
De Digitale Nieuwegeiner
JAARGANG 28 WEKELIJKSE SELECTIE NIEUWS IN PDF-FORMAAT VAN PEN.NL 17 MAART 2023

F
O

T
O

:J
O

R
D

IJ
U

P
IJ

N

NIJPELSPLANTSOEN

DEZE WEEK

• Agenda
•

Eerbetoon aan Hennie Vrienten Testa la Muta nieuwe trainer JSV

De grootste spinningmarathon ooit

• NBC Congrescentrum terug na brand, maar nèt even anders...

Geslaagde democratie-lezing

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda DE KOM
• Agenda Bouwgein
• Word een musicalster in 4 dagen
• Samen met je buren verduurzamen
• Vrijwilligers AHN staan voor je klaar
•

• Studenten ROC Midden Nederland
en NLdoet

• 6530 euro voor het Leger des Heils
• Speeloestellen Galecop vernieuwd
• Geen sport in Sporthal Galecop
• Samen voor Nieuwegein en NLdoet
• De Media Ukkie dagen in de Bieb
• Filmworkshop Money Mule Maffia
• Flink geklust bij Bouwgein
• Opsteker voor ploeg van Gerrit Plomp
• Hightech escape experience X-Cube

• Nieuwegeinse Elfstedenrijders
• Nieuwegeiner, verdacht van verkrach-

tingen, al eerder veroordeeld
• SV Geinoord - FC Breukelen in teken

van nostalgie
• Meer en betaalbare woningen
• Verdachten mishandeling

Nieuwegeiner aangehouden
• Jubileum Wandelende Tak Geinoord
• Openbaar groen in de wijk Galecop
• Landelijke Opschoondag
• Cultuurcentrum De Partner
• Indira, nieuwe kinderambassadeur
• Leerlingen Oosterlicht bij LBP/SIGHT
• Jeugdhulpaanbieders en Regio

Lekstroom slaan handen ineen
• BBB ook in Nieuwegein de grootste
• Wandeling door de wijk Batau Zuid
• Jeugdtheater Dorpshuis Fort Vreeswijk

• Magic Circus start in Nieuwegein

• Duurzaam: De energiegesprekken gaan gewoon door



Pompoenrisotto
met drie soorten bonen

Een romig, smaakvol gerecht, waarvan je
de receptuur hier kunt vinden.

Straat van de Week

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

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Na regen en sneeuw kwam de zon bij NLdoet

Ook dit jaar was Nieuwegein weer goed vertegenwoordigd in
NLdoet. Verspreid over heel Nieuwegein werden door zo’n 200
vrijwilligers 27 projecten aangepakt. Was het de afgelopen jaren
vooral zonnig tijdens NLdoet, nu ging men van regen en sneeuw
op vrijdag naar zonneschijn op zaterdag. Op vrijdag 10 maart waren
vooral studenten van het Horeca & Toerisme College aan het werk.
Maar ook Burgemeester Backhuijs en wethouders Ellengoor,
Schouten en Bamberg hielpen mee bij diverse klussen.

Activiteiten voor bewoners op vrijdag
Na eerdere beperkingen door Covid-19 konden de studenten van het
Horeca & Toerisme College nu massaal aan de slag bij Reinaerde
Lijsterbes, Cimbaalsingel, Skippy en Studio 10. Daar pakten zij de tuinen
aan, maar er werden ook activiteiten voor en met bewoners georgani-
seerd. Met pannenkoeken bakken als besluit. Ook op de Museumwerf
waren de studenten weer present. Maar ze gingen allemaal niet eerder
aan de slag nadat Burgemeester Backhuijs vrijdag 10 maart op hun
Horeca & Toerisme College het startsein van NLdoet in Nieuwegein had
gegeven.

Veel klussen buiten
Ook op de tweede dag van NLdoet stonden diverse klussen te wachten.
Gelukkig was de regen en sneeuw vertrokken en liet de zon zich goed
zien. Zo ontvingen de beide bouwspeeltuinen in Noord en Zuid vrij-
willigers voor het opknappen van hun terreinen, werd er door vrijwilligers
geschoffeld en getuinierd bij de Kruidentuin en bij de pluktuin van buurt-
vereniging Erebloem en ging een deel van de Nieuwegeinse fractie van
Groenlinks aan de slag met de bankjes bij de buurttuin van Cirkeltje
Rond.

Bedankjes voor de vrijwilligers
Samen met het Vrijwilligershuis Nieuwegein en SUN Lekstroom heeft
Samen voor Nieuwegein alle projecten bezocht. ‘We hebben veel foto’s
gemaakt en een bedankje achtergelaten voor de deelnemende vrij-
willigers. De sfeer was overal zeer gezellig. De foto’s zijn binnenkort op
de website van Samen voor Nieuwegein te zien’, aldus Paula van Elst
van Samen voor Nieuwegein.
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Wethouder Guido Bamberg bij de Taalbrigade

https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/pompoen-risotto-met-3-soorten-bonen
https://www.pen.nl/destraat/index610.html
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
http://www.samenvoornieuwegein.nl
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://twitter.com/nieuwegein123
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AGENDA
Klik op een activiteit voor meer
informatie.

• 18 mrt: KOM dansen
• 18 mrt: Repair Café Galecop
• 18 mrt: Landelijke Opschoondag
• 18 mrt: Zwerfvuil opruimen met IVN
• 18 mrt: Alauda Trio
• 20 mrt: Plus-café: zangworkshop
• 21 mrt: Benefietconcert Politieorkest
• 23 mrt: Avond voor de stad
• 24 t/m 29 mrt: Magic Circus
• 24 mrt: Bingo lente thema
• 25 mrt: KOM toneel spelen
• 25 mrt: Vogelbeurs
• 26 mrt: Maak je eigen regenwoud
• 26 mrt: Nieuwegeinse Elsfstedenrijders
• 26 mrt: Opa en Oma dag
• 27 mrt: Gesprekskring ouderen met

Tessa Schiethart
• 28 mrt: Kom in beweging met media
• 29 mrt: Ouder-kind ochtend met het

Oogfonds
• 29 mrt: Tegeltje eruit - plantje erin
• 29 mrt: Voorleeslunch Myrte Leffring
• 29 mrt: Filmworkshop Money Mule

Maffia
• 29 mrt: Bingo Buurtplein Doorslag
• 30 mrt: Voorleesfeestje Bliksem
• 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
• 15 apr: Repair Café Galecop
• 15 apr: Blue Monday
• 18 apr: Ideeënmarkt met raadsleden
• 21 apr: Fietsen na de tweewieler
• 22 apr: KOM dansen
• 22 apr: Vogelbeurs
• 23 apr: Klaas Wilting, Code Blauw
• 26 apr: Nacht van Vreeswijk
• 26 apr: Bingo Buurtplein Doorslag
• 27 apr: Koningsdag in Vreeswijk
• 6 mei: Repair Café Doorslag
• 10 mei: Bingo Buurtplein Doorslag
• 13 mei: KOM toneel spelen
• 20 mei: KOM muziek maken
• 20 mei: Repair Café Galecop
• 27 mei: Vogelbeurs
• 27 mei: 33PlusParty
• 31 mei: Bingo Buurtplein Doorslag
• 31 mei: Voetballen voor het Maxima

Kinder Centrum

Elfstedenrijders uit Nieuwegein gezocht

In het verlengde van de tentoonstelling ‘IJs op de Lek’, die
momenteel in Museum Warsenhoeck te zien is, zoekt de Historische
Kring Nieuwegein plaatsgenoten die ooit een Elfstedentocht hebben
uitgereden.

Museum Warsenhoeck biedt op zondag 26 maart alle Nieuwegeiners, die
ooit de Elfstedentocht gereden hebben, de gelegenheid om elkaar te
ontmoeten, verhalen aan elkaar te vertellen en herinneringen te delen.

‘Omdat we een museum zijn waar ook dingen te zien zijn, vinden we het
niet gek als iemand zijn schaatstenue van toen meebrengt. Dit hangen
we dan graag deze zondag in de expositieruimte op’ aldus Frank Seller.

Frank: ‘Voor de komende generaties willen we in Museum Warsenhoeck
ook een aantal verhalen van Nieuwegeiners over de Elfstedentocht
vastleggen; het zijn immers verhalen van ons zelf.’ Om het verhalen-
vertellen op gang te brengen zal die dag begonnen worden met een
rondetafelgesprek aan de museumtafel. ‘Daarna willen we graag
deelnemers fotograferen met natuurlijk hun Elfstedenkruisje in beeld.
En we willen graag verhalen van deelnemers op een I-phone-filmpje
vastleggen voor ons historisch archief.’

De dag begint zondag 26 maart om 14.00 uur en duurt tot ongeveer
17.00 uur. Museum Warsenhoeck is te vinden in het Natuurkwartier van
Nieuwegein aan het Geinoord 11. Aanmelden is niet verplicht maar kan
bij Frank Seller f.seller@kpnplanet.nl ook voor eventuele vragen kun je bij
Frank terecht.
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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
http://departnernieuwegein.nl
https://www.detweedeverdieping.nu
https://www.pen.nl/artikel/avond-voor-de-stad-6
https://www.pen.nl/artikel/magic-circus-start-in-nieuwegein
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=504263398571065&set=a.392920119705394
https://www.pen.nl/artikel/elfstedenrijders-uit-nieuwegein-gezocht
http://departnernieuwegein.nl
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.detweedeverdieping.nu/agenda/landelijke-online-webinar/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/ouder-kindochtend-laat-je-horen-5/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/ouder-kindochtend-laat-je-horen-5/
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
https://detweedeverdieping.crmplatform.nl/evenement?uitvoering=9182
https://detweedeverdieping.crmplatform.nl/evenement?uitvoering=9182
0644667793
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/voorleesfeest-40/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.repaircafenieuwegein.nl
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://repaircafegalecop.jouwweb.nl/
http://departnernieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/raadsleden-gemeente-nieuwegein-houden-ideeenmarkt
mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
http://departnernieuwegein.nl
0644667793
https://www.repaircafenieuwegein.nl
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://repaircafegalecop.jouwweb.nl/
https://www.facebook.com/events/700169495083347/?ref=newsfeed
0644667793
mailto:f.seller@kpnplanet.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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Nieuwegein tekent mee
in nieuwe woondeal voor
meer én betaalbare woningen

Het Rijk, provincie Utrecht, gemeenten
en woningcorporaties zetten gezamen-
lijk de schouders onder de bouw van
ruim 83.500 nieuwe woningen in de pe-
riode 2022-2030. Dit is afgesproken in
woondeals voor de regio’s U10 (samen-
werking van 16 Utrechtse gemeenten),
Amersfoort en Foodvalley. Op 13 maart
zette minister voor Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge,
samen met alle deelnemende partijen,
zijn handtekening onder de woondeals.
Marieke Schouten tekende de woon-
deal namens de gemeente Nieuwegein.

De woondeals bevatten afspraken over
waar deze woningen moeten komen, het
soort woningen en het segment waar deze
woningen in vallen. Ook zijn wederzijdse
afspraken opgenomen; de randvoorwaar-
den om de woningen (betaalbaar) te rea-
liseren moeten namelijk op orde zijn. Met
de ondertekening van de woondeals
spreken partijen uit zich in te spannen om
de afspraken uit te voeren en gezamenlijk
te werken aan een gezonde, aantrekkelij-
ke en toekomstbestendige regio.

Betaalbare woningen
De huizenprijzen in onze regio zijn hoger
dan het landelijk gemiddelde en uit onder-
zoek blijkt dat vooral de betaalbare koop-
woning ontbreekt. Daarnaast zijn de
wachttijden voor een sociale huurwoning
hoog, gemiddeld 11 jaar. Dit treft niet
alleen de mensen die een huis zoeken,
maar ook onze regio als geheel. Want we
willen jonge, getalenteerde mensen blijven
aantrekken en tegelijkertijd de langer

thuiswonende senioren passende huis-
vesting bieden.
In de woondeals zijn daarom ook afspra-
ken gemaakt over de betaalbaarheid van
de woningen. Het streven is dat er vanaf
2025 twee derde van de woningen die
gebouwd worden, in het segment ‘betaal-
baar’ valt. Dat zijn sociale huurwoningen
(tot € 808,00 per maand), middenhuur-
woningen (tot € 1.026,00 per maand)
en betaalbare koopwoningen (tot
€ 355.000,00). Een belangrijk deel van
alle betaalbare woningen gaat door corpo-
raties gebouwd worden.

Knelpunten aanpakken
De haalbaarheid van de afspraken is van
diverse randvoorwaarden afhankelijk. Om
de woningbouw mogelijk te maken is afge-
sproken dat Rijk, provincies, gemeenten
en corporaties blijven investeren in betere
mobiliteit en groen en kijken wat iedereen
financieel kan bijdragen. Daarnaast wordt
ingezet op het versnellen van planproces-
sen, wordt gekeken of gemeenten meer
grip kunnen krijgen op grondposities en
worden het stikstofprobleem en de ener-
gie-infrastructuur boven aan de agenda
gezet.
Verder wordt gezamenlijk gezocht naar
oplossingen voor capaciteitstekorten en
wordt onderzocht hoe ook op lange ter-
mijn gebiedsontwikkeling structureel be-
taald kan worden. Tenslotte is benadrukt
dat naast het bouwen van betaalbare wo-
ningen het ook belangrijk is dat de betaal-
baarheid, leefbaarheid en duurzaamheid
van de bestaande woonvoorraad op orde
blijft/komt.

