurwoningen
komen naar verwachting begin 2024 via
WoningNet beschikbaar.

Op de hoogte blijven over de
ontwikkelingen rond het Middenblok?
Kijk op www.nieuwegein.nl/middenblok
voor de laatste informatie of meld je aan
voor de update mails van de gemeente
door een e-mail te sturen naar midden-
blok@nieuwegein.nl.
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Zes Nieuwegeinse
jiu-jitsuka’s actief op
EK in Frankrijk

Volgend weekend vinden de Euro-
pese kampioenschappen jiu-jitsu
plaats voor aspiranten (-18) en
junioren (-21). Zes leden van de
Nieuwegeinse club De Mix zijn
door de Judo Bond Nederland ges-
electeerd om ons land te vertegen-
woordigen in Lille (Frankrijk).

Op vrijdag 10 maart zullen Sem van
Schaik met Jari van Bommel in actie
komen bij de duo heren onder de 21
jaar. Beide sporters zijn afgelopen
NK zelfs al kampioen van Nederland
geworden bij de volwassenen! Dus
de verwachtingen zijn hoog.

Op zaterdag 11 maart zullen de aspi-
ranten onder de 18 jaar in actie ko-

men in het onderdeel fighting. Stijn
Terhaar -60 kg, Jo-Ann van Hillo
dames -63 kg en wederom Sem van
Schaik (maar nu in de categorie fight-
ing -73 kg) zullen hier proberen een
medaille te pakken.
Tot slot komen op zondag de fighting

junioren in actie. Waaronder de
Wereldkampioenen Romée Roussey
dames - 57 kg en Tanisha Baars
dames - 63 kg. Ook Jari van Bommel
komt dan nog één keer in actie maar
dan bij de heren onder de 21 jaar en -
77 kg.

https://www.pen.nl/?s=Middenblok
https://www.woneninlotus.nl/
https://www.woneninlotus.nl/
https://www.nieuwegein.nl/middenblok
mailto:middenblok@nieuwegein.nl
mailto:middenblok@nieuwegein.nl
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De wijkkrant voor
Hoogzandveld,
Zandveld &
Lekboulevard is af

De nieuwe wijkkrant is weer af.
Binnenkort zal hij weer ver-
spreid worden in de wijk
Hoogzandveld, Zandveld &
Lekboulevard. Maar zoals ge-
bruikelijk is deze alvast te lezen
op De Digitale Stad Nieuwe-
gein.

Cobie Smith, voorzitter van het
Wijkplatform HZL schrijft:
‘In dit voorjaarsnummer van het
Wijknieuws weer een aantal
onderwerpen die op onze wijken
betrekking hebben.’

‘Naast de terugkerende onderwer-
pen, zoals de bouw van het Midden-
blok, nieuws van de Pluktuin Ere-
Bloem etcetera, willen wij graag uw
aandacht voor een minder leuk
onderwerp: het dumpen van afval/
rommel in onze openbare ruimte.
Het lijkt steeds vaker voor te komen
en wij ervaren het als een ergernis.’

‘Een lastig onderwerp waarover wij
van gedachten hebben gewisseld
met onze Wijk BOA. Hoe kunnen we
dit probleem toch oplossen? En wat
zou u kunnen doen? Iedere dag een
vuilniswagen rond laten rijden gaat
’m niet worden. In deze nieuwe
wijkkrant leest u er meer over.’

‘Leuker nieuws om te melden: op dit
moment zijn er 2 groen initiatieven
in ontwikkeling. Bewoners van de
Kribbemonde (hoogbouw) en de
Anemoonstraat gaan een groen-
strook in zelfbeheer nemen. Door de
gemeente worden er dit voorjaar in
deze plantenvakken nieuwe planten
geplaatst in samenwerking met de
bewoners. Bewoners gaan dit bij-
houden, ook weer een manier om als
buren iets gezamenlijks te doen. Op
naar een groener Nieuwegein! Heel
belangrijk in ons huidige klimaat
om bij hevige regenval water mak-
kelijker af te kunnen voeren en in de
grond op te slaan voor drogere pe-
riodes. Onze grote wens is dat ook
steeds mensen in hun eigen tuin de
tegels er uit halen en groen erin
zetten. Al zijn het maar een paar
tegels! Alle beetjes helpen.’

‘Tot slot wil ik weer iedereen dan-
ken die zijn/haar steentje heeft
bijgedragen aan dit nummer. We
gaan het voorjaar tegemoet, hope-
lijk bent u in de gelegenheid daar-
van te genieten! Vragen, ideeën en/
of opmerkingen? Mail het ons!’

Cobie Smith
Voorzitter WijkplatformHZL

Een jaar geleden...

Activiteitenplein Bouwgein

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

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

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

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

Andere activiteiten
op Bouwgein

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

• Woensdag 15 maart: stembureau
Verkiezingen op Bouwgein

• Zaterdag 1 april: Paasactiviteit

https://www.pen.nl/pdffiles/wijknieuwshzlmaart2023.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/wijknieuwshzlmaart2023.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/wijknieuwshzlmaart2023.pdf
https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
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Schoonspringers Aquarijn
hebben zeer actief weekend

Woensdag 1 maart vertrok een jeugd-
ploeg van 11 schoonspringers van
zwemvereniging Aquarijn uit Nieuwe-
gein richting Stockholm. Ook Matthew
Hibbert. Hij maakte deze trip met Team
NL. Er waren deelnemers uit Zweden,
Noorwegen, Finland, Bulgarije, Georgië
en Nederland. De wedstrijden begon-
nen op vrijdag 3 maart met de D-meis-
jes (10/11 jarigen).

Voor Nouk Swart en Yvie Bakker was het
hun debuut op een grote internationale
wedstrijd. Op de 1 meter plank was er een
5de plaats voor Nouk en een 8ste plaats
voor Yvie. Op de 3 meter was het Yvie die
5de werd en voor Nouk was er een 6de
plaats.

In de C-groep (12/13 jarigen) sprongen
Joy Daalhuizen en Yuna Hulkenberg
sterke wedstrijden bij de meisjes. Op de
1 meter plank was er zilver voor Yuna en
brons voor Joy. Op de 3 meter behaalde
Joy een zilveren medaille en was er een
5de plaats voor Yuna. Yuna kwam ook
nog in actie op de toren en dat leverde
een verrassende bronzen medaille op.
Ze liet mooie landingen zien en kreeg
zelfs 8-en van de jury voor de hoekduik
binnenwaarts.

