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OBERONSINGEL

DEZE WEEK

• Agenda
•

De vitaliteit van je bedrijf verbeteren Dag van de Vaart

142 PLUS-boodschappenpakketten

• Nieuwegeinse kinderen vieren Nationale Pannenkoekdag bij het Horeca en Toerisme College

Fietsvalpreventietraining

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda DE KOM
• Agenda Bouwgein
• 92-jarige Nieuwegeiner verongelukt
• Kunstgein, sketchcrawl en workshops
• Hogere opkomst Statenverkiezingen
•

• Postzegelbeurs Fort Vreeswijk
• Nieuwe start lunchpauzeconcerten
• Jut & Zo, al drie jaar Huiskamer
• Stabiliteitsproblemen Herenstraat
• Nostalgie op Sportpark Parkhout
• CDA-vragen over het Nijpelsplantsoen
• Groot succes DEX Premium Lubricants
• Fiets-Rommelroute Batau-Noord
• Taiji Master Eli Montaigue op bezoek
• De wijkkrant voor Batau-Noord is uit
• De wijkkrant voor Galecop is uit

• Route 61 in De Partner
• Kennismaken met Rotary Nieuwegein
• Paasroute in de binnenstad
• Wat willen jullie zien in DE KOM?
• Hoge sportschooldichtheid Nieuwegein
• Omleidingen bussen Vreeswijk
• Openbare kunst: het Draakhek
• Geen bekerstunt voor SV Geinoord
• Week van het geld: gratis activiteiten
• Met jongeren praten over horeca
• Geen tram Nieuwegein-IJsselstein
• Recepten met brandnetels
• Automobilist rijdt trambaan op
• Gratis tool en tips Open Huizen Dag
• Veilige Batauweg, proef van start

• Regentonnenactie Samen Duurzaam Nieuwegein

• Duurzaam: Ervaringen verduurzamen en aardgasvrij

DE KLOK GAAT EEN UUR VOORUIT



Brandnetelrecepten

Leah Groeneweg van In Het Wilde Weg
verzorgt een jaaropleiding eetbare wilde
planten. En organiseert daarnaast be-
drijfsuitjes, wildplukexcursies, kookwork-
shops, kanotochten en natuurbelevings-
tochten in het mooie Drenthe. Vanaf van-
daag geeft ze ook invulling aan de rubriek
‘Koken met PEN.’ Een keer per maand
laat ze onze lezers kennismaken met eet-
bare wilde planten, dat alles in een recept
om zelf eens te proberen. Deze maand:
Groene Smoothie met Brandnetel en
Brandnetel Broccolisoep.

Straat van de Week

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

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Kinderen Nieuwegein
vieren Nationale Pannenkoekdag
op het Horeca & Toerisme College

Op Nationale Pannenkoekdag, vrijdag 17 maart, konden de
basisschoolkinderen uit de omgeving Nieuwegein en IJsselstein op
het Horeca & Toerisme College terecht voor het versieren (en
opeten) van pannenkoeken. De mbo-opleider wilde op deze manier
de jongste generatie op een leuke, positieve en interactieve manier
laten ervaren hoe gaaf de horeca en hospitality is. Het initiatief
kwam voort uit een landelijke actie vanuit Stichting Vakbekwaam-
heid Horeca (SVH): Ga voor gaaf, ontdek de horeca! En gaaf was het
zeker in Nieuwegein, met een goochelaar, een echte molenaar en
een Flip the Pancake-challenge. De kinderen kregen na afloop ook
nog een mooi boek met recepten mee naar huis.

Suzanne Staal, Directeur Horeca & Toerisme College van ROC Midden
Nederland: 'Toen wij als school van dit fantastische idee hoorden, zijn we
direct aan de slag gegaan om een plan te maken. We nodigden de
kinderen van alle basisscholen in de regio uit om bij ons op school een
pannenkoek te komen versieren en kennis te maken met de hospitality.
We zien het belang ervan in om kinderen al op jonge leeftijd voorlichting
te geven en dragen hier graag ons steentje aan bij. Daarnaast was het
een mooie kans voor onze eigen studenten om hun opgedane kennis
evenementenorganisatie in de praktijk te brengen. Dat zijn juist de
momenten waarop een opleiding als Event Manager extra interessant en
leuk is!'

Ricardo Eshuis, directeur van SVH: 'Deze actie volgt kort op de lancering
van een kinderboek voor én over de Nederlandse horeca: Saffraan &
Sjalot. We willen kinderen op een leuke manier laten zien hoe gaaf het is
om later in de horeca aan de slag te gaan.'
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https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://inhetwildeweg.nl/
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-brandnetel-vervelende-prikker-of-goede-vriend
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-brandnetel-vervelende-prikker-of-goede-vriend
https://www.pen.nl/artikel/de-oberonsingel
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.saffraanensjalot.nl/
https://www.saffraanensjalot.nl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://twitter.com/nieuwegein123
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AGENDA
Klik op een activiteit voor meer
informatie.

• 24 mrt: Lunchpauzeconcert
• 25 mrt: KOM toneel spelen
• 25 mrt: Postzegelbeurs
• 25 mrt: Vogelbeurs
• 26 mrt: Sketchcrawl
• 26 mrt: Dag van de Vaart
• 26 mrt: Maak je eigen regenwoud
• 26 mrt: Nieuwegeinse Elsfstedenrijders
• 26 mrt: Opa en Oma dag
• 26 mrt: Schoonmaakactie Rotary
• 26 mrt: Creators vs JSV
• 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
• 4 apr: Workshop wandcirkel schilderen
• 6 apr: Draagbaar kunstwerkje maken
• 8 apr: Paasroute
• 10 apr: Paasbrunch Batau
• 12 apr: Bingo Buurtplein Doorslag
• 15 apr: KOM kunst maken
• 15 apr: Repair Café Galecop
• 15 apr: Drie jaar Jut & Co: Féést
• 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
• 22 t/m 25 mei: Avondvierdaagse
• 25 mei: Fiets Naar Je Werk Dag
• 27 mei: Vogelbeurs
• 27 mei: 33PlusParty
• 31 mei: Bingo Buurtplein Doorslag