Bouwen aan een gezond, groen,
duurzaam en veilig Nieuwegein
Wethouder Marieke Schouten van de
gemeente Nieuwegein geeft aan dat de
nieuwe woondeal kansen biedt. 'In
Nieuwegein is de behoefte aan betaalbare
huizen en sociale woningen voor bijvoor-
beeld jongvolwassenen en ouderen groot.
Wij vinden het daarbij belangrijk dat
Nieuwegein leefbaar blijft voor onze huidi-
ge en toekomstige inwoners. Huizen
bouwen is ook bouwen aan gemeen-
schappen.'

Daarom wil Nieuwegein bewust bouwen
aan een gezonde, groene, duurzame en
veilige stad, vertelt Schouten. 'Wij hebben
daar hulp van het Rijk bij nodig. Met deze
woondeal willen we inzetten op gezond
wonen, duurzame mobiliteit en toeganke-
lijkheid. We werken daarbij samen met
corporaties, met de provincie en het Rijk.
We werken ook aan flexwonen, waar
eerder al provinciale afspraken over zijn
gemaakt. Met onze gemeenteraad be-
spreken we de kaders van ‘Groei van de
stad’ en deze zullen in de woonopgave lei-
dend zijn.'

De bijdrage van Nieuwegein aan de woon-
deal is zo’n 5100 woningen, die in onder
meer City en Rijnhuizen worden gebouwd.
In de komende maanden wordt gewerkt
aan het programma Wonen om de ambi-
ties concreet te maken. De gemeente no-
digt in die periode inwoners van Nieuwe-
gein uit om mee te denken.
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http://www.slagerijwimkastelein.nl/


Verdachten mishandeling installateur
uit Nieuwegein aangehouden

In de vroege ochtend van maandag 13 maart zijn twee verdachten
uit Maarssen (19 en 21 jaar) aangehouden voor betrokkenheid bij
de zware mishandeling op 1 februari. Een 27 jarige man uit
Nieuwegein raakte hierbij gewond.

1 februari rond 21.30 uur was de 27-jarige installateur uit Nieuwegein
onderweg naar een klus in Maarssen. Eenmaal aangekomen op het
adres Zwanenkamp waar de man moest zijn, stapte de man uit zijn bus
en werd daarbij uit het niets op zijn hoofd geslagen met een stalen pijp.
Het slachtoffer uit Nieuwegein viel op de grond en werd ook meerdere
malen op zijn hoofd geschopt. Toen hij probeerde op te staan kreeg hij
opnieuw een klap tegen zijn hoofd. De man werd zwaargewond naar
het ziekenhuis gebracht.

De recherche startte een onderzoek, waarbij ook het incident via het
regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld onder de aandacht
werd gebracht. Uiteindelijk konden agenten de twee verdachten
aanhouden. Beiden verdachten komen uit Maarssen en zijn 19 en 21
jaar oud. Zij zitten vast voor verhoor, hun betrokkenheid bij het
incident wordt onderzocht.

Kinderambassadeurs
verwelkomen nieuwe
kinderambassadeur

Kinderambassadeurs Anne,
Nikki, Danny en Reijn heten
Indira van harte welkom als

nieuwe Kinderambassadeur van
Nieuwegein. Indira ontving van
de kinderambassadeurs een
rugtas en een hesje, hiermee is
zij kinderambassadeur voor de
wijk Batau-Zuid.

De huidige groep is nog op zoek
naar andere jongeren in de leeftijd
van 10-16 jaar die het leuk vinden
om zich in te zetten voor kinderen
in Nieuwegein.
Aanmelden als kinderambassa-
deur Nieuwegein en uitkomen
voor jouw wijk kan via het
e-mailadres info@kinderambas-
sadeursnieuwegein.nl.
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Media Ukkie Dagen
Beweeg met media

Tijdens de Media Ukkie Dagen (24 tot
en met 31 maart) wordt er bij biblio-
theek De tweede verdieping extra aan-
dacht besteed aan de rol van boekjes,
tablet of tv binnen de opvoeding van
het jonge kind.

Sluit op dinsdag 28 maart 20:00 - 21:00
uur aan bij het online webinar Kom in
Beweging met Media. Samen met expert
Denise Bontjes duiken we in het leven van
het jonge kind en media. Een webinar vol
praktische tips om een gebalanceerd me-
diamenu samen te stellen voor jonge
kinderen.

Op woensdag 29 maart 10:00 - 11:00 uur
komt het Oogfonds op bezoek bij de
Ouder-kindochtend! Op een gezonde
manier TV kijken, kan dat? En wat is te
veel schermtijd? Wat zijn signalen van
bijziendheid bij mijn kind? De ogen van
kinderen gaan achteruit, maar wat kan je
zelf doen? Stel al je vragen aan Andrea
Biswane-Vergunst, teamleider voorlichting
bij het Oogfonds en doe met je kindje mee
met Bee-Bot Yoga!

Kom op donderdag 30 maart 15:00 -
16:00 uur naar het Voorleesfeestje Blik-
sem! 'Boi wil weerman worden, net als zijn
vader. Maar dat is nog niet zo makkelijk…'
Geniet van Bliksem! een digitaal, interac-
tief prentenboek, ga daarna samen met
jeugdbuurtsportcoach Bo de Storm
dansen en maak je eigen windmolentje!

OMKIJKEN

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

Maart 2009

Vanuit de Jacobus van Looijhove had je een mooi
zicht op de karakteristieke lavendelblauwe huizen
aan de Jacob van Lennephove. Helaas hebben de
huidige bewoners van deze huizen weing tot niets op
met het lavendelblauw... Veel huizen nu grijs of wit
geschilderd of 'gewoon' vervuild met aanslag.
Jammer hoor.
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https://www.pen.nl/artikel/klusjesman-uit-nieuwegein-mishandeld-in-maarssen
https://www.kinderambassadeursnieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/batau-zuid
mailto:info@kinderambassadeursnieuwegein.nl
mailto:info@kinderambassadeursnieuwegein.nl
https://www.detweedeverdieping.nu/media-ukkie-dagen-2022/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/landelijke-online-webinar/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/landelijke-online-webinar/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/ouder-kindochtend-laat-je-horen-5/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/voorleesfeest-40/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/voorleesfeest-40/
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‘Wandelende tak’
van SV Geinoord
viert jubileum

Dinsdag 21 maart aanstaande viert de
‘wandelende tak’ van SV Geinoord haar
8-jarig bestaan. We hebben het over
Walking & Running Football dat in de
loop van de afgelopen periode een
geheel eigen plaats bij deze voetbal-
vereniging heeft gekregen. Destijds in
het leven geroepen door Gerard van
Vliet en op bescheiden schaal begon-
nen (acht deelnemers) is intussen het
aantal opgelopen tot 40 personen die
wekelijks wandelend een balletje
komen trappen op Parkhout.

Het jubileum betekent eveneens een af-
scheid van de SV Geinoord-periode om-
dat voortaan onder de naam van SV
Parkhout wordt gevoetbald. Komende
dinsdag zullen de 40 mannen plus een
dame extra belangstelling krijgen. Foto-
graaf Kees van der Meer van fototeam
KenM zal een reportage maken, Cor
IJkelenstam van bakkerij Tamminga zal
dinsdag een grote jubileumtaart bezorgen.

Op die dag zal ongetwijfeld teruggekeken
worden op talrijke evenementen uit de
afgelopen periode zoals de ontvangst van
de selectie van Jong Oranje die via een
maatschappelijke stage bij SV Geinoord
wilden kennis maken met het fenomeen
Walking voetbal.

De volgende dag mochten de spelers van
de Nieuwegeinse club naar het KNVB
Sport Centrum in Zeist waar een oefen-
wedstrijd stond gepland van Jong Oranje
tegen de leeftijdgenoten uit Italië. Na
afloop poseerde een aantal spelers met
de Geinoord-afvaardiging.

Met En Voor Elkaar 55+
Met En Voor Elkaar 55+ is een initiatief
van de Stichting Geinoord Maatschappe-
lijk (SGM). Iedere donderdagmiddag van
14.30 tot 16.30 uur zijn alle vrouwen en
mannen van 55 jaar en ouder uit Nieu-
wegein van harte welkom in de kantine
van SV Geinoord op het sportpark

Parkhout aan het Parkhout 1. ‘Voorop
staat dat we gezellig samenzijn. Spellen
zoals Rummikup, Scrabble, Klaverjassen,
Darten, Schaken, Sjoelen etc. zijn alle-
maal mogelijk.’ Biljartcoach Herman van
’t Riet (SV Geinoord) is iedere donderdag-
middag aanwezig om geïnteresseerden te
begeleiden bij het edele biljartspel.

Oorspronkelijk is dit initiatief onder de
naam Tijd voor Krijt met medewerking van
de KNBB gestart. Het gaat nu verder on-
der de naam Met En Voor Elkaar 55+.
‘Onze stichting werkt alleen met onbe-
taalde vrijwilligers, die u graag ontvangen.
De toegang is elke donderdag gratis en de
Stichting Geinoord Maatschappelijk zorgt
voor twee gratis consumpties. Aanmelden
is niet nodig. Gewoon komen en ter plaat-
se kun je een inschrijfformulier invullen als
het bevalt.’

SV Geinoord Walking met Jong Oranje
in het KNVB Sportcentrum

Vijf tips voor de woonkeuken van je dromen

Het is een regelrechte hit op de woonblogs, in de magazines en in
woonprogramma’s. Zet maar een willekeurige aflevering van een
woonprogramma aan of hij komt vroeg of laat ter sprake: de
woonkeuken. Idealiter onder een glazen dak, omdat je hiermee
energie bespaart en veel zonlicht binnenhaalt. Met een smaak-
volle inrichting completeer je deze idyllische ruimte, waar
iedereen samenkomt.

Zitplaatsen aan het kookeiland
Het kookeiland staat gericht op de ruimte, dus je snijdt niet langer de
uitjes met je rug naar je gesprekspartners. Je babbelt gewoon door

(verder lezen)

https://www.pcbuitvaartzorg.nl/?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
https://www.pen.nl/artikel/vijf-tips-voor-de-woonkeuken-van-je-dromen
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Bij Bouwgein
is flink geklust
in het kader van NLdoet

Vanwege het koude weer was
het programma wat aangepast:
in plaats van het geplande bui-
tenschilderwerk hebben vrij-
willigers de toegangsdeuren
geschilderd en het magneet-
bord in de gang voorzien van
magneetstuc.

Daarnaast zijn allerlei andere
kleine binnenklusjes gedaan: een

stelling opgebouwd en ingericht
voor klus-spullen, een plafond-
plaat aangebracht in de tech-
niekruimte en de keukenkastjes in
de vrijwilligersruimte schoonge-
maakt.

Ook de groenvrijwilligers hebben
hun handen uit de mouwen gesto-
ken met onder meer snoeiwerk,
blad ruimen en het poten van
plantjes in de borders.
Deze productieve en gezellige
klusdag werd afgesloten met een
heerlijke lunch.

Testa la Muta
nieuwe trainer JSV

De selectie van JSV krijgt komend
seizoen Rick Testa la Muta als nieuwe
trainer. Hij volgt Henri Berghoef op die
onlangs zijn vertrek aankondigde.

Testa la Muta vertrok tussentijds na ont-
slag bij de Utrechtse vierdedivisionist
DHSC. Dat gebeurde daags na de 0-4
nederlaag van DHSC tegen Eemdijk. De
voormalige speler van Elinkwijk was
eerder assistent-trainer bij deze Zuilense
club, in dezelfde functie werkte hij bij
IJsselmeervogels. Ook was hij interim-
coach van SV Geinoord.

‘Blik vooruit en kijken naar de toekomst’
Rick was op zoek naar een club die wil
groeien en ambitie heeft. Wat dat betreft
is hij van mening dat een club als JSV veel
hoger zou moeten spelen en het is zijn
doel JSV daar ook weer terug te brengen.

Uiteraard zal voor Rick de komende tijd de
nadruk liggen op het leren kennen van de
voetbalclub uit Nieuwegein en het toe-
werken naar een volwaardig 1e elftal voor
het seizoen 2023-2024.

FOTO VAN DE WEEK

Vorige week vrijdag werden in het Theatercafé
van DE KOM de sponsoren van ons Stadstheater en
Kunstencentrum, als dank voor hun bijdrage, verrast
met een gezellig etentje.
En reken maar dat dat goed verzorgd was! Dat kun
je wel aan de dames en heren van ons theater
over laten.

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

De Digitale Nieuwegeiner
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NBC Congrescentrum terug na brand,
maar dan net even anders

Op 7 september 2022 werd evenementenlocatie NBC
Congrescentrum getroffen door een grote brand.
Vanwege de rook- en waterschade is 90 procent van
de locatie verloren gegaan. De brand en de gevolgen
daarvan zijn vreselijk geweest, zowel voor de
opdrachtgevers van het NBC als het team. 'Het zit
alleen niet in ons DNA om bij de pakken neer te gaan
zitten. En daarom zijn we vrij snel begonnen met het
maken van nieuwe plannen. We’re back, but different'
aldus Justin van Hooijdonk, directeur-eigenaar van
het NBC Congrescentrum.

Het is even stil geweest rond het NBC, maar het team
heeft hard gewerkt. Zo blijkt uit de nieuwe plannen die
afgelopen donderdag op de EventSummit zijn
gepresenteerd. De bouwvergunning is inmiddels binnen
en er is een stip op de horizon gezet. Op 1 maart 2024
ontvangt het NBC de eerste gasten op haar volledig
vernieuwde locatie.