In de B-groep (14/15 jarigen) kwamen
Mika Grosze Nipper en Lars van Hilten bij
de jongens op de plank. Op de 1 meter
plank werd Lars 9de en Mika 10de. Mooi
in de middenmoot. Op de 3 meter was er
een 11de plaats voor Lars en Mika werd
13de.

In de A-groep (16/17/18 jarigen) sprong
Matthew Hibbert een goede 1 meter wed-
strijd en werd hij 4de. Met zijn punten be-
haalde hij de limiet om over 7 weken naar
Dresden (Duitsland) af te reizen. Daar is
het grootste jeugdtoernooi schoonsprin-
gen van Europa. Een mooi vooruitzicht
voor Matthew.

Daan Willemen werd 8ste op de 1 meter
en voor Kayra Asci was er een 9de plaats.

Op de 3 mtr was het span-
nend. Matthew en Daan
waren in de race voor een
medaille. Uiteindelijk was
er zilver voor Matthew.
Daan werd 5de en voor
Kayra was er een 9de
plaats.

Bij de meisjes in de in A-groep was er een
groot deelnemersveld. 26 meisjes op de
1 meter. Nica Rakké werd 18de in dit veld
en voor Iris de Heer was er een 14de
plaats. Op de 3 meter was er een 19de
plaats voor Aiden Wallegie. Nica werd
13de en Iris 12de. Nica en Aiden deden
mee met de synchroon en samen werden

ze 9de. Daan en Matthew wisten bij het
synchroon de bronzen medaille te be-
halen.

Met zes medailles in de koffer werd de
reis vanuit Zweden naar huis gemaakt.

Open NK Masters
In Eindhoven werden de Open NK Mas-
ters gehouden en ook hier was zwem-
vereniging Aquarijn uit Nieuwegein actief.

Iris Janssen
en Tanja van
Hassel kwamen
uit in de cate-
gorie 34 t/m 39
jaar en deden
dat heel goed.
Iris wist de gou-
den medaille te
behalen op de
3 meter plank.
Tanja behaalde
het zilver.

Op de 1 meter was er nogmaals een zilve-
ren medaille voor Tanja. Samen sprongen
ze bij het synchroon naar de bronzen me-
daille.

Met vier medailles een succesvol Masters
Kampioenschap voor de schoonspringers
van Aquarijn.
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donderdag 9 maart 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

  
Avond voor de Stad 
16 maart 2023
In aanloop naar de Raadsvergadering op 23 maart 
– dit keer weer gewoon op donderdag – vergadert 
de raad nog één keer tijdens de Avond voor de 
Stad. Op de agenda geen politieke debatten, maar 
voornamelijk dialogen tussen raad en college. De 
dialoog is een gesprekvorm waarbij ideeën uitge-
wisseld kunnen worden. Zo weet het college waar 
de raad naartoe wil met het beleid.

• Vitale scholen
 De gemeente heeft in 2021 opdracht gegeven 

onderzoek te doen naar de vernieuwing van 
scholen in Nieuwegein. De onderzoekers zullen 
de raad deze avond informeren over de resul-
taten ervan, zodat de raad weet hoe het ervoor 
staat met onze schoolgebouwen. Een voorstel 
wat er vervolgens moet gaan gebeuren wordt in 
de zomer van dit jaar verwacht.

• Intermezzo
 Tijdens het intermezzo krijgen de raadsleden de 

gelegenheid even de benen te strekken en te luis-
teren naar een informatief en enthousiasmerend 
verhaal van een inwoner of initiatiefnemer uit 
de stad over een organisatie of project. Heeft u 
interesse zich een keer aan de raad voor te stellen 
met uw initiatief? Neem contact op met de raad 
via griffie@nieuwegein.nl.

• Pilot burgerforum
 Participatie betekent de deelname of bijdrage 

van inwoners aan het bestuur van de stad. Het is 
voor de raad een belangrijk thema; we willen het 
samen doen. In het coalitieakkoord is dan ook 
vastgelegd dat er een pilot moet komen met een 
Burgerforum. Deze avond gaan raad en college 
voor het eerst met elkaar in gesprek over dit plan.

• Groei van de stad
 De groei van de stad vordert gestaag. De 

gemeente verwacht dat het inwoneraantal de 
komende jaren flink blijft stijgen. Daarom zullen 
raad en college regelmatig met elkaar in gesprek 
blijven gaan om deze groei in goede banen te 
leiden.

Voor de volledige agenda en de bijbehorende 
stukken bekijkt u NieuwegeinseRaad.live/Stream1 
en NieuwegeinseRaad.live/Stream2. Hier vindt u 
ook de livestream van de vergaderingen. Wist u 
dat u ook gewoon welkom bent op het Stadshuis, 
waar u de avond vanaf de publieke tribune kunt 
volgen? ●

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

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

Op woensdag 15 maart zijn de verkie-
zingen voor de Provinciale Staten en 
Waterschappen. Verkiezingen van de 
Provinciale Staten die gaan over bus-
verbindingen, fietspaden en provinciale 
wegen bij u om de hoek. Over voldoende 
werk dichtbij huis. Maar ook over waar 
woningen komen. En hoe de provincie 

Provinciale Staten- en 
waterschapsverkiezingen

U kunt ons ook volgen via
de sociale media

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

 H O E  P R A A T  J E  M E T  
J E  P U B E R  O V E R

G E L D ?

omgaat met stikstofuitstoot, natuur en 
landbouw. 

Kortom: verkiezingen die gaan over jóuw 
Utrecht. Met uw stem heeft u invloed op hoe 
de provincie de komende vier jaar wordt be-
stuurd. Weet u nog niet wat u gaat stemmen 
op woensdag 15 maart voor de Provinciale 

Statenverkiezingen? Kijk voor meer 
informatie op www.kiesjouwutrecht.nl

Waterschappen
De waterschappen gaan over het beheer en 
de controle van het water. Zij houden zich 
bezig met onderhoud van dijken en sluizen, 
zuiveren van het afvalwater, ze controleren 
de kwaliteit van ons zwemwater, ze houden 
zich ook bezig met het natuurbeheer in en 
om het water. De waterschappen zorgen er 
dus voor dat wij droge voeten houden. Bij de 
waterschapsverkiezingen stemt u voor het 
algemeen bestuur van een waterschap. Dit 
is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het 
algemeen bestuur bepaalt het beleid van 
het waterschap en controleert het dagelijks 
bestuur van het waterschap. Kijk voor 
meer informatie over de waterschappen 
op www.waterbewustleven.nl/
waterschapsverkiezingen-2023

Vindt u de informatie over de 
verkiezingen lastig?
Op de website www.hoewerktstemmen.nl 
wordt alles uitgelegd over stemmen. U vindt 
hier in eenvoudige taal uitgelegd wat Provin-
ciale Statenverkiezingen en Waterschaps-
verkiezingen zijn. En hoe het stemmen werkt.