Luister naar inwoners

Op 15 maart waren er verkiezingen voor Provinciale Staten en het
waterschap. Meer dan de helft (54%) van de Nieuwegeiners heeft zijn of
haar stem uitgebracht. Dat stemt mij tot enige tevredenheid, want bij de
verkiezingen voor de gemeenteraad was de opkomst maar 42%. Ook in
Nieuwegein kreeg de partij BBB (BoerBurgerBeweging) de meeste
stemmen. Voor deze winst worden verschillende oorzaken genoemd: de
afstand tussen de burgers op het platteland en de inwoners in de stad of
de verschillen tussen grote delen van Nederland en de Randstad. Alsook
in Nieuwegein BBB de grootste is, dan komt dat mogelijk omdat de
overheid niet meer gezien wordt als steun voor de burger maar als
tegenstander.

Dit is een belangrijk signaal waar een burgemeester wat mee moet
doen. Dat begint met goed luisteren naar dat wat burgers te vertellen
hebben. Ook is het zaak dat wij ingewikkelde onderwerpen, eenvoudig
uitleggen en vervolgens luisteren naar wat burgers daarvan vinden. Als er
uiteindelijk een besluit wordt genomen waar iemand het niet mee eens is,
moet je uitleggen waarom dat besluit is genomen en hoe alle
verschillende belangen zijn afgewogen.

Aanstaande zondag 26 maart is de 2de editie van de Dag van de Vaart
in Nieuwegein. Het evenement is de opening van het vaar- en
buitenseizoen in Nieuwegein. Er worden verschillende activiteiten
georganiseerd op of rond het water. Vreeswijk en Jutphaas hebben een
lange historie die verbonden is met het water. Op verschillende plekken is
er van alles te beleven, maar het mooiste is wel de mogelijkheid om de
met de boot te varen tussen het Natuurkwartier, Vreeswijk en Jutphaas.
Voor meer informatie kunt u kijken op de nieuwe site
www.ziemeerinnieuwegein.nl. Ik wens u nu alvast een mooi weekend
waarin u Nieuwegein op een andere manier kan beleven.

Burgemeester Frans Backhuijs

De Digitale Nieuwegeiner

F
O

T
O

:A
R

E
N

D
B

LO
E

M
IN

K

https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/sketchcrawl-met-kunstgein-tijdens-dag-van-de-vaart
https://www.ziemeerinnieuwegein.nl/agenda/1423941528/de-dag-van-de-vaart-van-nieuwegein
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
https://www.pen.nl/artikel/sketchcrawl-met-kunstgein-tijdens-dag-van-de-vaart
https://www.pen.nl/artikel/sketchcrawl-met-kunstgein-tijdens-dag-van-de-vaart
https://www.pen.nl/artikel/paasroute-in-de-binnenstad-van-nieuwegein
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://repaircafegalecop.jouwweb.nl/
https://www.pen.nl/artikel/jut-zo-al-3-jaar-huiskamer-van-de-wijk-in-jutphaas-wijkersloot
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/
http://www.fietsnaarjewerkdag.nl
https://www.facebook.com/events/700169495083347/?ref=newsfeed
0644667793
http://www.ziemeerinnieuwegein.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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Start proef Veilige Batauweg
met afsluiting
tussen Nedereindseweg
en Oortjesburg

Het college van B&W heeft besloten om
een verzinkbare paal te plaatsen op de
Batauweg tussen de Oortjesburg en de
Nedereindseweg, zodat doorgaand
autoverkeer gebruikmaakt van de
A.C. Verhoefweg. Hiermee geeft het
college invulling aan het besluit van de
gemeenteraad om bij wijze van een
proef voor één jaar te onderzoeken
of de Batauweg met deze maatregel
veiliger en aantrekkelijker wordt voor
voetgangers en fietsers. De afsluiting
is operationeel vanaf september 2023
van maandagochtend 6:00 uur tot vrij-
dagmiddag 16:00 uur.

Doorgaand autoverkeer wordt met de
fysieke afsluiting geleid naar de A.C.Ver-
hoefweg (de zogenaamde hoofdstructuur).
Deze weg met 2×2 rijstroken is oorspron-
kelijk bedoeld om snel van a naar b te
komen.

Wethouder Mobiliteit Ellie Eggengoor: 'We
hebben een belangrijke opdracht van de
raad om samen met de stad te onderzoe-
ken of de veiligheid verbetert door de hoe-
veelheid doorgaand autoverkeer naar
beneden te brengen. Dagelijks gaan er nu
circa 12.000 auto’s over de Batauweg, ter-
wijl de weg berekend is op maximaal
10.000 auto’s. Ook past de maatregel bij
het doel om de keuze om te lopen of te
fietsen binnen Nieuwegein aantrekkelijker
te maken. Tegelijkertijd: het medicijn mag
niet erger zijn dan de kwaal. Halverwege
en aan het einde van de proef kijken we of
en hoe het werkt. Zo niet, dan moeten we
op zoek naar een goed alternatief.'

Veel reacties
Om tot het besluit te komen, heeft het
college een uitvoerig participatie traject
gelopen met inwoners, ondernemers en
belanghebbende organisaties. Over drie
mogelijke locaties Nedereindseweg,
Muntplein en Walnootgaarde is de ge-
meente in gesprek gegaan. Door het in-
vullen van een digitale enquête en/of het
bijwonen van de inloopavond op 18 okto-
ber 2022 konden inwoners en onderne-
mers hun mening en aandachtspunten
geven over deze drie locaties. Daar is
ruimhartig gebruik van gemaakt: ruim
900 inwoners reageerden via de digitale
enquête en 51 inwoners op de partici-
patieavond.