En die locatie ziet er totaal anders uit dan voorheen. Zo
beschikt het NBC straks over 3 event areas met elk een
eigen entree, komt er een hospitality area van 3.000
vierkante meter met daglicht en worden er 22 zalen
gerealiseerd. Ook op het gebied van techniek zet de
evenementenlocatie een stap voorwaarts. Met een
breedte van maar liefst 45 meter bouwt het NBC het
grootste projectiedecor van Nederland. Daarnaast wordt
iedere ruimte voorzien van een presentatiesetup
waarmee sprekers echt indruk kunnen maken.

Vernieuwde capaciteit
Met de bouw van de nieuwe ruimtes komen er ook meer
mogelijkheden voor bijeenkomsten van circa 100 tot 800
gasten. Maar ook voor grotere events biedt het NBC
voldoende ruimte met een capaciteit tot wel 1.750 gasten
in theateropstelling. De 22 verschillende subzalen hebben
een capaciteit van 40 tot 100 gasten en kunnen ook

geschakeld worden. Hierdoor is er ruimte is voor 400
gasten.

Daarnaast lanceert het familiebedrijf de NBC Creative
Hub: een op zichzelf staande locatie waar je met 100 tot
150 collega’s of relaties kunt samenkomen voor creatieve
sessies in een inspirerende omgeving. De locatie bestaat
uit een plenaire ruimte en acht verschillende subruimtes
in elk een eigen thema.

Ervaar dezelfde hospitality
'Er komt dus veel nieuws aan, maar natuurlijk blijven er
ook zaken hetzelfde. Zoals ons gedreven en betrokken
team en ons full-service concept waarmee wij als
familiebedrijf unieke eventbelevingen creëren' stelt Van
Hooijdonk. Hij vervolgt: 'We hebben niet voor niets een
nieuwe propositie omarmd: ‘We’re back, but different!’.
Daarmee bedoelen we dat we hetzelfde familiebedrijf zijn
met dezelfde hospitality, maar op een vernieuwde en nog
betere locatie.'

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/het-nbc-congrescentrum-sluit-tot-1-september-2023-na-grote-brand
https://www.pen.nl/artikel/nbc-congrescentrum-terug-na-brand-maar-dan-net-even-anders
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Nieuwegein maakt zich op voor Spin for Life,
de grootste spinningmarathon ooit!

Stichting Fight cancer, SportCity, SLAM! en Global Media
& Entertainment roepen heel Nederland op om 23 maart
mee te doen en geld op te halen voor onderzoek naar
kanker. Iedereen kan meedoen óf doneren! Door op de
spinningfiets te stappen bij SportCity Nieuwegein komen
we weer dichter bij het doel: een half miljoen euro bij elkaar
fietsen voor onderzoek naar behandelingen op maat voor
jongvolwassenen met kanker. Er staat inmiddels meer dan
285.000 euro op de teller.

Spin for Life, de grootste spinningmarathon ooit
De organisaties willen op donderdag 23 maart duizenden
mensen op de fiets krijgen om op één van de 27 deelnemende
SportCity clubs 1 of 2 uur te gaan spinnen op de beats van SLAM!
Iedereen kan meedoen, ook mensen die geen lid zijn van
SportCity. Deelnemers staat een bijzondere ervaring te wachten,
een limited edition Spin for Life goodie en een hapje en drankje.
Mensen die liever een donatie doen in plaats van mee te spin-
nen, kunnen gemakkelijk via een Tikkie doneren

Vanaf maandag 20 maart gaat bij SLAM! het aftellen beginnen
Live vanuit de SLAM!-studio in Naarden wordt er van 20 tot
en met donderdag 23 maart een fiets draaiende gehouden door
diverse bekende gasten. Vanaf de SportCity club op de Wibaut-
straat wordt ook een livestream uitgezonden naar de 26 andere
SportCity clubs. SLAM!-DJ Martijn La Grouw geeft op donderdag
het spreekwoordelijke wiel over door vanuit Naarden naar
Amsterdam te fietsen en opent daarmee officieel de grootste
spinningmarathon ooit. Dj’s die hier voor de spinners live gaan
draaien zijn onder meer La Fuente, WeDamnz en Michael Amani.

Tim Senders, die zelf zijn opa verloor aan kanker, is de host van
het event en hij spint ook mee. Andere BN’ers die meedoen, zijn

Dennis Warmerdam en Ralf Seuntjens, die het initiatief vanuit
hun persoonlijke ervaring met kanker een warm hart toedragen.
Het evenement is voor iedereen live te volgen via de radio en te
zien op SLAM! TV (via Ziggo kanaal 603 en KPN kanaal 111).

Vrienden en familie kunnen ook meehelpen,
zonder te hoeven spinnen
Deelnemers en bedrijven die meedoen halen donaties op in
hun eigen omgeving bij familie, vrienden en collega’s. Deze
supporters worden opgeroepen om op 23 maart naar SportCity
Nieuwegein te komen om deelnemers aan te moedigen. Met
de opgehaalde donaties wordt onderzoek gefinancierd naar
behandelmethoden op maat voor jongvolwassenen. Stefanie van
Rootselaar, directeur Fight cancer: 'We hopen met onze
27 lokale evenementen, die samen Spin for Life vormen, zoveel
mogelijk mensen te inspireren om mee te doen én te doneren.
Kanker raakt helaas nog steeds 1 op de 3 Nederlanders, dus
onderzoek is van levensbelang. Samen dragen we met Spin for Life
bij aan een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte meer is.'

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: 'Toen ik in 1977 in Nieuwegein kwam wonen, was er nog geen grauwe
gans te zien.'

'Er waren ook niet zoveel van deze, in Europa heel algemene ganzen. Dat
was vroeger wel anders. Ganzen werden gewaardeerd om hun vlees, hun
dons en hun veren. Ze werden dan ook fors bejaagd. Later werden ze ook
gekweekt: dat werden boerderijdieren en men slaagde er in uit die grauwe
ganzen ook witte ganzen te kweken: dat was niet voor het mooie, maar om
ze te kunnen onderscheiden van de wilde.'

'Eeuwen lang bestonden de witte en de grauwe ganzen naast elkaar,
althans in de winter want de grauwe ganzen kwamen dan in grote aantallen

vanuit het koude noorden naar het zuiden. Ganzen jagen, d.w.z. uit de lucht knallen, werd uiteindelijk een soort 'sport' en de
poeliers voeren er wel bij.'

'Maar toen kwam er een eind aan dat geknal, Europese wetgeving bepaalde dat vele dieren niet meer gejaagd of gevangen
mochten worden en de ganzen werden talrijker. Ze gingen in waterrijke gebieden (zoals Nieuwegein) ook leven in de nabijheid
van mensen.'

Tenslotte: Ze bleken af en toe manieren te ontwikkelen die leken op die van mensen. Want waar doen de ganzen op de foto
aan denken? Aan yoga! En ze zijn al behoorlijk vergevorderd.

Of…

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.fightcancer.nl/event/spin-for-life-2023
https://manage.pressmailings.com/click/?id=54745610&url=444492&signature=gnL1qZAwws0FUHhZeY2RCNtLV7I
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
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BoerBurgerBeweging (BBB)
ook in Nieuwegein
de grootste

De Provinciale Statenverkiezingen zit-
ten erop. De VVD in Nieuwegein is
praktisch gelijk gebleven, net zoals de
PVV. De grote winst was voor de Boer-
BurgerBeweging (BBB) van Caroline
van der Plas. Met 14% van de stemmen
mag zij zich de grootste noemen in
Nieuwegein.

Forum voor Democratie is, zoals landelijk
de grote verliezer. In Nieuwegein kreeg
deze partij van Thierry Baudet ruim 13%
minder stemmen dan in 2019 en bleef
steken op 3% van de stemmen van de in-
woners die achter het standpunt van deze
partij staan.

GroenLinks in Nieuwegein moest genoe-
gen nemen met 2,1% minder stemmen en
bleef steken op 9,4%. Hiermee is de partij
in Nieuwegein de derde partij na BBB en
de VVD.

Anders wordt het als je kijkt naar de
samenwerking tussen de PvdA en Groen-
Links die als combinatie de verkiezingen
in zijn gegaan. Dan heeft deze combinatie
18% van de stemmen en zou de grootste
zijn in Nieuwegein. De PvdA behaalde in
Nieuwegein namelijk 8,6% van de stem-
men. Dat is wel 0,7% minder stemmen
dan in 2019.

De opkomst in Nieuwegein is 53,5 pro-
cent. Bij de vorige verkiezingen was de
opkomst 52,9 procent.

De voorlopige uitslag in percentages
van de stemmen voor Nieuwegein
• BBB 14,0%
• VVD 13,1%
• GROENLINKS 9,4%
• PvdA 8,6%
• PVV 8,6%
• CDA 7,8%
• JA21 6,1%
• D66 6,0%
• SP 4,3%
• PvdD 4,3%
• 50PLUS 3,6%
• CU 3,4%
• VOLT 3,2%
• FvD 3,0%
• DENK 1,5%
• U26 GEMEENTEN 1,3%
• BVNL 1,0%
• SGP 0,8%
• ZWPIZW 0,2%

Provincie Utrecht
In de provincie Utrecht gaan de BBB en
GroenLinks nek-aan-nek in de race om de
grootste partij. De twee partijen hebben
allebei 13,3 procent van de stemmen.
Daarna volgt de VVD met 11,5 procent
van de stemmen. De grote verliezer in de
provincie Utrecht is, net zoals in Nieuwe-
gein, Forum voor Democratie (-9,3 pro-
cent).

Wat betekent het voor de Eerste Kamer
Volgens een voorlopige prognose heeft de
partij van Caroline van der Plas van de
BBB 15 van de 75 zetels in de Eerste
Kamer behaald. Daarmee is de partij sa-
men met de combinatie van de Partij van
de Arbeid/GroenLinks, die eveneens 15
zetels heeft behaald, voorlopig de grootste
geworden. De VVD komt volgens de prog-
nose uit op 10 zetels.

Nuttige dingen
om in weekend te doen

Het weekend is eindelijk hier! Het is
tijd om te ontspannen, te genieten van
tijd met vrienden en familie en jezelf
op te laden voor de komende week.
Hoewel het verleidelijk kan zijn om de
hele dag te niksen, biedt het weekend
ook een mooie kans om dingen te doen
waar je anders niet aan toe komt.

Maak je huis en tuin
schoon en georganiseerd
Het schoonmaken en organiseren van je
huis en tuin kan helpen je geestelijke
gezondheid te verbeteren en je dagelijks
leven efficiënter te maken. Als je je huis
schoon en georganiseerd houdt, kan dat
helpen om stress en angst te verminderen.

Begin met het opruimen van rommelige
ruimtes en ga vervolgens lekker stof-
zuigen, afstoffen en de vloeren schoon-
maken.

Een georganiseerde tuin kan een rust-
gevende en ontspannende ruimte zijn.
Begin met het opruimen van rommel, het
verwijderen van onkruid en het snoeien
van bomen en struiken. Gebruik vervol-
gens plantenbakken en bloempotten om
planten te groeperen en het effect van je
tuinontwerp te verbeteren. Maak de tuin-
paden schoon en breng nieuwe steenslag
aan om je tuin er netjes en verzorgd uit te
laten zien. Je kunt bijvoorbeeld bij Keizers
Tuinmachines terecht voor het juiste
gereedschap.

Doe iets goeds voor anderen
Een van de dingen die veel voldoening
geven en die je kunt doen in je weekend is
om iets goeds te doen voor anderen. Je
kunt vrijwilligerswerk gaan doen of bi-
jvoorbeeld je buren helpen met kleine
dingetjes.
Het kan zelfs zo simpel zijn als een kaartje
sturen naar een vriend die het moeilijk
heeft. Of iemand helpen met boodschap-
pen doen. Het geven van tijd en aandacht
aan anderen kan niet alleen die anderen

(verder lezen)

https://keizers.nu/
https://keizers.nu/
https://www.pen.nl/artikel/nuttige-dingen-om-te-doen-in-jouw-weekend
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Repair Café
in Buurtplein Galecop

Lekt je koffieapparaat? Loopt het wa-
ter niet door? Of moeten je messen
geslepen worden? Deze en andere de-
fecten, zoals kapotte klokken repareert
Repair Café Galecop samen met jou op
zaterdag 18 maart. De aanwezige tech-
nici helpen ook met de reparatie van
andere apparaten. Verder zijn er naai-
sters en een fietsenmaker aanwezig.

Het Repair Café plaats vindt iedere tweede
zaterdag van de maand plaats in Buurt-
plein Galecop aan het Thorbeckepark 183.
Neem je kapotte spulletjes mee en kijk of
de vrijwilligers het kunnen maken! Zij zit-
ten van 11.00 tot 14.00 uur voor je klaar.

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

Repair Café Galecop
zoekt nog enkele vrijwilligers
Het Repair Café in Galecop is sinds enkele
jaren actief. Omdat het steeds drukker
wordt, nodigt de organisatie mensen uit
die handig zijn en op vrijwillige basis
willen helpen. Kun je kleding repareren of
een klok of fototoestel? Meld je dan aan.
Ook wordt nog een gastheer/gastvrouw
gezocht en een floormanager. Voor meer
informatie kun je een e-mailtje sturen
naar repaircafegalecop@gmail.com.

Magic Circus
start in Nieuwegein

Magic Circus, het Nederlands
Stadscircus is eigentijds eigen-
wijs. Daarom alvast excuses
voor alles wat Nieuwegein gaat
zien. Of voor alles wat je mis-
schien gaat missen. Van 24 tot
en met 29 Maart is het circus
met de allereerste voorstellin-
gen van dit seizoen te bewon-
deren aan de Ratelaar bij win-
kelcentrum Hoogzandveld.