Kijk op de volgende pagina voor meer 
informatie over het stemmen. ●

Een aanvraag bij 
de overheid doen? 
Pas op voor online 
bemiddelaars!

Heeft u een uittreksel nodig? Of een ver-
klaring omtrent gedrag (VOG)? Of wilt u 
bezwaar maken tegen uw WOZ-aanslag? 
Doe uw aanvraag direct bij de gemeente en 
niet bij een online bemiddelaar. Bij een online 
bemiddelaar betaalt u extra kosten voor iets 
wat u zelf gratis of tegen een kleine vergoe-
ding kunt regelen. Wilt u bezwaar maken kijk 
dan op www.nieuwegein.nl of bel 14 030 
voor meer informatie. 

Zoekmachines
Let goed op als u zoekt u via een zoek-
machine (bijv. Google of Firefox). Bij de
zoekresultaten staan vaak als eerste de 
commerciële partijen bovenaan.  Zoals de on-
line bemiddelaars of tussenpersonen, dat zijn 
bedrijven die geld vragen voor het doen van 
een aanvraag of het maken van bezwaar.  ●

Blijf op de hoogte 
over Rijnhuizen
Rijnhuizen heeft een vernieuwde webpagina. 
Op www.nieuwegein.nl/rijnhuizen leest u 
meer informatie over de ontwikkeling van 
de wijk. Bijvoorbeeld over de ontwikkelingen 
van het groen, de plannen voor straten en 
spelen en ontmoeten. Op deze pagina plaat-
sen we ook actuele nieuwsberichten. ●

Stem !" maart
voor de Provinciale Staten 

én de waterschappen

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
http://WWW.DEKOM.NL/JETTREBEL
http://WWW.DEKOM.NL/JETTREBEL
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Eerste verjaardag
van Mascotte Joggy
gevierd door
130 Nieuwegeiners

Woensdag 1 maart was het
feest in Sport- en Evenementen-
complex Merwestein. Mascotte
Joggy werd namelijk 1 jaar en
vierde dit samen met Nieuwe-
geinse kinderen en ouders. Tij-
dens Joggy’s verjaardag kon-
den kinderen deelnemen aan
verschillende activiteiten.

Schaakvereniging Kasteel Lek-
stroom leerde kinderen schaken,
dansdocente Tamara van Theater
DE KOM verzorgde leuke dans-
workshops, de jeugdwerkers van
MOvactor maakten mooie creaties
met schmink en plaktattoos en de

buurtsportcoaches van SportID
zorgden voor de nodige beweging
met een springkussen, een spel-
lenplein en een klimwand.

Groen Doet Nieuwegein Goed
zorgde samen met cliënten van
Reinaerde voor heerlijke toastjes
met verschillende wortelspreads,
snackwortels en verse wortelsap.
Ook deelde ze de nieuwe doe-
kaart met wortelzaadjes uit, zodat
kinderen thuis aan de slag kunnen
met het kweken van worteltjes.

Gemeente Nieuwegein is sinds
2021 een JOGG gemeente.
JOGG staat voor een gezonde
jeugd en een gezonde toekomst.
De JOGG-aanpak is een integrale
en lokale aanpak waarmee de so-
ciale en fysieke omgeving van
kinderen structureel gezonder
wordt gemaakt. Mascotte Joggy
werd in 2022 door middel van een
tekenwedstrijd verkozen tot mas-
cotte van JOGG Nieuwegein. Met
deze mascotte wil gemeente
Nieuwegein kinderen het goede
voorbeeld geven en ze eraan
herinneren dat lekker in je vel zit-
ten belangrijk is. Samen maken
we gezond gewoon.

Wil je meer informatie over de
JOGG aanpak in Nieuwegein?
JOGG-regisseur Julia van
Weelden komt graag met je in
contact. Haar e-mail adres is
j.vanweelden@merwestein.nl.

SV Geinoord
loot tegen Eemdijk

De kwartfinale van de strijd om de dis-
trictsbeker heeft SV Geinoord een
thuiswedstrijd tegen Eemdijk opgele-
verd. Het duel tegen de koploper van
de vierde divisie wordt op dinsdag
21 maart gespeeld op sportpark
Parkhout en begint om 20.30 uur.

Trainer van de bezoekers is Willem Romp,
geen onbekende voor SV Geinoord omdat
hij in het verleden een pupillencursus
heeft gegeven in Nieuwegein. Eerder
schakelde SV Geinoord onder anderen
Medemblik en Altius uit.

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: ‘Stemmen is een goed recht, maar het is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Er komen steeds meer hulpmiddelen, om
zo veel mogelijk mensen zelfstandig te laten stemmen. Maar wat als je minder mobiel bent? Dan rolt AutoMaatje je er naar toe!’

De Digitale Nieuwegeiner

mailto:j.vanweelden@merwestein.nl
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/minder-mobiel-en-toch-stemmen-dat-kan-bel-anwb-automaatje
https://www.pcbuitvaartzorg.nl/?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
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De beste tijd
om je huis te verkopen

Wat is nu de beste tijd om je huis
te verkopen? Ik denk dat als je dat
aan een willekeurig persoon
vraagt, dat je al snel ‘de lente’ als
antwoord terugkrijgt. Maar vraag je
het aan mij, dan vertel ik je dat elk
jaargetijde een goed begin is om je
huis in de verkoop te zetten. Ik
denk wel dat elk seizoen zijn speci-
fieke voor- en nadelen heeft. Maar
feit is dat er altijd kopers op de
woningmarkt zijn en dat er altijd
weer nieuwe kopers hun zoektocht
starten. Zeker in deze huidige
markt! Hoewel de natte sneeuw, de
regen en de kou ons zeker nog
geen lentegevoel geeft, vertel ik
toch graag meer over het verkopen
van je woning in de lente.