De meeste ondervraagden in de enquête
spreekt een voorkeur uit voor de locatie
Nedereindseweg. Een deel van de on-
dervraagden noemt daarvoor als belang-
rijkste redenen dat deze locatie het meest
effectief is tegen sluipverkeer en ten goe-
de komt aan de veiligheid van het fietsver-
keer. Een deel van de ondervraagden die
tegen deze afsluiting zijn, noemen als be-
langrijkste redenen dat het winkelcentrum
Muntplein dan niet bereikbaar is en dat
wijkbewoners moeten omrijden om bij hun
wijkvoorzieningen te komen.

Voortdurend monitoren
en uitgebreide (tussen-) evaluatie
Op basis van het verkeerskundig onder-
zoek en afweging van alle reacties en be-
langen is een keuze gemaakt waarbij zo-
veel mogelijk rekening is gehouden met
een aantal zorgpunten. Zo is de afsluiting

niet actief tijdens de drukke winkeldagen
in het weekend en de koopavond op vrij-
dag. Verder zet de gemeente zich in om
na de start de effecten voortdurend te
monitoren en na zes maanden voert de
gemeente in samenspraak met politie,
hulpdiensten, ondernemers van de winkel-
centra aan de Batauweg, Fietsersbond
Nieuwegein en wijknetwerken een uitge-
breide tussenevaluatie uit. Ook vindt er
een eindevaluatie plaats. Op basis van de
resultaten van beiden evaluaties, besluit
de gemeente of de pilot wordt voortgezet,
aangepast of stopgezet.

Hoe nu verder
Voor de afsluiting is een verkeersbesluit
nodig. Het besluit wordt bekendgemaakt
via de gebruikelijke gemeentelijke media.
In de publicatie staat ook hoe belangheb-
benden gebruik kunnen maken van de
bezwaarmogelijkheden.

Het is afhankelijk van de bezwaren, maar
het streven is om de verzinkbare paal en
bewegwijzering aan te leggen in de
zomervakantieperiode 2023 en deze daar-
na in werking te stellen. De bewegwijze-
ring naar de winkelcentra Muntplein en
Walnootgaarde wordt dan ook geoptima-
liseerd, zodat autoverkeer zich gemakke-
lijk kan aanpassen aan de nieuwe ver-
keerssituatie en routes (naar het winkel-
centrum). In de communicatie over de af-
sluiting wordt extra aandacht besteed aan
de bereikbaarheid van de winkelcentra per
auto en per fiets.
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De wijkkrant
voor Batau-Noord
is weer uit

De wijkkrant voor de bewoners
in Batau-Noord is weer uit.
Mocht je hem gemist hebben,
kwijtgeraakt zijn of gewoon
even op je computerscherm
willen lezen, de wijkkrant van je
buurt staat hier nu ook altijd on-
line. Je vindt overigens hier al
het verdere nieuws over jouw
wijk.

In de wijkkrant lees je allerlei leu-
ke berichten over jouw omgeving.
Soms kan niet alles in de krant en
zal het Wijknetwerk deze bericht-
en plaatsen op de Facebookpagi-
na voor Batau Noord.

‘Schrijf jij als lezer ook een keertje
mee aan jouw krant? Je berichten
zijn van harte welkom op
wijkkrantbataunoord@live.nl.’

In de wijkkrant van maart 2023
vindt je veel zaken aangaande
jouw leefomgeving, nieuws van
het wijknetwerk en nog veel meer.

Marloes Bos, voorzitter Wijk-
netwerk Batau-Noord: ‘De ene
keer rolt het voorwoord zo uit mijn
vingers en de andere keer duurt
het even voordat ik inspiratie heb
gevonden. Meestal kijk ik naar de
lijst van onderwerpen die ik van de
redactie krijg en probeer ik daar
op aan te sluiten.’

‘We zitten gelukkig nooit verlegen
om onderwerpen. Vaak moet er
een selectie gemaakt worden, om-
dat er dan heel veel kopij is aan-
geleverd. Een deel daarvan plaat-
sen we op onze sociale media en
een deel schuiven we door naar
een volgende editie.’

‘Dit keer kwam de inspiratie naar
aanleiding van het bericht over de
fiets-rommelroute. Dit jaar vindt
namelijk de 5e editie plaats. In
2017 werd de fiets-rommelroute
voor het eerst georganiseerd en
het bleek meteen een succes. Niet
alleen vanuit andere wijken is veel
interesse in het concept, maar
zelfs uit andere gemeenten kreeg
de organisatie vraag naar het
draaiboek. En het is natuurlijk ook
een leuk concept om vanuit je
eigen tuin je spulletjes aan te
bieden en contact te hebben met
buurtbewoners. Doe je ook (weer)
mee?’
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BluesrockBand Route 61
in De Partner

Na een geweldige Zie je Zondag! kijkt
men bij De Partner al weer vooruit
naar 2 april, dan komt BluesrockBand
Route 61 op de planken.

Route 61 speelt een afwisselend repertoire
van conventionele tot hedendaagse blues-
rock, natuurlijk aangevuld met eigen werk
in de stijl van vele blueslegendes.

Band Route61 is een graag geziene gast in
het bluescircuit! Dat wil je toch niet mis-
sen?

Zet 2 april in je agenda, zaal open om
14.30 uur, optreden van 15.00 – 17.00 uur.
Entree € 2,-.
De Partner aan de Nedereindseweg.

OMKIJKEN

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

Maart 2011

Aan de Bakenmonde stond jarenlang een opvallend
pand van KPN. Opvallend vanwege de groene
kleuraccenten aan deze kant. Opvallend vanwege de
rondlopende gevel aan de kant van de Lek en de A2.
Het pand werd verbouwd tot een appartementen-
complex waar het, los van eventele geluidsoverlast,
qua uitzicht mooi wonen is.