In de nieuwe voorstelling SCUSZA
lijken de grenzen tussen werkelijk-
heid en verbeelding te vervagen.
Plots is er een nieuwe wereld
waarin hoedjes rondvliegen, stoe-
len zoveel meer zijn dan zitobjec-
ten en waar hangjongeren chillen
in de nok van het circus. Dit wordt
de allerlaatste serie voorstellingen
op het veld in Nieuwegein-Zuid.
Kort na vertrek van Magic Circus
starten er op die plek bouwwerk-
zaamheden.

Magic Circus Magie
Het publiek ondergaat begooche-
lende gewaarwordingen. Dat kan
toch niet? Hoe dan?! Want je ziet
het live voor je ogen gebeuren. Pijl
en boog schieten met je voeten,
publiek dat blijkt te kunnen zwe-
ven. Magic Circus laat zien dat je
met naastenliefde en groepsgeest
verder komt. De artiesten al letter-
lijk en figuurlijk op hun tenen ter-
wijl ze artistieke hoogstandjes ver-
tonen om niet op lange tenen te
trappen. Het circus houdt de
maatschappij een spiegel voor en
dat is soms confronterend. Maar
SCUSZA inspireert tot een minder

egoïstisch leven samen en ook
dat is de magie van het Magic Cir-
cus.

De intimiteit van de Magic Dome
circustent zorgt dat publiek en ar-
tiesten elkaar niet kwijt raken.
Zelfs op de achterste rij zit je met
je neus nog bovenop deze unieke
missing-link tussen traditioneel cir-
cus en elitair ‘nieuw’ circus. Magic
Circus biedt eindelijk een modern
circus dat ook leuk is voor kinde-
ren. Live entertainment waar stu-
denten een avondje chillen en zich
vergapen aan acrobaten, waar
grootouders meelachen met hun
(klein)kinderen en waar taal geen
barrière vormt om te genieten.

De artiesten uit Nederland, Polen,
Argentinië, Kenia en Venezuela
kijken uit naar je bezoek. Kom
langs en ontdek Nederlands oud-
ste én modernste reizende tent-
circus. Mocht je het circus verlaten
met buikpijn van het lachen…

Scusza!

Kaarten reserveren kan hier.
Houders van een geldige Nieuwe-
gein Stadspas betalen slechts
€ 5,- voor hun entreebewijs.

De Digitale Nieuwegeiner
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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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SV Geinoord – FC Breukelen
in teken van nostalgie

Komende zaterdag, 18 maart, staat het duel tussen
SV Geinoord uit Nieuwegein en FC Breukelen volop in
het teken van de nostalgie. Om maar eens een
voorbeeld te noemen: Daniel Kops, sinds twee weken
weer succesvol terug in de huidige selectie, was in
de periode hiervoor ook topscorer van de club uit
Breukelen, een pikante confrontatie derhalve.

En wat te denken voor de trainers die in beide
verenigingen actief waren als hoofdcoach. Zoals Michael
van den Berg, nu in dienst bij de bezoekende club en
Frans Schuitemaker die bij beide clubs op de bank hebben
gezeten. En het feit dat Geinoord op het punt staat een
fusieclub te worden als SV Parkhout terwijl dat in
Breukelen al een feit is sinds Nijenrodes en CSV Vitesse
met elkaar in 2007 fuseerden.

En dan is er nog FC Breukelen-clubicoon Herman
Schreurs die ook als assistent op Sportpark Parkhout in
Nieuwegein heeft gewerkt. De aftrap zal zaterdag
overigens worden verricht door de 84-jarige Gerard
Romeijn als oudste deelnemer van Walking Footbal bij
SV Geinoord terwijl hij dat dit samen zal doen met Sem
Achterberg, een 6-jarige mini-pupil.

Een 31-jarige Nieuwegeiner die wordt
verdacht van twee brute verkrachtings-
pogingen in Utrecht is in Amsterdam
eerder veroordeeld tot 15 jaar cel voor
een ander ernstig misdrijf. Dat kwam
vanochtend naar voren tijdens een
voorbereidende zitting in het proces
tegen de man. Om welk misdrijf het
destijds ging, is onduidelijk.

R. van B. zou in de vroege ochtend van
19 juni in Utrecht hebben geprobeerd
twee vrouwen te verkrachten. Zij zouden
ook door hem zijn mishandeld. Omdat hij
bij een van hen de keel dicht zou hebben
geknepen, wordt hij door het Openbaar
Ministerie ook verdacht van poging tot
doodslag.

Van fiets getrokken
Een van de vrouwen die de bewuste nacht
door de man zou zijn aangevallen, werd
op het Ravelijnpad in een park in Lunetten
aan haar haren van haar fiets getrokken.
De vrouw schreeuwde 'brand' en probeer-

de weg te rennen. Maar ze werd door de
man tegen grond geduwd, terwijl hij op
haar ging zitten, zei hij dat zij stil moest
zijn omdat hij een mes bij zich had. Uitein-
delijk slaagde zijn verkrachtingspoging
niet.

De tweede vrouw werd dezelfde nacht
aangevallen op de Rabostraat, naast het
hoofdkantoor van de gelijknamige bank.
Haar belager toonde haar zijn vuist, met
daarin een sleutel geklemd, en duwde
haar tegen de grond toen ze wegrende.
Hij ging op haar zitten, zei dat ze moest
stoppen met gillen en kneep haar keel
dicht. Ook deze vrouw werd uiteindelijk
niet verkracht.

Werk niet mee
De tweede aanval is vastgelegd door een
bewakingscamera. De Nieuwegeiner werd
drie dagen later aangehouden. Hij is in-
middels door deskundigen geobserveerd
in het Pieter Baan Centrum, maar volgens
de officier van justitie heeft hij niet meege-

werkt aan het onderzoek van de psycho-
loog en psychiater. Die zouden daarom
geen goed advies kunnen geven over de
meest geschikte behandeling en straf.

De Nieuwegeiner zit al negen maanden in
voorarrest. Hij was vandaag niet zelf in de
rechtszaal aanwezig, maar werd vertegen-
woordigd door een nieuwe advocaat die
hem pas sinds kort bijstaat.

Eerdere veroordeling
De verdachte is door de rechtbank in
Amsterdam jaren geleden veroordeeld tot
15 jaar cel. Na tweederde van zijn straf te
hebben uitgezeten, kwam hij voorwaarde-
lijk vrij. Bij een nieuwe veroordeling zou hij
ook de resterende vijf jaar van die eerdere
straf moeten uitzitten.

De zaak over de twee verkrachtingspogin-
gen zal op 3 april wordt afgehandeld. Dan
worden alle verdenkingen uitgebreid be-
sproken en komt de officier van justitie
met een strafeis. Ook zijn eerdere ver-
oordeling zal dan aan de orde komen.

De slachtoffers hebben aangegeven dat
zij tijdens de inhoudelijke behandeling ge-
bruik willen maken van hun spreekrecht.
Mogelijk eisen zij dan ook een schadever-
goeding van de verdachte.

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht / Riks
Ozinga

Nieuwegeiner,
verdacht van brute
verkrachtingspogingen,
eerder al veroordeeld
tot 15 jaar cel

Frans Schuitemaker (links), hier met onze
sportverslagever Hans van Echtelt, werkte
zowel bij SV Geinoord als FC Breukelen,
komende zaterdag staan die clubs op Sport-
park Parkhout tegenover elkaar
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Vrijwilligers
van de AHN
staan voor je klaar

De Algemene Hulpdienst
Nieuwegein (AHN) ondersteunt
al bijna 50 jaar (kwetsbare)
mensen in hun leefomgeving
om zolang mogelijk zelfstandig
te kunnen blijven wonen en om
de regie op hun eigen leven te
behouden. Ook brengt ze gezel-
ligheid bij de mensen thuis, een
luisterend oor of gewoon een
praatje bij een kopje koffie.
Even een frisse neus halen met
een kleine wandeling en weer
genieten van de opbloeiende
natuur. Een vaste en ge-
screende vrijwilliger van de
AHN komt graag bij je langs
voor een gezellig praatje of een
wandelingetje in de lentezon.

De AHN-duofietsen zijn ook weer
gesmeerd en staan klaar voor het
nieuwe fietsseizoen. De AHN-
duofietsen zijn echter ook beschik-
baar voor mantelzorgers om sa-
men met hun naaste te gaan fiet-
sen. Je kunt zich hiervoor aan-
melden bij de Algemene Hulp-
dienst Nieuwegein en je ontvangt
dan meer informatie hierover.

Heb je meer behoefte aan prakti-
sche hulp (klusje in huis, licht
tuinonderhoud, administratie, hulp
bij boodschappen doen), ook dan
kun je gerust contact met de AHN
opnemen.

Mocht je dus een (hulp)vraag
hebben of behoefte hebben aan
gezelligheid, ontspanning, een
maatje, of een praktische vraag:
bel gerust de AHN. Zij staat je
graag persoonlijk te woord om
samen naar een oplossing te
kijken. Voel je je zich aangespro-
ken om als vrijwilliger actief te
worden bij de AHN, ook dan ziet
de AHN je reactie graag tege-
moet.

Hoe is de AHN te bereiken
De medewerkers van de AHN zijn
voor hulpvragen iedere werkdag
bereikbaar via het telefoonnum-
mer 0306067409 (tussen 10.00 en
12.30 uur) en per e-mail via
info@hulpdienstnieuwegein.nl.
Je kunt ook een aanvraag doen
door het contactformulier op
de website in te vullen, daar kun je
ook terecht voor meer informatie.
De AHN gaat, conform de AVG,
vertrouwelijk om met je hulpvraag.

Studenten ROC Midden Nederland
zetten zich in tijdens NLdoet

Studenten uit Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein
van ROC Midden Nederland stonden vorige week
vrijdag voor dag en dauw op om hun beste beentje
voor te zetten tijdens NLdoet. Het Oranje Fonds or-
ganiseert deze grootste vrijwilligersactie van Neder-
land samen met duizenden sociaalmaatschappelijke
organisaties in het land. NLdoet zet vrijwilligerswerk
in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje
het verschil te maken en ertoe te doen. Dat is voor
studenten van ROC Midden Nederland niet aan
dovemans oren gericht.

Zo werd er die morgen gewerkt in Overvecht. Groepjes
studenten verzamelen afval in de omgeving van SVO
De Dreef, in de buurttuin en rond gezondheidscentrum
Amazone. Studenten van de opleiding Servicemede-
werker stonden al vroeg onkruid te wieden bij basis-
school St. Joris in Amersfoort en Wijkleerbedrijf Soes-
terkwartier. Of wat te denken van studenten van het
Horeca & Toerisme College? Zij hielpen bij Stichting
Reinaerde, de bibliotheek in Nieuwegein en bij de
Museumwerf in Vreeswijk.

Iets voor iemand betekenen
Ingrid Schreuder is docent en studentcoach bij het laat-
stgenoemde college: ‘Wij doen al acht jaar mee met
NLdoet, dit jaar zelfs met 98 studenten. Wij vinden het
als school enorm belangrijk dat zij een maatschappelijke
bijdrage leveren.’ Dat wordt ook onderkend door Frans
Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein. Hij trapte
NLdoet in Nieuwegein daarom 's morgens om negen
uur speciaal af bij ROC Midden Nederland. Schreuder:
‘Onze studenten kunnen zo een mooie bijdrage leveren
aan hun eigen directe omgeving, gewoon door belan-
geloos iets voor iemand te betekenen.’

Nederlandse taal oefenen
met Oekraïense vluchtelingen
En dat gebeurt. Zo helpen studenten Oekraïense
vluchtelingen oefenen met de Nederlandse taal in de
bibliotheek van Nieuwegein.
Op de Museumwerf Vreeswijk is ook altijd veel werk te
doen. Dit museum richt zich op de restauratie, reparatie
en het onderhoud van oude binnenvaartschepen. Mede-
werkers daar zijn blij met de ‘extra handjes’ die de stu-
denten die morgen komen bieden.
Bij zorgorganisatie Reinaerde tenslotte worden, onder

April 2018. Toenmalig wethouder
Hans Adriani zwaait de startvlag ter
gelegenheid van de ingebruikname
van de tweede AHN-duofiets

https://www.hulpdienstnieuwegein.nl/
https://www.hulpdienstnieuwegein.nl/
0306067409
mailto:info@hulpdienstnieuwegein.nl
https://www.hulpdienstnieuwegein.nl/
http://www.sportparkgalecop.nl
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Gratis hulp om met je
buren te verduurzamen

Een unieke kans, de Participa-
tiecoalitie, een samenwerking
tussen de Natuur & Milieufede-
raties en Energie Samen, biedt
geheel kosteloos een training
en procesbegeleider aan voor
buren die samen aan de slag
willen met verduurzaming in
hun buurt. Je maakt ook kans
op een gratis warmtescan en/of
blowerdoortest om warmtelek-
ken te vinden!

Nieuwegein: ‘We stimuleren
graag inwoner initiatieven. De
NMU (Natuur en Milieufederatie
Utrecht) biedt nu deze kosteloos
hulp hierbij aan voor onder an-
dere de inwoners van Nieuwe-
gein. Wij vinden dit een mooie
kans om zo’n initiatief te ver-
snellen.’