De voordelen
van starten in de lente
Onderzoek heeft uitgewezen dat wij
als mens in het voorjaar gewoon
meer energie hebben en zin hebben
nieuwe uitdagingen. Het begint dus
bij iedereen een beetje te ‘kriebelen’
en zo kunnen de eerste verhuis-
gedachtes ontstaan. Door deze ver-
huiskriebels zijn er meer mensen met
verhuisplannen en bevinden zich
meer kopers voor jouw woning op de
markt. Bijkomend voordeel is ook dat
in de lente het licht altijd zorgt voor
een fijne lichtinval in huis. Hierdoor
krijgt u mooie en lichte foto’s van de
ruimtes in uw huis en heeft u dus een
prachtige woningpresentatie.

De nadelen
van starten in de lente
Ik denk dat het eerlijk is om ook de
nadelen van het starten met de
woningverkoop in de lente te benoe-
men. In de lente komen over het al-
gemeen altijd meer woningen in de
verkoop, waardoor je met jouw
woning natuurlijk meer concurrentie
hebt. En verder is het vaak nog niet
helemaal groen in uw tuin of uw
woonomgeving. De bloei van planten
en bomen is soms pas net gestart.

Tip
maak buitenfoto’s met mooi weer

en als alles ‘groen’ is

Ik schreef het al in de inleiding dat het
niet uitmaakt in welk seizoen je jouw
woning in de verkoop zet. Elk seizoen
heeft zijn eigen voor- en nadelen voor
het te koop zetten. En elk seizoen
heeft kopers. Ik zou je alleen wel een
tip willen geven als je zeker weet dat
je ergens het komend jaar je woning
gaat verkopen. Laat dan in ieder
geval je buitenfoto’s al maken met
mooi weer en als je tuin/balkon/
omgeving mooi groen is.

Open Huizen Dag 1 april 2023
Bij de start van de lente organiseert
de NVM ook altijd haar landelijke
Open Huizen Dag. Dit jaar vindt deze
op 1 april 2023 plaats. Tussen 11 en
15 uur kan je als koper zonder het
maken van een afspraak diverse
woningen bekijken. Met de laatste
landelijke Open Huizen Dag op 1 ok-
tober 2022 deden ruim 13.200 wonin-
gen mee. Bijna 1 op de 3 woningen
die te koop stond, was te bezichtigen.
Een heerlijke dag dus om je oriënte-
ren op de woningmarkt.

Nu starten
met de verkoop van je woning?
Als je op korte termijn wilt starten met
de verkoop van je woning, is het
misschien een idee om dit nu meteen
op te pakken. Zo kan je nog profite-
ren van je deelname aan de Open
Huizen Dag op 1 april aanstaande en
maak je een optimale start met de
verkoop van je woning. Er is nu ook
een groep kopers actief die wil kopen.
De oplopende inflatie lijkt zich
enigszins te stabiliseren. Men weet
wat men netto aan loon in 2023 over-
houdt. Het energieplafond is duidelijk
en de prijzen dalen. En de verwach-
ting is nu weer dat de hypotheekrente
gaat stijgen. Al met al kunnen dit re-
denen voor een koper zijn om juist
binnenkort hun slag te slaan.

Wil je hier meer informatie over, bel
mij dan gerust (0306076060) dan
kijken wij even met je mee.

Hartelijke groet,
Dennis Wentink

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

De Digitale Nieuwegeiner

0306076060
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Warmtenet
duurder dan gas

Oplossing blijft uit
voor inwoners van
Nieuwegein
(vervolg)

vastrechtkosten, variërend
van zo’n 450 en 550 euro per
jaar. De prijs voor warmte is
de afgelopen jaren flink geste-
gen. In Nieuwegein betalen de
inwoners die aangesloten zijn
op het warmtenet van ENECO
het meest, namelijk 90,91 eu-
ro per gigajoule. Dat is precies
het door het ACM vasgestelde
bedrag. Dat is vreemd.
Daarom heeft de gemeente
Nieuwegein, samen met 12
andere gemeenten een brief
gestuurd aan ENECO van-
wege de forse tarieven voor
stadswarmte in Nieuwegein.
Wethouder Schouten, ge-
meente Nieuwegein: ‘Als ge-
meenten zien we stadswarmte
als belangrijk onderdeel van
een duurzame en collectieve
energievoorziening. We spre-
ken met Eneco hoe we geza-
menlijk kunnen werken om het
voor inwoners betaalbaar te
houden. Maar ook hoe we de
stadswarmte zo snel mogelijk
kunnen verduurzamen.’
De brief is medeondertekend
door de gemeenten Den
Haag, Rotterdam, Utrecht,
Amersfoort, Delft, Houten,
Lansingerland, Zoetermeer,
Diemen, Capelle aan den IJs-
sel, Pijnacker-Nootdorp en
Amstelveen.

Verdubbeling
niet beredeneerbaar
De stijging komt door de stij-
ging van de gasprijs. Alleen,
voor warmte uit warmtenet
wordt praktisch geen gas ge-
bruikt. Als er al gas gebruikt
wordt gaat het om enkele pro-
centen. Een stijging zou dus
beredeneerbaar zijn, maar
een verdubbeling niet.

Niet alle leveranciers rekenen
de ACM-hoofdprijs. Stadsver-
warming Purmerend (SVP)
zegt dat de kosten tot stand
komen op basis van hun ver-
wachting van de kosten in
2023. Ze moeten hun prijs wel
verdubbelen, maar blijven
ruim 25 euro per Gj onder het

ACM-tarief, net als vorig jaar.
Vattenfall zegt dat zij niet zo-
veel kosten maken voor de
inkoop, personeel, materiaal
etc. Zij baseren een tarief op
de daadwerkelijke en inge-
schatte kosten, niet op wat zij
maximaal mogen vragen: ‘Dat
zou oneerlijk zijn naar de
klant’. Eneco, dus de stads-
verwarmer van onder anderen
Nieuwegein laat klanten we-
ten dat warmtenetgebruikers
goedkoper uit zijn dan gasge-
bruikers. Dat klopt dus niet.

Verschillen
bij overheidsorganisaties
Opmerkelijk is dat het prijspla-
fond door dezelfde overheid
op 47,38 is gezet per Gj. De
ene overheidsorganisatie zegt
dus: 90,91 is de juiste prijs, de
ander zegt: dat is te duur, we
maken er 47,38 van. Het prijs-
plafond op gas en stroom gaat
over marktprijzen waar sprake
is van concurrentie, maar bij
de warmtenetten is die con-
currentie er niet en bepaalt de
overheid de prijs per warmte
eenheid.