De Digitale Nieuwegeiner
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https://www.pen.nl/pdffiles/wijkkrantbataunoordmaart2023.pdf
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/batau-noord
mailto:wijkkrantbataunoord@live.nl
https://www.pen.nl/artikel/meld-je-aan-voor-de-vijfde-fiets-rommelroute
https://www.pen.nl/pdffiles/wijkkrantbataunoordmaart2023.pdf
https://filmscanning.nl
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Dag van de Vaart

Op zondag 26 maart is er tussen 11.00 en 17.00 uur vanalles
te beleven op en rond de waterwegen van Nieuwegein. Dan
is de tweede editie van de Dag van de Vaart in Nieuwegein.
Deze Dag van de Vaart vormt de opening van het vaar- en
buitenseizoen in Nieuwegein. Wethouder John van Engelen
zal deze activiteit om 11.00 uur openen op de Museumwerf
Vreeswijk.

Het bijzondere van deze Dag van de Vaart is dat het evenement
nu door verschillende Nieuwegeinse organisaties wordt gedra-
gen. Dit zijn: Museumwerf Vreeswijk, Historische Kring
Nieuwegein / Museum Warsenhoeck, IJssalon Sweets & Ice,
Activiteitengroep Vreeswijk, Dorpshuis Fort Vreeswijk,
Wijkplatform Vreeswijk, Natuurkwartier, Club Rhijnhuizen en de
Fortwachter op Fort Jutphaas.

Diverse activiteiten
Na de opening van dit weekend door de wethouder en de club
van de Vaart van Nieuwegein zullen diverse activiteiten plaats-
vinden. Zo kun je genieten van muziek op de Museumwerf aan
de Wierselaan in Vreeswijk en een speciale rondvaart maken
door Nieuwegein. Drie schepen zullen tussen Vreeswijk, het
Natuurkwartier en Jutphaas gaan varen. Zowel op als aan het
water is er van alles te doen.
Klik hier voor het hele programma.

Tickets
Voor De Dag van De Vaart van Nieuwegein zijn toegangskaarten
nodig. Deze kosten € 2,00 per persoon (kinderen tot 12 jaar
gratis). De tickets zijn vanaf 21 maart te koop op de volgende
locaties:
• IJssalon Sweets & Ice (Herenstraat 17),
• Museumwerf Vreeswijk (Wierselaan 113)
• Museum Warsenhoeck (Geinoord 11).
Heb je een StadsPas? Dan krijg je gratis entree als je je
StadsPas en legitimatie laat zien.

Het Draakhek

Overal in Nieuwegein kom je iets tegen, mensen, dieren,
gebouwen, auto’s, fietsen etc. maar ook kunstwerken,
Openbare Kunstwerken. Wie is de maker, waarom daar op
die plek en wat stelt het nu voor. Onze fotograaf trekt er op
uit, met zijn camera, met zijn blik op het kunstwerk om je
te laten genieten van kunst, thuis, van achter je computer
en... mocht je het zelf willen zien dan kunt je er ook heen
met de kennis die je hier opdoet. Deze week het Draakhek
aan de Galecopperlaan 2 voor de ingang van de basisschool
de Toonladder in de wijk Galecop.

De maker van het kunstwerk is kunstenaar Carel Lanters.
Geboren in 1955 in Didam. Getrouwd met beeldend kunstenares
Lee Eun Young waarmee hij met regelmaat samenwerkt.
Lanters volgde zijn opleiding aan de Academie voor Kunsten in
Enschede (AKI, 1976-1981). Hij werd begeleid door Joop Hardy,
Jan Roeland, Ad Gerritsen en Sigurdur Gudmundsson. Binnen de
opleiding heeft hij, mede, het initiatief genomen voor de oprich-
ting van de afdeling ‘grensverleggend onderzoek’, later omgezet
in ‘gemengde media’.

Door een vorm van sublimatie tracht hij op subtiele wijze de
waarneming te scherpen. Hij zit niet vast aan een techniek of
materiaal. Het concept is bepalend. Voor een aantal complexe
situaties in de publieke ruimte maakt hij monumentale werken.
Maar ook integreert hij zijn werkwijze in het dagelijkse leven,
door bijvoorbeeld straatmeubilair op een nieuwe wijze te rang-
schikken of te vervormen. Zijn projecten voor de openbare
ruimte ontstaan regelmatig in samenspraak met direct
betrokkenen.

Naast zijn opdrachtgebonden werk, ontwikkelt hij objecten,
beelden, installaties en fotografie (met als specialisatie: pinhole-
en stereofotografie) voor het tentoonstellingscircuit. Hierin
treedt hij tevens met regelmaat op als conceptontwikkelaar en
samensteller. Hij is een voorstander van samenwerking; van
beginnende met meer ervaren kunstenaars in projecten en
presentaties. Zijn beeldend werk wordt regelmatig afgewisseld
met geluidsperformances, waarbij hij gebruik maakt van zelf-
ontwikkelde hoorns (de zgn. toonbeelden) en de Uilleann pipes
(Irish bagpipes) in samenwerking met andere performers.

De school in de wijk Galecop aan de Galecopperzoom wordt
omsloten door een sloot en de toegang ligt op een dam. Hierdoor
ontstond het idee om een toegangsbewaker te ontwerpen.
De draak is de bewaker van een ingang bij uitstek en bovendien
prikkelt het beest de fantasie van de kinderen. Het kruipt uit de
sloot, over de dam heen, weer de sloot in, terwijl het naar
achteren kijkend de ingang in de gaten houdt. Wanneer de
poorten tegengesteld openstaan, blijft het beeld, vanuit de
toenaderingshoek kijkend, een geheel. De lengte bedraagt
ongeveer 15 meter en de hoogte varieert van 220 tot 250 cm.

https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-deel-6-waterwegen-als-levenslijnen-voor-jutphaas-en-vreeswijk
https://www.ziemeerinnieuwegein.nl/erop-uit/op-het-water/dag-van-de-vaart
https://www.pen.nl/pdffiles/programmadagvandevaart2023.png
https://www.pen.nl/artikel/category/kunst-en-cultuur/openbare-kunstwerken
https://carellanters.nl/
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Tweede editie
van wijkkrant
De Galecopper is uit

Vandaag is de tweede editie van
de wijkkrant De Galecopper uit-
gekomen. Deze staat weer vol
met interessante artikelen,
‘wist je datjes’ en nieuwtjes uit
de wijk Galecop. December
2022 is de eerste uitgekomen en

feestelijk overhandigd aan de
wijkwethouder John van Enge-
len.