De Participatiecoalitie biedt een
gratis webinar-reeks aan, waarin
je leert hoe je een initiatiefgroep
vormt, je buurt activeert en sa-

men activiteiten opzet. Ook
worden meetups georganiseerd
zodat je andere initiatieven in de
regio Utrecht leert kennen en
ervaringen kunt uitwisselen.

Naast de webinar-reeks biedt de
Participatiecoalitie ook een pro-
cesbegeleider aan die actief mee
kan denken met het realiseren
van jouw plannen! Denk aan het
organiseren van een buurtborrel
over verduurzaming, met een
blowerdoorrtest door de straat, of
een gezamenlijk inkopen van iso-
latie.

Wil je met je buurtgenoten aan de
slag om energie te besparen?
Maar heb je een zetje nodig om
te beginnen, of heb je hulp nodig
om een concrete actie te kunnen
uitvoeren? Meld je snel aan voor
de webinar-reeks ‘Samen Ver-
duurzamen - Van idee naar actie
met je buurt’ en/of hulp van een
professionele procesbegeleider.

Aanmelden kan via de website
van de Participatiecoalitie.
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Leger des Heils
haalt € 6.530,- op
in Nieuwegein
tijdens landelijke collecte

Duizenden vrijwilligers hebben in de
week van 27 november tot en met
3 december 2022 gecollecteerd voor
het werk van het Leger des Heils in
Nederland. De landelijke collecte heeft
in totaal een recordbedrag van
€ 1.336.050,20 opgeleverd.

De vrijwilligers in Nieuwegein hebben
€ 6.530,00 opgehaald. 'We zijn trots en
dankbaar dat we met zoveel inzet en een
prachtige opbrengst opnieuw het verschil in
mensenlevens kunnen gaan maken,' geeft
manager landelijke collecte van het Leger
des Heils, Peter Hilhorst, aan.

'Met deze 1,3 miljoen euro kunnen we verder
bouwen aan de buurthuiskamers, waarmee
we de sociale cohesie in buurten en wijken
kunnen versterken. De buurt-huiskamers
vormen ook een onmisbare schakel in de
strijd tegen eenzaamheid. Dus: enorm veel
dank aan iedereen die hieraan heeft bijge-
dragen!' aldus Hilhorst.

Aanmelding voor 2023 al gestart
Voor mensen die mee willen werken aan
die strijd, heeft het Leger des Heils nu al
de mogelijkheid gecreëerd om mee te
werken aan de collecte van 2023. Aan-
melden kan via de website van het Leger
des Heils.

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 van deze week komt uit 1965. Op de prentbrief-
kaart zie je vier afbeeldingen v.l.n.r. en v.b.n.b. de stuw
bij Hagestein, het Maaspad, de Beatrixsluis en de
Wierselaan. De uitgever van de kaart was H.C. van Dijk
& Zn. uit Vreeswijk. De drukker is Geitz uit Hilversum.

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

De Digitale Nieuwegeiner

https://departicipatiecoalitie.nl/nieuws/gratis-procesbegeleider-en-training-voor-buurtinitiatieven/
https://www.legerdesheils.nl/word-collectevrijwilliger
https://www.legerdesheils.nl/word-collectevrijwilliger
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:redactie@pen.nl
https://filmscanning.nl


De Digitale Nieuwegeiner

21

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
Jimte Poelman:

Echt moeite doen

'Kiezen voor de weg van de minste weerstand. Dat is wat we
evolutionair gezien allemaal doen. “Waarom moeilijk doen als het
makkelijk kan?” Ik besef dat ik dit ook doe. Zo kochten we thuis 1,5 jaar
geleden een elektrische bakfiets. Ik was er zeker van dat ik die alleen
ging gebruiken als ik onze beide zoontjes mee moest nemen. Alleen
fiets ik nu vaak met maar een kind in de bak naar bijvoorbeeld school of
een vriendje.'

'Maar wat als het niet makkelijk kan? Als je echt ergens moeite voor
moet doen?'

'Laatst keek ik het tv-programma ‘Dream school’. Een programma
waarin bokslegende Lucia Rijker en rector Eric van 't Zelfde een groep
voortijdig schoolverlaters onder hun hoede nemen en helpen de weg uit
hun ellendige situatie te vinden. Dit doen ze door middel van
gesprekken, sport, handenarbeid en het invliegen van allerlei
rolmodellen die hun komen inspireren. Alle deelnemers geven zichzelf
voor dit programma op. Je zou dus zeggen dat ze willen veranderen en
intrinsiek gemotiveerd zijn hun leven een nieuwe positieve wending te
geven. Echter, vaak is niets minder waar, want veranderen kost; moeite,
energie en vaak mentale en fysieke pijn. Je ziet in dat programma heel
mooi die strijd tussen zeggen dat je iets wilt en echt moeite doen om dat
ook te bereiken.'

'In februari 2023 bracht NOC*NSF het onderzoek ‘Sportgedrag in
Nederland’ uit. Een onderzoek naar het commitment, de drijfveren en de
drempels voor mensen om te gaan bewegen. Op dit moment sport 59%
van de Nederlanders wekelijks en dit percentage is gelukkig aan het
stijgen. Wat ook bleek is dat het sportaanbod bij vooral traditionele
sportbonden en hun verenigingen steeds minder aansluit bij de
veranderende behoeften van de sporter. De traditionele sportsector
staat de komende jaren voor een grote uitdaging om dit patroon te
doorbreken. Want als het doorgaat zoals het nu gaat, bestaat over 10
jaar 80% van de verenigingen niet meer!'

'Ook in Nieuwegein hebben we met deze veranderende sportbehoefte
te maken. Helaas kunnen we dit niet oplossen door een makkelijke weg
te kiezen. Sportverenigingen en SportID zullen samen met alle partners
moeite moeten doen de sport in de Gemeente Nieuwegein vitaal te
krijgen en houden.'

'De verenigingen op Sportpark Galecop (JSV, Diamonds, Atverni en
Rugbyclub Nieuwegein) zijn vijf jaar geleden al begonnen met
veranderingen. Dit gaat met vallen en opstaan en vaak wordt hier ook
‘weer’ de weg gekozen van de minste weerstand. Maar de weg naar
vernieuwing is ingezet! Met deze aanpak is de Coöperatie Sportpark
Galecop (het samenwerkingsverband van de verenigingen) langzaam
uitgegroeid tot een landelijk voorbeeld. We hebben het gouden ei nog
niet gevonden, maar we zijn samen op weg.'

'Bij deze nodig ik alle verenigingen in Nieuwegein uit om kennis te
komen ophalen bij ons en nieuwe innovatieve inzichten/ ideeën te de-
len. Want aandacht maakt alles mooier, zeker als we samen in
Nieuwegein echt ergens moeite voor doen!'

https://www.sportidnieuwegein.nl/sportid/
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Cityplaza
verwelkomt
populaire hightech
escape experience
X-Cube

Op 10 maart werd het populaire esca-
peconcept, genaamd X-Cube, geopend
in Cityplaza. X-Cube biedt bezoekers
een unieke digitale escapebeleving aan
door gebruik te maken van de meest
up-to-date technische snufjes zoals
een immens touchscherm, controllers,
blacklights, lichteffecten en een state-
of-the-art geluidssysteem.

Die vrijdagmiddag werd de nieuwe vesti-
ging feestelijk geopend door Pieter
Polman, Managing Director Wereldhave
Nederland en Gerben van Leeuwen,
Founder en directeur X-Corp. De X-Cube
escape experience is gevestigd op de be-
gane grond schuin tegenover de toiletten
en bij ingang Boogstede.

Bezoekers hebben de keuze uit verschil-
lende escapespellen van 30 of 60 minu-
ten, die worden gespeeld in een interac-
tieve ruimte van 16 m². De spellen kunnen
worden gespeeld met twee tot zes perso-
nen en zijn toepasbaar op verschillende
doelgroepen in het Nederlands, Engels en
Duits.

Momenteel bevinden zich 22 X-Cubes in
de Benelux, waarbij het escapeaanbod de
komende periode wordt uitgebreid met
nog meer verschillende ‘experiences’.

X-Cube en Wereldhave zien de opening
van deze vestiging als start van een part-

nership voor verdere uitbreiding van het
X-Cube concept binnen de full service
winkelcentra van Wereldhave. Gerben van
Leeuwen over de samenwerking: 'We
willen graag de X-Cube dichtbij de men-
sen brengen en een winkelcentrum is een
ideale locatie. Goed bereikbaar, voldoen-
de parkeergelegenheid en natuurlijk is je
bezoek te combineren met andere acti-
viteiten die een winkelcentrum biedt.
Nieuwegein is onze eerste X-Cube in een
winkelcentrum en daar zijn we trots op.'

Met betrekking tot de populariteit van de
‘experiences’ van X-Cube, is de Spy
Training momenteel het meest populair.
Bezoekers worden middels dit spel
opgeleid tot Meesterspion door Katja
Schuurman. De Spy Training omvat een
zestal (30 minuten), of elftal opdrachten
(60 minuten) die bezoekers snel en effec-

tief uit dienen te voeren om uiteindelijk te
worden gekroond tot Meesterspion.

Voor de jongere generatie, is er de moge-
lijkheid tot het spelen van de Spy Training
Kids onder leiding van actrice en zangeres
Sterre Koning.

Een andere keuze zou de ‘experience’
van Agent 8008 zijn, welke wordt uitge-
voerd door bekende YouTube’er Ronald
Vledder.

Escapespellen beleven
Bezoekers van Cityplaza Nieuwegein kun-
nen deze unieke escapespellen beleven
door tickets te bestellen via de website of
door de QR-code op de locatie van
X-Cube in Cityplaza te scannen met hun
mobiele apparaat. Tickets kunnen geboekt
worden vanaf € 9,50 per persoon.
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Geslaagde lezing over democratie

De lezing over democratie en Provinciale Staten
die maandagmiddag plaatsvond in de bibliotheek
De tweede verdieping was een groot succes. Veel
bezoekers kwamen om meer te leren over het belang
van democratie.

Betsy de Keizer opende de middag met veel enthousiasme
en introduceerde eerst Hanny Plomp-van Rheenen
(gemeenteraadslid namens D66 in Nieuwegein). Hanny
sprak over democratie en legde uit wat dit begrip precies
inhoudt. Ze vertelde ook hoe inwoners van Nieuwegein
hun stem kunnen laten horen. Na de presentatie van
Hanny was er ruimte voor vragen uit het publiek. Veel
bezoekers waren ook geïnteresseerd in de ideeënmarkt
waar Hanny over vertelde en stelden daar vragen over.

Na de pauze was het de beurt aan Marianne de Widt (D66
Statenlid voor de provincie Utrecht) om te spreken over de
Provinciale Staten en Waterschappen. Marianne legde uit
wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van deze
organen en hoe zij invloed hebben op het dagelijks leven.
En hoe belangrijk het is om te gaan stemmen. Beide
spreeksters vulden elkaar mooi aan en deelden hun kennis
op een duidelijke en toegankelijke manier. De lezing werd
afgesloten met interessante vragen uit het publiek.

http://www.x-cube.nl/nieuwgein
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Een musicalster worden in 4 da-
gen?! Het klinkt bijna onmogeli-
jk, maar bij de Musical4daagse
kan het! Na een razend suc-
cesvolle wintereditie vindt de
Musical4daagse voor een
tweede keer plaats in de zomer-
vakantie.

Van dinsdag 11 juli t/m 14 juli
wordt DE KOM omgetoverd tot
musicalschool. De vier work-
shopdagen worden uiteindelijk
afgesloten met de spetterende
(gratis) eindvoorstelling voor alle
ouders, opa's en oma's en vrien-
den. Meld je aan op
www.dekom.nl/musical4daagse

Een jaar geleden...

Activiteitenplein Bouwgein

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

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

• Woensdag 22 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 1 april: Paasactiviteit

http://www.dekom.nl/musical4daagse?fbclid=IwAR0rmCW7Qx674qWSBS33agk5SXXpy6PdH1HS_Qd5fvG8SFOI5dxgz6DOR4U
https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
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Nieuw speeltoestel
Maurice Roelantshove
in Galecop

Sinds vorige week staat er een prachtig
nieuw speeltoestel op het sport- en
speelveldje aan de Maurice Roelants-
hove. Het is geschikt voor kinderen
vanaf drie jaar en ouder.

Buurtspeelplek
De speelplek zal op termijn worden inge-
richt als buurtspeelplek. Dit is een ont-
moetingsplek voor de buurt en waar
voorzieningen staan voor alle leeftijden

om te spelen, bewegen en ontmoeten. Ze
hebben een sociaal-maatschappelijke
functie. Het is altijd leuk om hierheen te
gaan en er zijn eigenlijk altijd kinderen om
samen mee te spelen. Een buurtspeelplek
heeft meer mogelijkheden dan de verschil-
lende kleinere speelplekken in de buurten,
de zogenaamde steunplekken. Steunplek-
ken zijn nodig voor voldoende aanbod en
een eerlijke verdeling over kinderen en
buurten.

Speelvisie
Meer over het speelbeleid kun je lezen in
de Speelvisie van de gemeente Nieuwe-
gein die in mei 2019 is vastgesteld Kijk op:
www.ikbennieuwegein.nl/speelvisie en
bekijk de speelkaart van Galecop met de
verschillende speelplekken.