Annelies Huygen is bijzondere
hoogleraar Ordening van
energiemarkten en doet on-
derzoek naar warmtenetten.
Het valt haar op dat de tarie-
ven in Nederland veel hoger
zijn dan in andere landen:
‘Echt wel dubbel zo hoog en
soms nog wel hoger, zeker als
je het vergelijkt met Denemar-
ken, Duitsland of Zweden. En
voor mij is niet duidelijk hoe
dat kan omdat wij zo weinig
inzicht hebben hier in de
kosten van warmte’.

Overstappen geen optie
Overstappen is overigens
geen optie: een warmtenet
wordt door een aanbieder uit-
gerold en bepaalt daarmee
ook de prijs. Je kunt dus niet
naar een andere leverancier
en opzeggen is vaak onmo-
gelijk door een boete die je
tekent bij aankoop van je huis.
Dat zie je ook in de Radar-
uitzending over warmtenet
Eteck.

Radar heeft minister Jetten
uitgenodigd om in de studio
uitleg te geven over de kosten

(verder lezen)

Sportief dagboek (20)

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

Hans van Echtelt: ‘Volgens mijn verslaggever/fotograaf Gerard van
Vliet was het een uiterst teleurstellende middag op het kille Parkhout,
met enkele vervelende blessuregevallen bij Geinoord dat uiteindelijk
met 1-4 kansloos zou verliezen tegen Victoria. Enig hoogtepunt dat hij
kon melden, deed zich pas in blessuretijd voor. De weer in de hoofd-
macht teruggekeerde Daniel Kops scoorde de enige treffer voor de
thuisclub.’

Hoe dan ook, hier volgt het wedstrijdverslag, traditiegetrouw van
reporter/fotograaf Gerard van Vliet: ‘De thuisploeg heeft vandaag
geen moment laten zien dat zij volgend seizoen ook nog heel graag
tweedeklasse wil spelen. Victoria was over het geheel van de wedstrijd
een klasse beter dan de thuisploeg. Al rond de 20e minuut was de
wedstrijd door twee fraaie goals van de bezoekers uit Hilversum,
beslist. Geinoord kon daar slechts een enkele doelpoging tegenover-
stellen.’

‘Daarbij komt dat David Jackson al snel gewisseld moest worden om-
dat hij verkeerd op de bal ging staan. Gevreesd wordt voor opnieuw
een kruisbandblessure. Eser Ozkilit moest na een half uur ook al
afhaken en Robin Jansen werd, op slag van rust in een duel on-
gelukkig op zijn hoofd geraakt door een tegenstander, en viel uit door
dat hij zich duizelig voelde.’

‘Aan het beging van de tweede helft trachtte Geinoord met inmiddels
Daniel Kops in de spits de aansluitingstreffer te forceren. Echter de
verdediging van de thuisploeg hield deze middag open huis, waarvan
de razendsnelle spitsen dankbaar gebruik van maakten en nog
tweemaal wist te scoren. In de laatste minuut liet Kops even zien
waarvoor Geinoord hem zo hard nodig heeft. Met een bekeken stiftbal
redde hij de eer voor de thuisploeg en zette de 1-4 als eindstand op
het scorebord.’

‘De conclusie is dat Geinoord nog lang niet uit de gevarenzone is en de
komende weken flink aan de bak moet om weg te komen van de degra-
datie plaatsen. Succes gewenst Gerrit en zijn team.’

De weer teruggekeerde Daniel Kops scoort hier de enige
goal voor Geinoord tegen Victoria, einduitslag 1-4

https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-stuurt-brief-aan-eneco-vanwege-forse-tarieven-voor-stadswarmte
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-stuurt-brief-aan-eneco-vanwege-forse-tarieven-voor-stadswarmte
https://www.pen.nl/artikel/category/sport/sportief-dagboek


De Digitale Nieuwegeiner

32

Ruim helft Nederlanders
van plan te gaan stemmen
voor
waterschapsverkiezingen

56% van de Nederlanders is van
plan te gaan stemmen voor de
waterschapsverkiezingen op
15 maart, zo blijkt uit onderzoek
van de Unie van Waterschappen.
Het werk van de waterschappen
heeft veel invloed op het dagelijks
leven van alle Nederlanders. Hoe
gaan we om ’met extreem weer, de
inrichting van Nederland en de
zuivering van rioolwater zijn daar
voorbeelden van. Met hun stem
bepalen Nederlanders waar de
waterschapsbelasting aan wordt
besteed.
In Nieuwegein kan gekozen worden
voor het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden. Lees hier
meer voor welke partijen en kandi-
daten je kunt stemmen in Nieuwe-
gein.

Uit het onderzoek blijkt dat 85% van
de Nederlanders de grote water-
schapsthema’s (zoals schoon water
in sloten, plassen en natuurgebieden

voor mens en dier en bouw/onder-
houd van dijken) belangrijk vindt. In
de regio van De Stichtse Rijnlanden
vinden de kiezers de afvoer van wa-
ter bij extreem weer, zuiveren van
water en ruimte voor water belangrijk.

Toch geeft een ruime meerderheid
(62%) aan niet te weten welke partij
het best bij hun standpunt past. Voor
hulp bij het maken van een keuze
voor welke partij in de eigen regio kan
worden gestemd, hebben de water-
schappen de stemhulp mijnstem.nl
gelanceerd.

Waarom stemmen?
Verschillende bekende meteorologen,
boswachters, ecologen en weten-
schappers benadrukken vanuit hun
eigen ervaring het belang van het
stemmen.

Arjan Postma (boswachter, televisie-
persoonlijkheid en schrijver van na-
tuurboeken): 'Wat wij doen met het
water zal bepalend zijn voor hoe
Nederland eruit zal zien in de toe-
komst. De natuur staat onder druk in
Nederland en ons waterbeheer be-
paalt hoe we dat kunnen herstellen.

Meer leven? Of meer beton? Het is
van het grootste belang dat we daar
op 15 maart allemaal over meebeslis-
sen.'

Amara Onwuka (meteoroloog en pre-
sentatrice Weer.nl): 'Om onze leef-
omgeving klimaatbestendig te maken
is tegenwoordig slim waterbeheer
nodig. Hoe gaan we dat water be-
heren, vasthouden en verplaatsen na
zware buien of juist bij extreme
droogte. Gaan we voor hogere dijken
of geven we juist de rivier de ruimte?
Moet het opvangen van regenwater
worden verplicht? Denk jij mee over
de toekomst van ons water?' Andere
bekende Nederlanders die de cam-
pagne vanuit hun eigen expertise on-
der de aandacht brengen zijn onder
meer meteoroloog Dennis Wilt en
ecoloog Camilla Dreef.