Lucia Neimann, de eindredacteur
van ‘De Galecopper’: ‘In deze edi-
tie kun je ook weer een interview
van een bewoner uit Galecop lezen.
Hij vertelt over zijn ervaringen en
laat zien wat voor hem deze wijk zo
bijzonder maakt. We laten je ken-
nismaken met initiatieven van be-
woners en het wijkoverleg met name
om Galecop groener en duurzamer
te maken. Wat er wordt gedaan
voor de ouderen in onze wijk, zoals
o.a. de ‘duofiets’, sport en spel voor
ouderen. En natuurlijk houden we je
op de hoogte van het laatste nieuws
en ontwikkelingen in onze wijk,
zoals de bouwplannen van nieuwe
woningen en de verkeerssituatie in
de wijk.’

Uiteraard is de wijkkrant ook,
zoals andere wijkkranten te down-
loaden via De Digitale Stad
Nieuwegein. Kilk hier voor de
tweede edite.

FOTO VAN DE WEEK

Deze foto werd ons toegezonden door 'anoniem'.
'Anoniem' vermeldt niet waarom hij/zij deze foto
maakte. Tóch kunnen wij ons er wel wat bij indenken.
Bomen die verwijderd worden i.v.m. stabiliteits-
problemen'...
Stabiliteitsproblemen? Van de bomen? Van de
oever? Van de gemeente? Van...?

Van een bewoner aan de Herenstraat kreeg onze
redactie het volgende bericht binnen: ‘Over een week
gaan alle bomen aan de Herenstraat vanaf de sluis
tot aan de Doorslagbrug er aan. De gemeente liet
weten dat er stabiliteit problemen zijn ontstaan na
het vervangen van de beschoeiing. Om schade na
bijvoorbeeld een storm te voorkomen moeten alle
bomen worden verwijderd. Uiteindelijk, over
‘waarschijnlijk een aantal jaren’ komen er wel weer
nieuwe bomen…’

‘Er is sprake van ‘noodkap’ op hele korte termijn.
Bezwaar indienen is gezien de wettelijke termijnen
niet zinvol: het zou mosterd na de maaltijd zijn.’

Of onze redactie kan onderzoeken wat er werkelijk
aan de hand is. Is er een deskundigenrapport? En
is er een ondersteunend expertiserapport? De wijk-
bewoners kunnen het zich niet voorstellen dat álle
bomen na ruim 30 jaar nu ineens instabiel staan. Een
enkele? Dat zou nog kunnen.

We hebben dit voorgelegd aan de fracties van de
D66 en GroenLinks.

De bewoner: ‘De Herenstraat (lees: wij als bewoners)
heeft het flink te verduren. De sluisrenovatie, de aan-
staande aanpassing naar fietsstraat (wanneer?), de
bodembemaling voor alle hoogbouw-nieuwbouw in
het centrum… en dan gaat ook Ecolab als productie-
locatie weg. Daar zal ook vast een ontwikkeling naar
woonwijk (met nieuwe hoogbouw?) gaan plaats-
vinden. Het is de komende 5-10 jaar gedaan met de
rust in dit rustieke randje van het oude dorp
Jutphaas. Laat ons alsjeblieft het verkoelende genot
van de bomen houden.’
We wachten op antwoord.

Zie je ook iets leuks of bijzonders in Nieuwegein
Maak een fotootje en stuur 'm aan redactie@pen.nl.
Zorgen wij er voor dat iedereen kan meegenieten!

De Digitale Nieuwegeiner
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• Beste lezer...
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• Kracht survivalrun Nieuwegein
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Colofon
• Redactie
• Irene Bakker
• Fransje van Beek
• Hillechien Boel
• Fenny Douma
• Lucia Neimann
• Jenny Smolders
• Marja de Swart
• Redactie contact
• Lucia Neimann,
• telefoon 19.00 - 20.00 uur:
• 06 43783297
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• Arend Bloemink
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• https://degalecop.nl

Gratis
De Galecopper vind je deze keer
in je eigen brievenbus en in
• winkelcentrum Galecop bij de
• boekenkast,
• De Galecopperboog op de
• leestafel
• de wachtruimtes van de
• huisartsen en Fysiotherapie
• Ron van Leeuwen.

Rectificatie
In het eerste nummer van De
Galecopper is een vervelende
fout geslopen. Bij de introductie
van Lya Jongeling werd de
afkorting ASD Nieuwegein
uitgelegd als Atrium Septum
Defect.

De juiste uitleg is: Adviesraad
Sociaal Domein Nieuwegein, een
raad die het College van Burge-
meester & Wethouders adviseert
op het gebied van het sociaal
domein en die bestaat uit inwon-
ers van Nieuwegein.

Bloeiende
activiteiten
in de wijk

De afgelopen periode zijn
er vanuit het Wijkoverleg
Galecop, en Galecop Sociaal,
een aantal leuke activiteiten
georganiseerd, zoals Sint-
Maarten, pietenmiddag,
Winter Wonderland, nieuw-
jaarsreceptie, carnaval.

Rondom de kerst is er in de
bomen op de parkeerplaats tus-
sen het winkelcentrum en het
buurtcentrum, kerstverlichting
aangebracht. De komende vier
jaar kunnen we daar van genie-
ten!

Ook op initiatief van het Wijk-
overleg zijn er in het voorjaar
bloemenveldjes te bewonderen
en kunnen we genieten van
bloemrijke hanging baskets aan
de lantaarnpalen in de wijk. Al
deze activiteiten zijn door het

Wijkoverleg gesubsidieerd. Wij
krijgen deze subsidie van de
gemeente om te besteden aan
initiatieven die de leefbaarheid
in de wijk ten goede komen.