Planning 2023
In 2022 zijn in de wijk Galecop de vier
speelplekjes vernieuwd aan de Theo
Thijssehove, Herman de Manhove,
Martinus Nijhoffhove en het Colijnpark.
Voor 2023 staan de speelplekjes aan de
Bertus Aafjeshove, Frederik van Eeden-
hove, Lodewijk van Deysselhove en het
Thorbeckepark in de planning.
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Even geen stroom
en geen sportactiviteiten
door lekkage
in Sporthal Galecop

Handbal Vereniging Nieuwegein
zit momenteel zonder sporthal.
Gertjan Portman, voorzitter
Stichting Sporthal Galecop en
Handbal Vereniging Nieuwegein
laat onze redactie weten: ‘Vandaag
is gebeurd wat wij als bestuur al heel
lang zagen aankomen. Wederom een
grote lekkage die nu zo erg is dat de
elektriciteit in de kleedkamers is uit-
gevallen. Het kwam met bakken naar
beneden de kleedkamers in en daar-
bij kwam dat het dak, toen daar
mensen op liepen om dit te repare-
ren, piepte en kraakte en enigszins
doorzakte.’

‘Omdat wij de veiligheid van de speel-
sters en anderen in de kantine, hal en
kleedkamers niet kunnen garanderen
hebben wij besloten om alle trainingen
en wedstrijden voorlopig af te lasten.
De veiligheid gaat tenslotte boven
alles.’

Op de vraag of alles voorkomen had
kunnen worden zegt Portman: ‘Wij
zijn al jaren met de Gemeente Nieuwe-
gein bezig om te zorgen dat hier een

nieuw dak op de sporthal in Galecop
komt. De lekkages komen regelmatig
voor. Zelfs zo erg dat het water uit de
afzuigkappen van de keuken loopt.’

Bij navraag bij de gemeente Nieu-
wegein blijkt dat een interne groep
alles tegenhoudt omdat men wil ver-
duurzamen op het dak. Zonnepane-
len etcetera. ‘Het gevolg hiervan is dat
er dus niets gebeurd’ zegt Portman.

De sporthal dateert uit 1995 en heeft
onlangs nog kleinonderhoud gehad
met een opfrisbeurt.

https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/speelvisie+nieuwegein/default.aspx
https://www.pen.nl/adverteren
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donderdag 16 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

  
Raadsvergadering
23 maart 2023

De verkiezingen voor de Provinciale Staten 
zijn net achter de rug, het afscheid van 
burgemeester Frans Backhuijs wordt 
voorbereid en de Nieuwegeinse raadsleden 
doen er alles aan om ook buiten de Raad-
zaal belangrijk werk te verrichten. Kortom, 
het zijn drukke en spannende tijden in de 
(lokale) politiek.

Afgelopen zaterdag deelden vier raads-
leden koffie uit op de parkeerplaats bij 
sportcomplex Merwestein om daar met 
voorbijganger over onze stad in gesprek 
te gaan, maar ook om aandacht te vragen 
voor de ideeënmarkt die op 18 april 
georganiseerd wordt.

Voor de ideeënmarkt is de raad op zoek 
naar inwoners en organisaties die willen 
meedenken over hoe we onze stad mooier 
en beter kunnen maken. Heeft u daarvoor 
een idee? Dien het in op de website en ga 
het gesprek met de raad aan! Wie weet 
wordt uw idee omgezet in een motie en 
wordt deze motie in de Raadsvergadering 
in behandeling genomen.

Over de Raadsvergadering gesproken, 
die van deze maand zit er alweer aan te 
komen. Na twee voorbereidende avonden 
is het tijd om besluiten te nemen. 
Wat staat er de 23e op de agenda?

• Toestemming verkoop complex 
Woonin Sluyterslaan

 Als de raad dit voorstel goedkeurt, geeft 
het daarmee toestemming aan wooncor-
poratie Woonin om het flatgebouw op 
Sluyterslaan 1 t/m 55 te verkopen. Mitros 
mag dat zonder toestemming niet doen, 
omdat de gemeente moet zorgen voor 
voldoende sociale huurwoningen in Nieu-
wegein. De partijen in de Nieuwegeinse 
raad hebben donderdag 9 maart kritische 
vragen kunnen stellen over het voorstel 
en zullen deze avond een besluit nemen.

• Verruiming winkeltijden
 Ook op 9 maart besproken: het voorstel 

om winkeltijden in Nieuwegein verder 
te verruimen. Het gaat om openingstij-
den op zon- en feestdagen, waarbij er 
uiteraard met allerlei omstandigheden 
rekening gehouden moet worden. De 
fracties zullen deze factoren meenemen 
en uiteindelijk een besluit nemen.

De volledige agenda, alle bijbehorende 
stukken en de livestream vindt u via 
NieuwegeinseRaad.live/Stream1. 

De raad dankt u hartelijk voor uw 
belangstelling. ●

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

Afgelopen weekend stond vrijwilligers-
werk in de spotlights tijdens NLdoet, de 
grootste vrijwilligersactie van Neder-
land. Bij 27 organisaties in Nieuwegein 
staken 200 enthousiaste deelnemers de 
handen uit de mouwen om te ervaren 
dat vrijwilligerswerk het verschil kan ma-
ken. Ook het college van burgemeester 
en wethouders ging op allerlei plekken 
in de stad aan de slag.

Burgemeester Frans Backhuijs gaf eerst 
het startsein voor NLdoet in Nieuwegein 
op het Horeca & Toerisme College. Daar-

Vrijwilligerswerk in het 
zonnetje tijdens NLdoet

na ging hij op buurtplein Batau aan de 
slag met klussen. Bij locatie Kuifmees 
van ZorgSpectrum hielp wethouder 
Ellie Eggengoor met het opvrolijken van 
de buitenruimte. Wethouder Marieke 
Schouten ging bij Fort Vreeswijk en 
bij Meanderpark aan de slag en bij de 
taalbrigade van Bibliotheek De tweede 
verdieping schoof wethouder Guido 
Bamberg aan bij de taallessen voor 
nieuwkomers. Het was een geslaagde 
editie van NLdoet! Is vrijwilligerswerk 
iets voor u? Bekijk alle mogelijkheden op 
www.vrijwilligershuis-nieuwegein.nl. ●

Samen met de buurt 
energie besparen
Wilt u met uw buurtgenoten aan de slag om energie 
te besparen? Maar heeft u een zetje nodig om te 
beginnen, of heeft u hulp nodig om een concrete 
actie te kunnen uitvoeren? Meld u dan aan voor de 
online training over collectief inkopen van de Parti-
cipatiecoalitie. De Participatiecoalitie bestaat uit vijf 
maatschappelijke organisaties die bewoners helpen 
bij de energietransitie in hun eigen buurt. Startdatum 
van de online training is woensdag 22 maart 2023. 
Lees hier meer over op www.nmu.nl/nieuws/oproep-
aan-buren-die-hun-buurt-willen-verduurzamen ●

Dit is Prullie, 
de bekendste prullenbak 

van Nieuwegein. 
Deze zwerfafvalmascotte 

beleeft elke week een nieuw 
avontuur en heeft als doel 
Nieuwegeiners bewust te 

maken van het afval 
op straat. Prullie zet zich in 

voor een zwerfafvalvrij 
Nieuwegein. 

Doe ook mee! 
18 maart is de 

Landelijke Opschoondag. 
Alle kleine beetjes helpen, 

bijvoorbeeld uw straat 
schoon houden.

Prullie

Meer informatie op www.nieuwegein.nl/zwerfafval

Foto’s gemaakt door Samen voor Nieuwegein

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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http://www.sportparkgalecop.nl
http://robin-food.nl
http://robin-food.nl/soep-van-de-fiets/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dekom.nl%2Fmusical4daagse%3Ffbclid%3DIwAR0rmCW7Qx674qWSBS33agk5SXXpy6PdH1HS_Qd5fvG8SFOI5dxgz6DOR4U&h=AT1D_Zlpz7tTCvB-SzJJ_TwjoFgPa-xQdmSFcfCiyWB-1jw35LKZd8aUd6x7lLhmzh-0PLPz47SoxIT7mvEpVB_O6dlgxCE7JTM4UsfSAvqqZq05SkMVIIX41ysEp2sNPpsP_NbM6Q&__tn__=-UK*F
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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Duurzaamheid
Een of meer pagina's in De Digitale
Nieuwegeiner met activiteiten,
ontwikkelingen en tips op het gebied
van duurzaamheid. Samengesteld
door de vrijwilligers van Energie-N en
de redacties van pen.nl en De Digitale
Nieuwegeiner.

De Digitale Nieuwegeiner

Wanneer

Continu

Werkdagen
20.00 - 21.00 uur
4 mrt
11.00 - 14.00 uur

Onderwerp

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

De energiegesprekken
gaan gewoon door

Gedurende het hele jaar voeren
de vrijwilligers van Energie-N,
energiegesprekken met Nieuwe-
geinse bewoners. Hierbij wordt
besproken wat voor de speci-
fieke woning de beste bespa-
ringsopties zijn.

Als het buiten erg koud is kunnen
tijdens het gesprek ook warmtefo-
to’s gemaakt worden. Dat zijn fo-
to’s waarbij je door kleurverschillen
ziet waar veel warmte de woning
verlaat. Deze foto’s bevestigen de
tips uit het gesprek. Afgelopen

herfst/winter hebben we zo’n 80
energiegesprekken gevoerd en
daarmee een hoop Nieuwegeiners
op weg geholpen.

Nu het te warm wordt voor de
warmtefoto’s gaan we natuurlijk
gewoon door met de gesprekken.
Mogelijk kan je de maatregelen,
die uit het gesprek volgen, nog,
vóór het volgende stookseizoen,
uitvoeren.

Geef je op voor een gratis
energiegesprek bij jou thuis. Stuur
ons een mail (info@energie-n.nl)
of bel (0302378312 bereikbaar op
werkdagen tussen 20 en 21 uur).

Wandeling door de wijk Batau Zuid

Op donderdag 20 april organiseert Theo Kleijer,
directievoerder Openbaar Domein Groen van de
gemeente Nieuwegein, een wandeling door de wijk
Batau Zuid. Sinds 2018 organiseerd Theo groen-
wandelingen door de verschillende wijken van
Nieuwegein en laat hij zien hoe bewoners het
openbaar kunnen lezen/zien. Daarnaast is hij ook
vrijwilliger voor het Wijkplatform Nieuwegein Zuid.

Theo wijst tijdens de wandelingen op bijzondere bomen,
struiken en ander groen. Door met deze wandeling mee te
lopen kijken de deelnemers met heel andere ogen naar de

buurt: welke bomen en struiken staan er zoal in de wijken
en hoe is het met het onderhoud van het groen gesteld
dat door de gemeente wordt onderhouden. Theo legt ook
uit welke beheersvormen er gehanteerd worden door de
gemeente bij het snoeien en maaien van het openbare
groen.

De wandeling start om 18.00 uur vanaf de Walnootgaarde
(naast de Jumbo) en zal ongeveer 1,5 uur duren.

Wil je mee als wijkbewoner
Stuur dan uiterlijk maandag 17 april een e-mail naar
r.belonje@nieuwegein.nl met als onderwerp: ‘Wandeling
20 april’ en vermeld je naam, adres en telefoonnummer.

mailto:info@energie-n.nl
0302378312,
mailto:info@energie-n.nl
0302378312
mailto:r.belonje@nieuwegein.nl
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Landelijke
Opschoondag
ook in Nieuwegein

Op zaterdag 18 maart is alweer
de 21e Landelijke Opschoon-
dag. Dan kunnen de bewoners
die het willen weer samen aan
de slag voor een schoon Neder-
land én Nieuwegein. Voor de
dieren, het milieu en de toe-
komst. Maar óók voor onszelf!
Voor de bewoners, de bedrijven
en overheden in heel Neder-
land.

Van Wijk Groen, onderdeel van
Van Wijk Nieuwegein en mede ve-
rantwoordelijk voor het groenon-
derhoud in Nieuwegein: ‘Onze ge-
meente schoon en netjes houden,
ook dát is een van de doelstellingen
van het bouwteam bij het integraal
groenonderhoud hebben voorgeno-
men voor de komende 8 jaar. Toch
is dit misschien wel een van de las-
tigste taken voor de Gemeente
Nieuwegein en Van Wijk Groen,
omdat het sterk afhankelijk is van
het gedrag van mensen en we juist
daar niet altijd invloed op hebben.
Gelukkig kunnen we rekenen op de
inzet van verschillende bewoners die
actief helpen met het opruimen van
zwerfafval!’

Zo ook Angela uit Galecop, actief
Zwerf Afval Pakker of ‘zapper’: ‘Ik
ben zapper geworden, omdat ik mij
stoor aan zwerfafval op straat en in
het groen. Ik ga meestal om de twee

weken op pad. Het liefst als het een
beetje lekker weer is, dan is het ook
fijn om lekker buiten te lopen! Wat
ik het meeste tegenkom zijn blikjes,
plastic en afval van cafetaria. Tij-
dens mijn ronde stoppen er regel-
matig mensen voor een praatje.
Vaak spreken ze dan ook hun waar-
dering uit voor wat ik doe. Het geeft
mij een voldaan gevoel als ik het
gedaan heb!’

Angela gaat regelmatig op pad,
maar alle beetjes helpen, een
kleine 30.000 inwoners van Ne-
derland hebben zich al aange-
meld. Een mooi moment om te
beginnen als zapper is de Lande-
lijke Opschoondag van Nederland
Schoon op 18 maart. Op deze dag
worden er binnen de gemeente
verschillende acties georganiseerd
waar je bij kunt aansluiten. Zo
zorg je samen met buurtgenoten
voor een schone wijk met meer
woongenot. Angela kan het bea-
men: ‘Ik zou tegen mensen die na-
denken om zapper te worden willen
zeggen: doe het gewoon. Waar-
schijnlijk geeft het jou óók een goed
gevoel!’ Kijk op de website van
Nederland Schoon voor meer in-
formatie.