Onderzoeksverantwoording
De verkregen data zijn afkomstig uit
twee onderzoeken van onderzoeks-
bureau Citisens in opdracht van de
Unie van Waterschappen (december
en januari 2022). Het onderzoek is
uitgezet onder het Citisens panel dat
bestaat uit een groep van 62.000
Nederlanders die iedere maand hun
mening geven over een actueel on-
derwerp. Deze groep panelleden is
verdeeld over heel Nederland. Uitein-
delijk hebben de antwoorden van re-
spectievelijk 14.479 en 7529 respon-
denten geleid tot het onderzoeksrap-
port.

Wat maakt teamsport
de beste vorm van sport?

Velen van ons zijn er bekend mee, teamsport. Samen
rondjes rennen achter een bal aan, met een hockeystick
proberen alleen de bal en niet de schenen ernaast te raken
en ga zo maar door. Een breed scala aan teamsporten wordt
veel beoefend in ons land en teamsport wordt gezien als iets
goeds voor de ontwikkeling. Het leert je veel over tactiek,
strategie en dat samenwerken heel belangrijk kan zijn voor
het bereiken van een bepaalde prestatie. Wat maakt nou dat
teamsport beter is dan andere sporten?

Samenwerken
Ten eerste is teamsport zo fantastisch omdat je samen speelt met
een team. 'Ja lekker logisch' denk jij dan. Maar je kunt niet genoeg
benadrukken hoeveel een individu opsteekt van werken met
andere mensen. Dit blijkt ook uit onderzoeken die in
samenwerkend verband zijn uitgevoerd en daardoor aanzienlijk

goed resultaat opleveren. Samenwerken is een vaardigheid die
voor iedereen belangrijk is, of je nou van sport houdt of niet. We
zijn met zo ongelooflijk veel op deze aarde, dus is het handig om
te weten hoe je op anderen in kunt spelen. Dat begint in je
vroegste jaren al door een teamsport te beoefenen. Hier heb je
later in je leven nog erg veel baat bij.

Leren doorzetten
Iets wat je ook leert als je in teamverband een sport speelt is dat
doorzettingsvermogen een essentieel gedeelte van het leven is.
Je zult al snel genoeg zien dat er mensen zijn die afhaken. Beeld
je even in dat je een voetbalwedstrijd speelt, maar in
tegenstelling tot gewoonlijk word je volledig van het veld getikt.
Meerdere doelpunten tegen je hebben een negatieve werking op
de gemoedstoestand. Maar dit is het moment waar mannen (of

(verder lezen)

https://waterschapsverkiezingen.nl/
https://www.hdsr.nl/waterschapsverkiezingen-2023/
https://www.hdsr.nl/waterschapsverkiezingen-2023/
https://www.pen.nl/artikel/waterschapsverkiezingen-partijen-en-kandidaten-de-stichtse-rijnlanden-bekend
https://www.pen.nl/artikel/waterschapsverkiezingen-partijen-en-kandidaten-de-stichtse-rijnlanden-bekend
https://www.pen.nl/artikel/wat-maakt-teamsport-de-beste-vorm-van-sport
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Aantal woningbranden
in Nieuwegein daalt licht

Een vlam in de pan, een omgevallen
kaars of kortsluiting: in 2022 waren er
7.700 woningbranden in ons land. Voor-
al in Friesland was de stijging met één

derde fors te noemen. Maar ook in Zee-
land en Flevoland moest de brandweer
vorig jaar veel vaker uitrukken. Dit blijkt
uit onderzoek van Independer op basis
van data van het Geïntegreerd Meld-
kamer Systeem (GMS) van de brand-
weer.

Landelijk was er een stijging van zo’n 10%
ten opzichte van een jaar eerder.
Nieuwegein deed het beduidend beter,
hier werd 1 woningbrand minder gemeld.
In 2022 waren er 5 woningbranden per
10.000 woningen in onze stad. Dat zijn dus
15 woningbranden in 2022. Dat is een ver-
schil van -1 ten opzichte van het jaar er-
voor in Nieuwegein.

Het aantal woningbranden verschilt lokaal
sterk. Van alle gemeenten met tien of
meer woningbranden in 2022, werden naar
verhouding de meeste branden gemeld in
Urk. Per 10.000 woningen waren hier vorig
jaar zelfs 29 woningbranden: drie keer zo
veel als landelijk gemiddeld.

De ‘veiligste provincies’, met naar ver-
houding de minste woningbranden, zijn
Overijssel (7,6), Noord-Holland (8,8), en
Utrecht (9,2). Expert woonverzekeringen
Michel Ypma: 'Verzekeraars kijken ook
naar deze regionale verschillen en stem-
men de premie hierop af. Dat kan zelfs zo
fijnmazig dat er verschillen ontstaan
tussen twee verschillende postcodes in
dezelfde wijk.'

http://www.slagerijwimkastelein.nl/
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Elke week vind je in De Digitale
Nieuwegeiner, en elke week op pagina 3,
de Agenda. Daarin vind je een overzicht
van wat er zoal in Nieuwegein te doen is
of georganiseerd wordt. De redactie
tracht zo compleet mogelijk te zijn, maar
wat haar niet ter ore komt of wat haar niet
wordt gemeld, blijft onvermeld. Grijp dus
je kans en informeer de redactie tijdig
wanneer je iets organiseert.

Naast de eenmalige activiteiten vinden er
in Nieuwegein ook veel 'vaste' activiteiten
plaats: cursussen, sportactiviteiten,
samenkomsten... Ook voor die (wekelijk-
se, maandelijkse) activiteiten maakt De
Digitale Nieuwegeiner ruimte. Dus, orga-
nisaties: kom maar door met jullie infor-
matie. Een e-mail volstaat, maar lever de
gegevens alsjeblieft aan zoals in de
kolom hiernaast. Met behulp van kleur
wordt naar de betreffende lokatie ver-
wezen.

Er is echter één voorwaarde en dat is
dat je het ons laat weten wanneer een
activiteit niet meer plaats vindt.

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

Alle onderstaand activiteiten en data zijn ontleend
aan de websites va de desbetreffende organisaties.