Themabijeenkomsten
Naast het regulier overleg van
het Wijkoverleg Galecop (vier
keer per jaar), organiseren we
ook themabijeenkomsten voor
alle bewoners uit de wijk. Op
7 maart 2023 was de eerste
thema-bijeenkomst en infor-
meerde Theo Kleijer ons over
het groen in de wijk. Op 24 mei
komt iemand ons iets vertellen
over de voorzieningen die er zijn
in het kader van armoedebestrij-
ding.

Kijk voor meer informatie op
www.degalecop.nl/degalecopper.
Namens het Wijkoverleg Galecop

dBeste lezers van De Galecopper,

Blij en trots dat de pilot zo goed is ontvangen.
Wij hebben er hele leuke reacties op gekregen en wij zijn nu met het
nieuwe nummer van onze wijkkrant aan de slag gegaan.

Deze staat dan ook vol met interessante artikelen, “wist je datjes” en nieuwtjes uit
onze wijk Galecop.
In deze editie kun je ook weer een interview van een bewoner uit Galecop lezen. Hij
vertelt over zijn ervaringen en laat zien wat voor hem deze wijk zo bijzonder maakt.
We laten je kennismaken met initiatieven van bewoners en het wijkoverleg met name
om Galecop groener en duurzamer te maken. Wat er wordt gedaan voor de ouderen
in onze wijk, zoals o.a. de “duofiets”, sport en spel voor ouderen.
En natuurlijk houden we je op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen in
onze wijk, zoals de bouwplannen van nieuwe woningen en de verkeerssituatie in de
wijk.

Wij hopen dat je net zo geniet van deze editie van de Galecopper als wij hebben
gedaan bij het samenstellen ervan. Wij willen alle auteurs en medewerkers bedanken
voor hun bijdrage aan deze krant.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Lucia Neimann, de eindredactie van De Galecopper.

DEGALECOPPER
KWARTAALUITGAVE VAN, VOOR EN OVER DE WIJK GALECOP NUMMER 2 • MAART 2023

1

Geen bekerstunt voor SV Geinoord

SV Geinoord heeft dinsdagavond niet voor een bekerstunt
kunnen zorgen. Tegen de koploper in de vierde divisie werd
een 1-6 nederlaag geleden. Vanaf het beginsignaal bleken de
gasten uit Spakenburg de bovenliggende partij hetgeen al na
twee minuten leidde tot de 0-1 van Michael Goossens. Snel
daarna werd het 0-2 via Yonnick Bouw waarna Miguel Brown
de thuisclub via de 1-2 weer enige hoop gaf.

SV Geinoord zette aan en doelman Jeroen de Harder moest
enkele goede reddingen verrichten. Daarna was echter de pijp
leeg en kon Eemdijk uitlopen naar een hoge score van 1-6.

Komende zaterdag wacht de ploeg van Gerrit Plomp een nieuwe
krachtmeting via de uitwedstrijd tegen een andere koploper,
CSW in Wilnis.

https://www.pen.nl/artikel/uitreiking-eerste-editie-wijkkrant-de-galecopper-aan-wijkwethouder
https://www.pen.nl/pdffiles/degalecoppermaart2023.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/degalecoppermaart2023.pdf
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/pdffiles/degalecoppermaart2023.pdf
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Werkzaamheden
Wilhelminabrug in Vreeswijk

Combinatie PARK voert in opdracht
van Rijkswaterstaat werkzaamheden
uit aan de Wilhelminabrug. De werk-
zaamheden starten op maandag 27
maart met het plaatsen van het ponton
onder de brug. Vanaf dinsdag 28 maart
wordt er gestart met de werkzaamhe-
den op het brugdek en is de brug afge-
sloten voor alle verkeer. Er is een om-
leidingsroute ingesteld.
Het gedeelte voor de voetgangers blijft
aan 1 zijde toegankelijk. De werkzaam-
heden zijn weersafhankelijk, maar
naar verwachting is de brug uiterlijk
zaterdag 1 april om 16.00 uur weer
open voor het verkeer.

Busverkeer
Buslijn 65 en de buurtbus 565 rijden tij-
dens deze werkzaamheden niet de nor-
male route. Lijn 65 rijdt niet door
Vreeswijk.
Haltes Berkstraat, Koninginnenlaan,
Museumwerf Vreeswijk, De Werven en
Constructieweg vervallen.
Je kunt gebruik maken van de halte Wiers-
dijk, Graaf Florisweg of Nijverheidsweg.

Buurtbus 565 rijdt niet via haltes Graaf
Florisweg, Wiersdijk en Berkstraat. De bus
rijdt vanaf halte Leusderschans via de
Wierselaan naar halte Koninginnenlaan
en vice versa.

De Digitale Nieuwegeiner

Regentonnenactie
Samen Duurzaam
Nieuwegein

Heel Nieuwegein aan de regen-
ton, als het ligt aan Samen
Duurzaam Nieuwegein (SDN).
Deze organisatie in Nieuwegein
zet zich ervoor in de inwoners
van Nieuwegein bewust te ma-
ken van het feit dat we ons met
zijn allen moeten inzetten om
het klimaat weer gezond te ma-
ken en tot die tijd de gevolgen
van de klimaatveranderingen
zo goed mogelijk op te vangen.
Iedereen kan daar zijn of haar
steentje aan bijdragen. Eén van
de mogelijkheden is het plaat-
sen van een regenton in de tuin
of op het balkon.

Waarom een regenton
‘Het klimaat verandert, steeds
vaker hebben we te maken met
extremer weer. Enorme hoosbuien
zorgen voor ondergelopen plei-
nen, straten en kelders. Lange
droge zomers zorgen voor wa-
tertekorten in huis en tuin. We
moeten wat dóen!’ aldus Erik van
de Voort van Samen Duurzaam
Nieuwegein.

Een enkele regenton levert gemid-
deld jaarlijks 2000 liter herbruik-
baar regenwater op. Regenwater
dat dan niet in het riool verdwijnt
maar nuttig kan worden ingezet
voor het besproeien van planten
binnen en buiten, het bijvullen van
een vijver en nog veel meer.
SDN streeft ernaar in Nieuwegein
250 regentonnen te plaatsen. Dat
levert een besparing aan kraan-
water op van 500.000 liter. Dat
gaat dus wel ergens over.