Filmworkshop
Money Mule Maffia
voor jongeren

Woensdag 29 maart kun je, vanaf
13 jaar, meedoen aan een gratis film-
workshop bij bibliotheek De tweede
verdieping. De twee uur durende work-
shop begint om 16.00 uur.

Tijdens deze mediaworkshop ga je aan de
slag met het thema Money Muling Maffia.
Schrijf je eigen script, film en edit onder
begeleiding van de TMI mediacoaches!

Aan het einde van de workshop worden,
onder genot van een pizza, de montages
bekeken en samen beslissen we wie het
beste filmpje heeft gemaakt. Dit team wint
een mooie prijs.

Aanmelden kan via de website.

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

Kim: ‘Nieuwegein heeft behoorlijk wat flora en fauna, die de afgelopen jaren flink is veranderd. Waar in mijn jeugd je de bruine
mussen op het dak kon tellen, zijn het nu groene halsbandparkieten. En we hebben niet alleen Grauwe ganzen, maar nu ook Nijl-
ganzen, Canadese ganzen… Welke bijzondere dieren heb jij in Nieuwegein gespot?’

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon/landelijke-opschoondag/
https://detweedeverdieping.crmplatform.nl/evenement?uitvoering=9182
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Openbaar groen
in de wijk Galecop

Dinsdagavond 7 maart hield Theo
Kleijer een presentatie over het ge-
meentelijk groenbeheer tijdens de
eerste themabijeenkomst van het
Wijkoverleg Galecop. Een nieuw initia-
tief van het Wijkoverleg. Zo’n 25 bewo-
ners toonden hun interesse in buurt-
plein De Galecopperboog. Theo Kleijer
is als medewerker van de gemeente
Nieuwegein verantwoordelijk voor het
onderhoud van het openbaar groenbe-
heer. Hij vertelde geanimeerd over het
aanbesteden van de diverse werk-
zaamheden, de werkwijze van de aan-
nemers en de toezichthouders en de
nieuwe ambities van de gemeente.

Aannemers en toezichthouders
De aannemers moeten ervoor zorgen dat
het groen in de wijk Galecop het jaarrond
op een bepaald kwaliteitsniveau is. Zij krij-
gen een contract voor twee jaar. De ge-
meente heeft twee toezichthouders voor
heel Nieuwegein die het werk van de aan-
nemers controleren. Als het niet voldoet
aan de afspraken, dan wordt er gekort op
de rekening. De toezichthouders behan-
delen ook alle meldingen die binnenko-
men.

Werkzaamheden
Het snoeiwerk gebeurt doorgaans in het
voorjaar en het najaar. Dit geldt ook voor
het omvormen (vernieuwen) van plant-
vakken. Het inboeten (bijvullen van open
plekken) gebeurt alleen in het najaar. Aan-
plant van nieuwe bomen is het beste in
het najaar. In maart start een nieuwe aan-
nemer in Galecop.

Nieuwe aanpak
De gemeente wil het onderhoud van het
groen graag veranderen. Gericht op meer
biodiversiteit, burgerparticipatie en duur-
zaamheid. In Nieuwegein Zuid is dit jaar

gestart met deze nieuwe aanpak. Galecop
moet nog twee jaar wachten op deze nieu-
we aanpak, maar vooruitlopend daarop
zullen ook in Galecop een aantal dingen al
wel merkbaar worden.

Vergroten van biodiversiteit
Meer variatie in bomen en planten is be-
langrijk voor de biodiversiteit. Als er
meerdere bomen gekapt moeten worden
vanwege ziekte (Essen, Iepen) of gevaar
voor de veiligheid, dan plaatst de ge-
meente tegenwoordig verschillende type
bomen terug. Daarnaast experimenteert
de gemeente met haar maaibeleid.

Bermen worden bijvoorbeeld maar twee
keer per jaar gemaaid, om de natuurlijke
kruiden tot bloei te laten komen. Op som-
mige plekken langs kruispunten of wegen
is het wel nodig om drie keer per jaar te
maaien, in het kader van de verkeersvei-
ligheid. Grasvelden worden op sommige
plaatsen in plaats van vierentwintig keer,
acht keer gemaaid. Daardoor ontstaan
hogere kruidenmengsels die van grote
waarde zijn voor insecten (en uiteindelijk
de vogels). Hooiland wordt maar een keer
per jaar gemaaid. Het maaimengsel blijft
drie weken liggen voordat het weggehaald
wordt.

Burgerparticipatie
Er zijn veel bewoners die een stukje van
het openbaar groen zelf beheren. De ge-
meente waardeert dit zeer, mede omdat
het de betrokkenheid van bewoners bij
hun eigen woonomgeving vergroot. In de
praktijk blijkt dat sommige bewoners be-
hoefte hebben aan wat ondersteuning. In
de nieuwe aanpak krijgen aannemers de
taak om deze bewoners te helpen. Bij-
voorbeeld met advies, door te helpen met
zware werkzaamheden en/of de uitleen
van gereedschap. Ook in Galecop kijken

de gemeente naar kansen en mogelijkhe-
den om dit breder op te pakken.

Duurzaamheid
In het kader van duurzaamheid is het be-
langrijk om meer grijs (tegels) te vervan-
gen door groen (beplanting). Dit kan bij-
voorbeeld eenvoudig door de ruimte om
bomen heen (de boomspiegels) te ver-
groten en de natuurlijke kruiden die daar
opkomen daarin te laten staan. Afgevallen
bladeren hebben een belangrijke functie in
plantvakken. Als deze verteren zorgen zij
voor goede bodemstructuur en nieuwe
voeding voor de planten.

Naar aanleiding van vragen uit de zaal
Het valt op dat er vaak schade ontstaat
door de (te) grote machines. Theo legt uit
dat dit niet altijd te voorkomen is. De on-
dergrond is van klei en veen en daardoor
in het voorjaar nat en zacht. Als er later
gemaaid wordt, dan lopen de planten al-
weer uit. Kleinere machines zijn niet altijd
mogelijk. Het is wikken en wegen.

Weetjes
• Zelfbeheerders mogen het groenafval
neerleggen op de stoep en laten ophalen
(wel in overleg en dit door bellen naar de
werf)
• Lijstje met te kappen bomen is te vinden
op de website van de gemeente
• De schaapskudde die in Nieuwegein
rondgaat heeft ervoor gezorgd dat er or-
chideeën tot bloei zijn gekomen
• Sommige plantvakken zitten vol met zo-
genaamde ‘onkruiden’ als windes, heer-
moes, kweek en zevenblad. Deze kruiden
kunnen echter goed gebruikt worden in de
maaltijd. Zevenblad is lekker als salade of
stamppot. Brandnetels zijn lekker voor de
thee. Afgezien daarvan zijn het belangrijke
kruiden voor bijvoorbeeld bijen en andere
insecten
• Meldingen over de openbare ruimte
kunnen heel gemakkelijk gedaan worden
via de BuitenBeter App of via de website
van de gemeente
• Onderhoud van de oude Wielerbaan: de
bramen zijn onlangs weggehaald, de wan-
delpaden worden weer vrijgemaakt, zieke
essen zijn weggehaald, nieuwe bomen
worden aangeplant.

De Digitale Nieuwegeiner
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Sportief dagboek (21)

Hans van Echtelt schrijft normaal
gesproken iedere week zijn
‘Sportief Dagboek’ op De Digitale
Stad Nieuwegein en in De Digitale
Nieuwegeiner. Hans is een getogen
Vreeswijker en houdt van voetbal-
len, houdt van sport. Schreef jaren
lang voor het Utrechts Nieuwsblad.
Maar, omdat Hans door familie-
omstandigheden tijdelijk niet naar
sportvelden kan gaan, is hij voor
het dagboek momenteel afhanke-
lijk van zijn ‘rapporteurs’ die hem
geregeld bij zijn absentie van
volledige informatie voorzien.

Onze verslaggever/fotograaf Gerard
van Vliet was zaterdag ter plekke om
aan de Manitobadreef in Utrecht de
belangrijke confrontatie tussen EDO
en SV Geinoord bij te wonen. Een be-
laden duel voor trainer Gerrit Plomp
die komend seizoen als coach van de
Utrechtse formatie, waar hij als
jeugdspeler begon en zijn vader
bestuurslid was, gaat fungeren. Hier
volgt het verslag van Gerard van
Vliet.

‘Op het sneeuwvrij gemaakte kunst-
grasveld behaalde Geinoord vandaag
een uiterst belangrijke, maar tevens
moeizame overwinning. In het centrale
verdedigingsblok nam Joran Ummels
naast Ryan Verkerk, op uitstekende
wijze de plaats in van de langdurig
geblesseerde David Jackson. Luc Jansen
en Jardell Adamson waren de vleugel-
verdedigers. Het middenveld werd
gevormd door Sam Kolsteeg, Jeroen
Scholman en Robin Jansen. Na het
beginsignaal van scheidsrechter Jasper
Jongejan mocht in de basis terugge-
keerde Timo Meerding de aftrap ver-
richten. Hij stond achter Sem van
Zwieten en Daniel Kops. Keeper
Mitchell van Oort was vanmiddag weer
de betrouwbare sluitpost.’

‘En direct was het al een echte wed-
strijd waarin vooral de thuisploeg liet
zien heel veel inzet en energie in de
wedstrijd te willen steken. Maar Daniel
Kops was vanmiddag al meteen weer
heel belangrijk voor de bezoekers uit
Nieuwegein. Al in de vijfde minuut kon
hij, uitgeweken naar rechts vrij de bal
aannemen en diagonaal op doel schie-
ten. De keeper pareerde met een uiter-
ste krachtinspanning de schuiver, maar
de bal kwam daardoor pardoes voor de
voeten van Sem van Zwieten, die geen
moeite had de bal rustig in te schieten.’

‘Een opsteker voor de ploeg van
scheidende trainer Gerrit Plomp.
Geinoord zakte in op eigen helft en liet
EDO het spel maken. Dat liep goed tot
aan de zestien waar het aanvalsspel
van de thuisploeg stokte in de afron-
ding. Een aantal goede mogelijkheden
liet de Utrechters onbenut en dat kwam
hun duur te staan. In de omschakeling
was de bal na drie balcontacten in bezit
gekomen van Daniel Kops. Op de rand
van de zestien meter, kapte hij voor de
eerste keer zijn directe tegenstander uit.
Hij herhaalde dit nog twee keer en liet
vervolgens de keeper kansloos. En zo
standen de bezoekers vlak voor de rust
met 0-2 voor.’

‘De tweede helft liet bij aanvang een-
zelfde spelbeeld zien. EDO mocht de bal
hebben en het spel maken terwijl
Geinoord soeverein verdedigde. Totdat
er tien minuten waren gespeeld. Op-
nieuw was het Daniel Kops die alweer
in de omschakeling handig voorlangs
zijn tegenstander kruiste. De lichte
overtreding was voldoende om scheids-
rechter Jongejan uit Alkmaar de rode
kaart te laten trekken. Alle protesten
ten spijt van de thuisploeg moesten zij
ruim een half uur met tien man verder.
De vrije trap die nog openstond geno-
men door Daniel Kops werd in de muur
van richting veranderd door Robin

Jansen waardoor de keeper opnieuw
kansloos was en Geinoord comfortabel
op een 3-0 voorsprong kwam.’

‘EDO moest met tien man verder
maar de ploeg rechtte de rug en maakte
het de bezoekers nog erg lastig. De rust
was verdwenen uit de ploeg van Gerrit
Plomp, uitverdedigen lukte niet meer en
in de opbouw ging van alles mis. Het
was vooral EDO dat de kansen creëerde
maar ook ruimschoots miste. Vijf minu-
ten voor tijd moest keeper Mitchel van
Oort dan toch capituleren en stond de
1-3 op het prachtige elektronische
scorebord. EDO verdiende gezien het
spelbeeld wel meer maar moet ook
erkennen dat het juist in de afwerking
faalde. ‘Het verschil is Daniel Kops’
was de terechte opmerking na afloop in
de bestuurskamer door een bestuurslid
van EDO, een juiste conclusie.’

Komende zaterdag komt FC Breuke-
len naar Sportpark Parkhout in
Nieuwegein, uitgerekend de oude
club van Kops die zich als ‘man of the
match’ geen betere rentree had kun-
nen voorstellen.

Met deze slimme treffer bracht Daniel Kops de 0-2 op
het scorebord tegen EDO. De teruggekeerde spits was
betrokken bij alle Geinoord-doelpunten, het werd
uiteindelijk 1-3
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Leerlingen Oosterlicht
College Nieuwegein
aan de slag met geluid,
duurzaamheid
en circulariteit
bij LBP|SIGHT
tijdens Girls’ Day

Donderdag 30 maart staat in het teken
van Girls’ Day 2023: een dag om meis-
jes tussen de 10 en 15 jaar kennis te
laten maken met én te enthousiasme-
ren voor bèta, techniek en IT. Ook ad-
vies- en ingenieursbureau LBP|SIGHT,
gevestigd in Nieuwegein, doet mee.
Het bureau ontvangt zeventien leer-
lingen van het naastgelegen Ooster-
licht College.

Een groep jonge vrouwelijke adviseurs
van LBP|SIGHT treedt tijdens Girls’ Day
op als rolmodel om de meisjes te inspire-
ren en enthousiasmeren over onderwer-
pen als akoestiek, geluid, duurzaamheid
en circulariteit.