Elke maandag
09.00 - 10.00 Bodyfit
09.00 - 11.00 Taal en ontmoeting
09.30 - 10.00 Wielertourclub
10.00 - 11.00 MBVO zumba
10.00 - 11.00 MBVO yoga
10.00 - 11.00 Fysio wandelen
10.00 - 11.30 Wandelen
10.00 - 12.00 Creatief schilderen
10.00 - 12.00 Schilderen
10.00 - 12.00 Computerinloop
10.00 - 12.30 Open atelier
11.00 - 12.00 MBVO swinggym
11.00 - 12.00 Bakkie in de buurt
11.15 - 12.15 MBVO gym
11.15 - 12.15 MBVO gym
11.45 - 12.45 MBVO yoga
12.00 - 13.00 Buurtlunch
12.30 - 15.00 Naald en draad
13.00 - 16.00 Samen creatief
13.00 - 16.00 Bridge
13.30 - 14.30 Bewegen met Jut
13.30 - 14.30 MBVO gym
13.30 - 15.30 Koersbal
13.30 - 16.30 Koersbal
13.30 - 16.45 Klaverjassen
14.00 - 16.00 Creatief schilderen
14.00 - 16.00 Seniorenfietsgroep
14.00 - 16.00 Open atelier
14.30 - 16.00 PLUS-café
17.30 - 19.00 Het pruttelt bij Jut
19.00 - 23.00 Bridge
19.30 - 21.00 Ukelilies II
19.30 - 21.30 Open atelier
20.00 - 23.00 Popkoor Refreshing

Elke dinsdag
08.30 - 12.00 Peuterspeelzaal
09.00 - 11.30 Naaiclub
09.00 - 12.00 Kleiduiven
09.00 - 13.00 Pétanque
09.30 - 11.00 Inloopspreekuur
09.30 - 12.00 Schaken
09.30 - 10.15 Beter bewegen
09.30 - 11.30 Creatief Club
10.00 - 11.30 Sportinformatie
10.00 - 12.00 Koffieinloop
10.00 - 12.00 Digi-vragen
10.30 - 11.15 Beter bewegen
10.30 -12.00 Gezellig bij Jut
10.30 - 12.00 Vief wandelgroep

10.30 - 12.30 Taal en ontmoeting
11.00 - 13.00 Kaarten maken
11.00 - 13.00 Koersbal
12.00 - 13.00 Lunchcafé
12.00 - 13.00 Buurtlunch
13.00 - 14.00 Yoga
13.00 - 15.00 Acryl aquarel
13.00 - 15.00 Senioreninloop
13.00 - 16.00 Creatief op recept
13.30 - 15.30 Sjoelen
13.30 - 15.30 Inloopmiddag
14.00 - 15.00 Yoga
14.00 - 16.00 Schilderen
14.00 - 16.00 Vief actief
14.00 - 16.00 Kaarten maken
14.00 - 16.30 Boekenruil
14.30 - 16.30 Kidsclub
15.00 - 16.30 Girlpower
15.15 - 16.15 MBVO Gym
15.30 - 16.30 Sporten ouderen
16.00 - 18.00 Koken en eten
16.30 - 20.00 Robin-food
17.30 - 20.00 Eet je mee?
19.00 - 21.00 Taal en ontmoeting
19.00 - 21.00 Pétanque
19.00 - 22.00 Sjoelen
19.00 - 22.30 Irakees kaarten
19.30 - 21.30 Create & craft
19.30 - 22.00 Kunstcoll. Fenix
19.30 - 22.30 Klaverjassen

Elke woensdag
09.00 - 10.00 Pilates
09.00 - 11.00 Taal en ontmoeting
09.15 - 10.30 Rustig wandelen
09.30 - 10.00 Wielertourclub
09.30 - 10.15 55+ sport
09.30 - 12.00 Inloopcafé
09.30 - 12.30 Vief Actief
10.00 - 11.00 MBVO swinggym
10.00 - 11.00 Ouder-kindochtend
10.00 - 11.30 Wandelen
10.00 - 11.30 Koffieinloop
13.00 - 15.00 Acryl aquarel
10.00 - 12.00 Koersbal
10.00 - 12.00 Apparatuur-uur
10.00 - 12.00 Breien en haken
10.00 - 12.00 Haken
10.00 - 12.00 Atelier
11.00 - 12.00 MBVO zumba
11.45 - 13.15 Koor
12.30 - 13.30 Buurtlunch
13.00 - 16.00 Senioren samen
13.15 - 15.00 Yoga
13.30 - 14.30 Yoga
13.30 - 15.30 Spelletjesmiddag
13.30 - 16.00 Digi Café
13.30 - 16.45 Bridge
14.00 - 16.00 Speksteen bij Jut
14.00 - 16.00 Schaakclub
14.00 - 16.00 Jut's Potpourrie
14.00 - 16.00 Bingo
14.00 - 16.00 Breien en haken
15.00 - 16.00 Kidsclub Batau
15.00 - 17.00 Biologisch boodsch.
16.00 - 17.00 Schaken
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Buurtplein Doorslag
Buurtplein Batau
Buurtplein De Componist
Buurtplein Galecop
Buurtplein Zuid
Dorpshuis Vreeswijk
Pétanque Galecop
De tweede verdieping
De Partner
Natuurkwartier
Jut & Zo

Alle onderstaand activiteiten en data zijn ontleend
aan de websites va de desbetreffende organisaties.

17.15 - 19.00 Eet je mee
18.00 - 20.00 Koken met Arie
19.00 - 23.00 Pétanque
19.30 - 21.30 Open atelier
19.30 - 22.00 Videoclub

Elke donderdag
09.00 - 13.00 Pétanque
09.15 - 10.15 Yoga
09.30 - 11.00 Inloopspreekuur
09.30 - 11.00 Buurtbrabbel
09.30 - 11.30 Tekenen/schilderen
09.30 - 12.00 Vrouwenclub
10.00 - 11.15 Wandelen
10.00 - 11.30 Wandelen
10.00 - 11.30 Creatieve ochtend
10.00 - 12.00 Sportinfo inloop
10.00 - 12.00 Digi-vragen
10.00 - 12.00 Computerinloop
10.00 - 13.00 Naaien
10.30 -12.00 Gezellig bij Jut
11.00 - 12.00 MBVO gym
12.00 - 13.00 Lunchcafé
12.30 - 14.00 Puzzeluitleen
13.00 - 14.00 Yoga
13.00 - 15.00 Breien
13.00 - 15.30 Schilderen/tekenen
13.00 - 16.45 Klaverjassen
13.00 - 17.00 Klaverjassen
13.00 - 17.00 Acryl en aquarel
13.15 - 15.15 Creatief met koffie
13.30 - 15.30 Goed gesprek
13.30 - 17.00 Klaverjassen
14.00 - 16.00 Galecopperband
14.00 - 16.00 Muziek en meer
14.00 - 16.00 Samen creatief
14.30 - 15.30 Koor Geinse Wijsjes
15.00 - 17.00 Schaken