SDN wil het gemakkelijk maken
Voor veel mensen vormt het plaat-
sen van een regenton een drem-
pel om tot aanschaf over te gaan.
Daarom regelt SDN voor iedereen
de aanschaf en de plaatsing van
de regenton. Dat gebeurt in sa-
menwerking met Tonton regenton
een bedrijf dat werkt met mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt.
De regentonnen zijn gemaakt van
100% gerecycled plastic en ver-
vaardigd met 100% windenergie
en 100% recyclebaar.

Hoog Heemraadschap Stichtse
Rijnlanden (HDSR) helpt mee
Ook het waterschap vindt het
belangrijk dat we zorgvuldig met
regenwater omgaan. Vandaar
dat zij aan SDN een subsidie van
€ 5.000,00 beschikbaar hebben
gesteld. Deze subsidie wordt ge-
bruikt om de eerste 100 Nieuwe-
geiners die een regenton bij SDN
bestellen een korting van € 50,00
te kunnen geven. Wie het eerst
komt het eerst maalt.

De aanpak
Tussen 3 en 16 april biedt Samen
Duurzaam Nieuwegein alle Nieu-
wegeiners de mogelijkheid een
regentonnen aan te schaffen en te
laten plaatsen. Ben je geïnteres-
seerd kijk dan op de website van
Samen Duurzaam Nieuwegein
voor meer informatie en hoe je
zich kunt aanmelden. Er zijn 3
type regentonnen beschikbaar.
Een ton van 100 liter, een ronde
ton van 240 liter en een wandton
van 350 liter.

https://www.samenduurzaamnieuwegein.nl/
https://www.samenduurzaamnieuwegein.nl/
http://www.tontonregenton.nl
https://www.samenduurzaamnieuwegein.nl/
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Paasroute
in de binnenstad
van Nieuwegein

In de wereld zijn veel ontwik-
kelingen die ons niet vrolijk
maken. De machteloosheid om
oplossingen te realiseren grijpt
ons allen aan. ‘Leiders lijken
in toenemende mate hun eigen
belang voorop te zetten’ aldus
Marco Zwarts van de organisatie
van de Paasroute in Nieuwegein.
Deze route zal worden gehouden
op zaterdag 8 april.

Zwarts: ‘Het maakt ons onzeker.
Want wat is nu nog hoop gevend.
En weer wordt het Pasen. Een
vaste jaarlijkse gebeurtenis om in
herinnering te houden dat er wel
reden is voor hoop. Eens is er een
overwinning behaald die de toe-
komst definitief veranderde. De

sporen van die overwinning zijn
zichtbaar, daar waar mensen uit
geloof zichzelf wegcijferen en
omzien naar de ander. Zoals toen,
aan het begin van onze jaartelling,
Jezus Christus zich opofferde, een
offer uit liefde, zo gaan zijn vol-
gelingen dienend de wereld in. En
verspreiden zo hoop en liefde.’

De Paasroute zal worden georgan-
iseerd in en rond winkelcentrum
Cityplaza. Zaterdag 8 april zijn
vanaf 10.30 uur schilderingen te
bekijken en kan ieder zich laten be-
moedigen.

De Paasroute komt voort uit een
samenwerkingsverband tussen
verschillende kerken in Nieuwegein
en heeft tot doel om inwoners van
Nieuwegein opnieuw in aanraking
te brengen met de betekenis van
Goede Vrijdag en Pasen.

12

Weer lunchpauzeconcerten
in DE KOM

In maart, april en mei kan er in het
theatercafé van DE KOM weer genoten
worden van gratis lunchpauzeconcer-
ten en trakteert een artiest of ensem-
ble je op licht verteerbare muziek. De
concerten beginnen om 12.45 uur,
vanaf 12.30 uur is het theatercafé
geopend.

Vandaag spelen Maya Sjoerdsma (klari-
net), Margit Klaver (dwarsfluit) en
Mathieu Smit (piano) twee walsen van D.
Schostakovitsch, opus 46 van en een
medley uit Carmen van G. Bizet gear-
rangeerd door M. Webster.

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: 'Waterhoentjes zijn de kleinste watervogels van Nieuwegein. Ze lijken
wel wat op de grotere meerkoetjes, hebben een levenswijze die er ook veel
op lijkt en ze maken ook van die rare geluiden, maar weer anders dan de
meerkoet. Anders dan de meerkoet is ook hun wijze van broeden. Weliswaar
in het water, het nest vastgehecht aan waterplanten maar dicht onder de
begroeide waterkant. Soms zelfs overdekt met nestmateriaal. Langs de
begroeide kant voelen ze zich wat veiliger dus als u ze wilt benaderen
zwemmen ze eerst naar de kant en gaan dan verder langs die kant, weg van u.

De nesten worden vaak verstoort door beesten die zich thuis voelen langs de waterkant: om dan toch nog wat groot te brengen
leggen waterhoentjes 6 tot 11 eieren en broeden tot 3 keer per jaar. De jongen lijken op de jongen van de meerkoet, maar zijn
kleiner. Ik zal proberen komend voorjaar of zomer moeder en kroost te fotograferen om dit te kunnen tonen.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Maak kennis met
Rotary Nieuwegein
tijdens
100 jaar Rotary
en Nieuwegein
Schoon

Zondag 26 maart viert Rotary Nieuwe-
gein het feit dat de Rotary 100 jaar
bestaat. In dat kader organiseren de
leden een schoonmaak actie in Nieuwe-
gein waaraan iedereen kan deelnemen.
‘We leggen een route af door Nieuwe-
gein vanaf de grens met IJsselstein
naar de grens met Houten. Onderweg
verzamelen we zwerfvuil. We nodigen
iedereen uit om mee te doen aan deze
actie en daarmee onze stad weer een
stuk schoner te maken’ aldus Jeroen
Graafland van de Rotary in Nieuwegein.