Bèta tot leven laten komen
Door mee te doen aan Girls’ Day wil
LBP|SIGHT laten zien hoe belangrijk, in-
teressant en dichtbij bèta kan zijn: we
hebben allemaal te maken met de the-
ma’s waar het bedrijf zich mee bezig-
houdt. Hoe kun je een schoolgebouw bij-
voorbeeld verduurzamen? Wanneer
spreek je van geluidhinder? En hoe zorg
je voor voldoende ventilatie en daglicht
in een gebouw? Via verschillende work-
shops, waarin de meisjes zelf ontwerpen,
aan de knoppen zitten en experimente-
ren, komen de onderwerpen tot leven.

Het belang van Girls’ Day
Dit jaar doet LBP|SIGHT voor de achtste
keer mee aan Girls’ Day. Paul Govaerts,
directeur van LBP|SIGHT: 'Als bedrijf on-
dersteunen we dit soort initiatieven van
harte. Het is onze gezamenlijke verant-
woordelijkheid om jongeren voor te berei-
den op de arbeidsmarkt van de toekomst.
Bèta- en technische vakgebieden spelen
daarin een grote rol. Voor ons bedrijf en
voor de hele technische sector is het belang-
rijk om leerlingen al op jonge leeftijd te in-
spireren. Hopelijk dragen we zo bij aan een
nieuwe generatie vakkundige en enthou-
siaste vrouwen in deze mooie sector.'

Cultuurcentrum
de Partner presenteert

De komende weken vinden er
drie bijzondere optredens plaats
in Cultuurcentrum de Partner én
een Opa &Oma Dag.

Alauda Trio
In de reeks gezellige avonden van
de Partner Klassiek enzo speelt in
maart: Alauda Trio biedt je een
avond met muziek van o.a.
Beethoven, Winkler en Donizetti.
Gespeeld op piano, cello en viool.
En met verhalen. In de knusse
sfeer van een huiskamerconcert.
18 maart
aanvang 20.15 uur
entree 15,00 solo en 27,50 duo
inclusief 1 drankje.

Opa & Oma Dag
Dat ontbrak er nog aan, Opa &
Oma Dag. Hier is ie! Buiten kan het
nog best winters zijn, binnen kun je
lekker dansen en muziek maken,
samen met je kleinkind(eren).
Want: kleinkinderen zijn fan-
tastisch, maar grootouders ook.
En: ouders met kinderen ook van
harte welkom natuurlijk.
26 maart
14.00-17.00 uur
Gratis.

Blue Monday
Na het daverende succes van the
Unoriginals, The Glamrocks en
Black Opal Blues, zetten we onze
reeks de Partner Specials voort
met de band Blue Monday met de
Pink Floyd Tribute Night.
15 april
aanvang 20.30 uur
entree 12,50 solo en 22,50 duo
inclusief 1 drankje.

Klaas Wilting: Code Blauw
We zijn hartstikke trots dat we na-
tionaal politieman en -woordvoer-
der Klaas Wilting podium mogen
bieden met Code Blauw. In dit pro-
gramma vertelt hij over Nederland
tijdens zijn carrière: van flower
power tot Yab Yum en van krakers-
rellen tot de schokkende moorden
op Derk Wiersum en Peter R. de
Vries.
Het is een mooie, spannende, leer-
zame en soms droevige voorstel-
ling.
Zijn verhaal wordt geïllustreerd met
oude en nieuw opgenomen film-
beelden.
23 april
aanvang 15.00 uur
entree € 10,00.

Voor meer informatie en tickets zie
de website.
Daar vind je ook de vaste program-
mering van de Partner: Filmmati-
nee, Thé Dansant, Superjam! en
Zie je zondag!

http://www.departnernieuwegein.nl/programma
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Jeugdtheater
in Dorpshuis Fort Vreeswijk

Op zondag 26 maart vindt er een
jeugdtheatervoorstelling plaats in het
Dorpshuis. Theatermaker Harro van
Lien speelt de voorstelling ‘Koning
Willem wil’m’. Een voorstelling voor 4+
over hebberigheid en heldenmoed.

Als de koning iets ziet wat hij hebben wil
steekt hij zijn arm uit het raam, wijst het
aan en zegt: IK-WIL-‘M! Het ding belandt
in een wagonnetje tussen andere dingen
en wordt naar zijn paleis gebracht dat uit-
puilt van de dingen. Op een dag komt de
koning in het dorpje Horrelvliet waar
Jonathan net een prachtige step van zijn
vader heeft gekregen. De koning ziet de
step. Zijn ogen glinsteren en zijn arm
steekt al uit het raam. Maar Jonathan pikt
het niet, en gaat de koning achterna.

De voorstelling start om 16.00 uur, en
duurt een uur en is onderdeel van het
Soep & Cultuur programma, dat elke laat-
ste zondag van de maand plaatsvindt
(16.00 - 17.00 uur).

De entree is € 2,- per persoon.
Voor € 2,50 extra geniet je na afloop van
een kop huisgemaakte soep.

Vier Jeugdhulpaanbieders en regio Lekstroom
slaan handen ineen
ter voorkoming uithuisplaatsing jeugdigen

Vier Jeugdhulpaanbieders en de gemeenten Nieuwegein, Houten,
IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden van de regio Lekstroom,
slaan de handen ineen om uithuisplaatsingen van jeugdigen verder
te voorkomen. De Rading, Timon, het Leger des Heils en Youké
starten hiervoor een intensieve samenwerking. 'We verbeteren de
hulp thuis in het gezin van de jeugdige, zodat we een uithuisplaatsing
zoveel mogelijk kunnen voorkomen,' aldus Wim van Wijk, project-
leider namens de vier aanbieders.

Meerdere ambities
Naast het voorkomen van uithuisplaatsingen richten de vier aanbieders
zich op nog drie ambities. Zo zorgen ze ervoor dat een jeugdige zo snel
mogelijk de juiste hulp op de juiste plek krijgt. Ook werken ze met iedere
jeugdige succesvol aan een duidelijk vooruitzicht, bij voorkeur terug naar
huis. En ze werken goed samen met de sociale teams in de gemeenten,
de mensen uit het netwerk van de jeugdige en andere betrokken profes-
sionals.

Officieel tekenmoment
Maandag 13 maart ondertekenden de aanbieders officieel het contract
Gezinsvormen met de gemeenten van de regio Lekstroom. Dat contract
gaat aankomende juli van start. Wethouder Kees Bel van de gemeente
Vijfheerenlanden sprak de aanwezigen toe tijdens het tekenmoment:
'In onze samenwerking gaan we voor kwetsbare kinderen en gezinnen uit
Lekstroom de best passende zorg bieden, thuis of in gezinsvormen. We kijken
buiten de gebaande paden en blijven elkaar vasthouden'. Hannie Olij,
bestuurder van Timon, voegde daar namens de vier aanbieders aan toe
dat ze elkaar daarbij nodig hebben. 'Niemand van ons kan dit alleen, maar
met elkaar gaat er iets gebeuren'.

De aanbieders en gemeenten streven naar dezelfde transformatie in
de jeugdzorg. Bijvoorbeeld dat jeugdigen zoveel mogelijk thuis blijven
wonen. 'Ook gaan we nog beter samenwerken met elkaar en de mensen uit
het netwerk van de jeugdige,' legt projectleider Van Wijk uit. Waar een
uithuisplaatsing onvermijdelijk is, organiseren de aanbieders een plek
die zoveel mogelijk lijkt op een normale gezinssituatie. 'Met als doel dat
een jeugdige zo normaal mogelijk kan opgroeien,' aldus de vier aanbieders.

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

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

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

Naar de volgende pagina

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

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
17.15 - 19.00 Eet je mee

https://boeketten.nl
mailto:redactie@pen.nl
mailto:redactie@pen.nl
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Buurtplein Doorslag
Buurtplein Batau
Buurtplein De Componist
Buurtplein Galecop
Buurtplein Zuid
Dorpshuis Vreeswijk
Pétanque Galecop
De tweede verdieping
De Partner
Natuurkwartier
Jut & Zo

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

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 - 10.15 Muziekplezier (1-4)
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 - 10.15 Muziekplezier (1-4)
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

De Muziekstal
Muziek op Schoot in
Nieuwegein

Spelenderwijs het plezier van muziek
beleven!

Klavertje Koe en Fred de Muis begroeten
tijdens de Muziek op Schootles alle
kinderen van 1-4 jaar en hun opa, oma,
mama, papa of oppas. Wil je ze ontmoe-
ten? Kom dan op donderdag- of vrijdag-
ochtend naar het Buurtplein Doorslag. Er
ligt al een staldeurmatje voor jullie klaar.

Eerbetoon
aan Hennie Vrienten
door Trijntje Oosterhuis en
Xander Vrienten
za 18 mrt, 20.15 uur, vanaf € 30,50
Trijntje Oosterhuis en Xander Vrienten
brengen op 18 maart in DE KOM een
eerbetoon aan componist, zanger,
bassist, gitarist en 'Doe Maar- legende'
Henny Vrienten. Hier zullen Oosterhuis en
Vrienten bewerkingen van nummers van
de laatste drie soloalbums van Henny
Vrienten ten gehore brengen.
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Stadsplein 6
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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...

Fuad Hassen en
Janneke de Bijl
Vr 17 mrt, 20.30 uur, € 12,50
Op vrijdagavond 17 maart ben je
van harte welkom voor een hilari-
sche avond in de gemoedelijke
sfeer van het theatercafé van DE
KOM. Tijdens het ‘KOMedycafé’
presenteren wij een interessante...

Kindercafé met
Wirrewar (2+)
Zo 19 mrt, 10.30 uur, € 6,00
Spring, buk, draai en zoek.
Meneertje gaat op onderzoek.
‘Wirrewar’ tijdens het Kinderkafé
gaat over buiten de lijntjes durven
kijken, over de noodzaak van spe-
len. Een grappige...

De regels van Floor als
musical
Zo 19 mrt, 16.00 uur, € 26,00
De boekenreeks van Marjon Hoff-
man rond het eigenwijze meisje
Floor is sinds 2003 een enorm suc-
ces. Er werd al een televisieserie
van gemaakt – bekroond met...

Dragqueen Sederginne
vertelt over haar weg
naar de top
Wo 22 mrt, 20.30 uur, € 19,00
In ‘Van Wc-Madame tot Diva’ op
22 maart in DE KOM blikt
dragqueen Sederginne terug op
hoe het ooit begon en wat haar op
de weg naar de top gevormd...

Jan Kooijman speelt
balletlegende Nureyev
Do 23 mrt, 20.15 uur, € 27,50
7 oktober 1992. Een dag later zal
in de Opéra in Parijs ‘La Bayadère’
in première gaan, in een choreo-
grafie van Rudolf Nureyev. Het
gaat niet goed met hem. Onlangs
kreeg hij de diagnose aids en dit...

Warme alt-folk en
americana bij singer-
songwriter Vanwyck
Do 23 mrt, 20.30 uur, € 19,00
De warme, donkere alt-folk en
americana van singer-songwriter
VanWyck doen denken aan Natalie
Merchant en Leonard Cohen. Na...
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Toen & Nu

Toen de A2 nog twee-
baans was

Geruime tijd geleden kregen wij
een foto op de redactie aangele-
verd, door Henk Stekelenburg, van
de snelweg A2. Toen bekend onder
de naam: Rijksweg 2, de weg van
Amsterdam naar Maastricht.
De foto is genomen net na de
Viaanse brug richting Utrecht als
je op die oude brug stond dan kun
je links af naar IJsselstein over de
dijk en rechtsaf naar Vreeswijk en
(Nu) Hoogzandveld. De foto van
Toen moet ergens gemaakt zijn in
de jaren ’50 begin jaren ’60 van de
vorige eeuw. Zie je op de foto van
Toen in de verte rechts de water-
toren staan?

Onze fotograaf Arend Bloemink ging
met zijn camera op pad om de foto
van Nu te maken, voor de rubriek
Toen en Nu. Arend over zijn zoek-
tocht: ‘Ik heb het gevonden! Komend
vanaf Vianen, zie je twee stukjes as-
falt liggen, bijna op het tunneltje dat
van de ‘s-Gravenhoutseweg naar het
westen leidt. Die stukjes asfalt zijn
restanten van een (later) profiel van

de A2. Op de oude foto bestaat dat
tunneltje nog niet en is er een
‘gewone’ kruising tussen de weg over
de dijk en de A2.’

Het stuk van de A2 van Amsterdam
naar Utrecht, is geopend in 1954 en
wordt in veel documenten ten on-
rechte betiteld als de eerste Neder-
landse autosnelweg. Die eer viel aan
het traject Voorburg - Zoetermeer in
rijksweg 12. Deze was al geopend in
1937.

Het tracé van Utrecht naar ‘s-Herto-
genbosch, zoals hier op de foto van
Toen en Nu, begon met de bouw van
bruggen over de grote rivieren, zoals
de Bommelse Brug (1933), de Lek-
brug en de Lingebrug (1936).

In 1938 werd het deel Utrecht-Vianen
geopend, in 1939 het Knooppunt
Oudenrijn. Het betrof tweebaans
wegen, geen volwaardige autosnel-
wegen.

Heb je ook een oude foto en wil je dat
wij de foto van Nu gaan maken?
Stuur de foto dan op naar onze
redactie.
Dat kan via redactie@pen.nl.

mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-2-p355675221
https://www.pen.nl/winkel/Twee-dorpen-in-oorlogstijd-Deel-1-p348764318
https://www.pen.nl/winkel/Eilandverhalen-p419488183


De Digitale Nieuwegeiner

40

A2 richting Utrecht