17.30 - 19.00 Het pruttelt bij Jut
17.30 - 19.00 Eetcafé
19.30 - 21.00 Raya yoga
19.30 - 22.15 Volksdansen
20.00 - 21.00 Zumba
20.00 - 22.00 Mozaïeken

Elke vrijdag
08.30 - 12.00 Peuterspeelzaal
09.00 - 10.00 MBVO swinggym
09.00 - 10.00 Milde yoga
09.00 - 13.00 Bridge
09.30 - 10.30 Sport met Lilian
09.30 - 11.30 Samen creatief
09.30 - 12.00 Inloopcafé
09.30 - 12.30 Creatief op vrijdag
10.00 - 11.00 MBVO swinggym
10.00 - 11.30 Wandelgroep
10.00 - 11.30 Breien en haken
10.00 - 11.45 Mama café
10.00 - 12.00 Art Journal
10.00 - 12.00 Quilt Bee
10.00 - 12.00 Spelletjesochtend
10.30 - 11.30 Fysiowandelen
11.00 - 12.00 Yoga
11.00 - 12.00 Pilates
11.00 - 12.00 Sport
12.00 - 13.00 Lunchcafé
12.00 - 13.30 Hatha yoga
12.00 - 13.00 Vief Lunch
12.30 - 17.00 Vriendenbridge
13.00 - 15.00 Handwerken
13.00 - 15.00 Buurt huiskamer
13.00 - 15.00 Vief actief
13.00 - 15.00 Quilt Bee
13.00 - 17.00 Digi Café
13.30 - 15.30 Vief actief
13.30 - 16.30 Kleuren volw.
15.00 - 16.30 Kidsclub
15.00 - 17.00 Schaken
19.45 - 20.45 Dansen volw.

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

Elke zondag
09.30 - 10.00 Wielertourclub
10.00 - 18.00 Huiswerkbegeleid.
12.30 - 17.00 Pétanque

Genieten met het Alaudia trio

Zaterdagavond 18 maart om 20.15 uur treedt het
Alauda trio op in Cultuurcentrum de Partner aan
de Nedereindseweg 401A. Het trio wordt gevormd
door de topmusici Hans-Erik Dijkstra op piano,
Hans Rijkmans op viool en Fred Pot op cello. Het
wordt een gezellige, sfeervolle avond met muziek
van onder anderen Beethoven, Winkler en
Donizetti.
En met nu en dan een pakkende introductie.
Tickets: solo € 15,00, duo € 27,50 inclusief één
drankje per persoon. Bestellen kan via www.tick-
etkantoor.nl/shop/Alauda.

Warmtenet
duurder dan gas

Oplossing blijft uit
voor inwoners van Nieuwegein
(vervolg)

voor warmtenet gebruikers. Hij wilde hier geen gebruik
van maken. Hij laat in een reactie weten dat de gebrui-
ker beschermd is tegen hoge prijzen, dat er maximum-
tarieven gelden en dat er hard aan een nieuwe
warmtewet gewerkt wordt.

De ACM zegt al sinds 2015 van de koppeling van de
warmteprijs aan de gasprijs af te willen. In de nieuwe
wet, die waarschijnlijk in 2025 van kracht wordt, krijgen
klanten een op kosten gebaseerd tarief. De wetgever
heeft bepaald dat de ACM het maximumtarief moet
vaststellen op basis van de gasprijs op 1 januari. Dit
wordt de gasreferentie of het niet-meer-dan-anders
principe genoemd.

ENECO, die het maximumtarief van de ACM hanteert,
zegt dat het de prijzen zo laag mogelijk als verantwoord
houdt: ‘Voor 2023 geldt helaas dat we hierbij op het
maximum GJ-tarief uitkwamen.’
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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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Muzikale topavond

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

Eerbetoon
aan Johnny Cash
Vr 10 mrt, 20.30 uur, € 21,00
De thematiek in de muziek van
countryheld Johnny Cash is niet
bepaald zoetsappig of licht te noe-
men. Met name God, Liefde en
Moord worden vaak breed uit-
gemeten. Def Americans volgt...

Red Limo Quartet
Za 11 mrt, 20.30 uur, € 21,50
Red Limo Quartet is een strijk-
kwartet dat het in zich heeft om te
klinken als volledige band. Ooit
speelden ze als onderdeel van
Kyteman Orchestra op alle grote
podia van Nederland, tot aan de...

mainstage van Pinkpop en
Lowlands. Daarna volgden
ontelbaar veel nationale en
internationale artiesten (on

Oud-prof Wim Kieft
geeft interview
Wo 15 mrt, 20.15 uur, € 21,50
Tijdens het EK ’88 scoorde Wim
Kieft tegen Ierland vlak voor tijd
met een kopbal de verlossende
goal. Nederland werd uiteindelijk
Europees Kampioen. Na zijn prof-
carrière ging het echter mis met...

Camaretten
publieksprijswinnaar
Tobi Kooiman
Do 16 mrt, 20.15 uur, € 18,50
Cabaretier, wiskundige en stoïcijn
Tobi Kooiman probeert in ‘Best of’
op 16 maart in DE KOM met zijn
gevoel voor logica levensvraag...
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Eerbetoon aan Supertramp
Do 16 mrt, 20.15 uur, vanaf € 24,00
Het album ‘Crime of the Century’ betekende in 1974 de doorbraak van
Supertramp en wordt door velen nog steeds gezien als hun artistieke
hoogtepunt. Op 16 maart voert de Nederlandse tributeband Supertrap in
DE KOM het album integraal uit, met iconische nummers als ‘School’,
‘Rudy’ en het prachtige titelnummer. Ook speelt de band tracks van
andere albums uit de gouden jaren van Supertramp, in een show vol
prachtige belichting en pakkende visuals.

FOTO: ESTHER GEBUIS

FOTO: MARK ISARIN

0306045554
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