Deelnemers kunnen vanaf 10.00 uur
starten op één van de startpunten waar
leden van de Rotary materiaal beschik-
baar hebben klaarstaan om zwerfvuil op te
ruimen (helaas maar in beperkte hoeveel-
heid) of je start gewoon vanaf je huisadres
met een vuilniszak en handschoenen.

Via een zelf gekozen route (waarvan je
verwacht dat er veel zwerfvuil te vinden is)
loop je naar de route die wordt afgelegd
met de grote kar waarin je het zwerfafval
kwijt kunt. Op het routekaartje hiernaast
vind je de tijden waarop de kar er onge-
veer is. Daarna wandel je weer lekker

naar huis of naar een activiteit van de Dag
van de Vaart.

Nieuwegein in top 3
meest gescheiden Utrechters

In 2022 was 1 op de 12 inwoners van de
provincie Utrecht gescheiden. Het gaat
dan om volwassenen die niet opnieuw
in het huwelijksbootje zijn gestapt. Wel
zijn er grote verschillen per gemeente.
Zo wonen in Eemnes veel meer inwo-
ners die een scheiding achter de rug
hebben, terwijl het percentage geschei-
den volwassenen juist het laagst ligt in
Bunschoten.

Dit en meer blijkt uit onderzoek van Inde-
pender op basis van data van het CBS. In
Nieuwegein is 10% van de inwoners is
gescheiden en staat hiermee op de derde
plek voor de provincie Utrecht waar de
meeste gescheiden inwoners wonen voor
de provincie. In 2020 was dat nog 8,5%!
In Utrecht waren vorig jaar ongeveer 1 op
de 12 inwoners gescheiden: 8,5% van de
inwoners om precies te zijn. Dit percenta-
ge ligt een stuk lager dan het landelijk ge-
middelde van 9,3%. Zo laag zelfs, dat
Utrecht vorig jaar in de top 3 stond van
provincies met het laagste percentage
echtscheidingen.

Vooral de maand maart staat in het teken
van de verbroken liefde. Sinds 2010 is dit
de maand waar gemiddeld de meeste

scheidingen worden afgerond. 'Een ge-
middelde scheidingsprocedure duurt zo’n
drie maanden. Met wat rekenwerk kom je
dan bij relationele spanningen rond de
feestdagen uit. Naast de grote persoonlij-
ke impact moet je ook goed kijken naar je
financiële impact', legt hypotheekexpert
Marga Lankreijer van Independer uit.

Eemnes meeste gescheiden inwoners
voor de provincie Utrecht
Eemnes is koploper van de provincie: het
is de gemeente met, naar verhouding, de
meeste inwoners die een huwelijksbreuk
achter de rug hebben. In Eemnes is
11,8% van de volwassenen gescheiden.

De top 5 Utrechtse gemeenten met
meeste gescheiden inwoners is als volgt:
1 Eemnes (11,8% van de inwoners is
gescheiden)
2 Baarn (10,7% van de inwoners is
gescheiden)
3 Nieuwegein (10% van de inwoners is
gescheiden)
4 IJsselstein (9,9% van de inwoners is
gescheiden)
5 Amersfoort (9,9% van de inwoners is
gescheiden).
Het aandeel gescheiden inwoners is mo-
menteel juist het laagst in Bunschoten:
hier heeft ‘maar’ 5,8% van de inwoners
ooit zijn of haar huwelijk beëindigd zonder

weer opnieuw te trouwen. Benieuwd naar
de cijfers van alle gemeenten? Bekijk dan
deze onderzoekspagina.

Afname gescheiden inwoners
In de meeste Utrechtse gemeenten (14
van de 26) was in 2022 een lichte daling
van het percentage gescheiden inwoners.
In IJsselstein en Eemnes was de sterkste
afname ten opzichte van 2021 (beide
-0,14%), gevolgd door Zeist en Renswou-
de (beide -0,09%).
In de andere Utrechtse gemeenten nam
het aandeel gescheiden inwoners vorig
jaar juist toe. De sterkste toename vond
plaats in Oudewater (+0,27%).

Kleiner wonen
De landelijke top 10 buurten met het
hoogste percentage gescheiden inwoners
worden allemaal gedomineerd door hoog-
bouw. 'Na een scheiding ga je er meestal
financieel op achteruit. Met één inkomen
is er is dan minder geld beschikbaar om
bijvoorbeeld een nieuw huis te kopen. Als
er sprake is van overwaarde op de oude
woning dan kan die worden gebruikt voor
een nieuwe hypotheek. Wij adviseren
mensen wat de mogelijkheden dan zijn in
de nieuwe situatie, want die zijn er door
de overwaarde vaak wel', aldus de Marga
Lankreijer (hypotheekexpert) van Indepen-
der.

https://www.pen.nl/artikel/aantal-gescheiden-mensen-in-nieuwegein-relatief-hoog-met-85
https://www.independer.nl/hypotheek/info/situatie/scheiden/onderzoek/echtscheidingen-2022
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Aanbiedingen geldig van 3 april  
t/m 8 april 2023. Tenzij anders vermeld.

Paas-voordeel Paas-voordeelPaas-voordeel

Gourmet populair
Gourmet met sterren
Steengrill schotel
Fondue

Maaltijdsalade 
Tok Tok

3 heerlijke
varkenshaasjes 

ONZE PAASVOORDEELTJES
A!stublie"

Winkelcentrum Galecop unit 8, 3437 JV Nieuwegein, Telefoon 030-6031691 , info@slagerijwimkastelein.nl
www.slagerijwimkastelein.nl 

Slagerij Wim Kastelein

100 gram rosbief +
100 gram achterham
Samen voor slechts 5.99
100 gram aspergeham of 
100 gram aspergekipfilet
Voor slechts 3.10
150 gram filet americain
of filet carpaccio
Voor slechts 3.55
100 gram Paas-eirollade
Voor slechts 3.99

Diverse soorten paas ei salades.
Ei of Ei en bacon
150 gram 1.99
Lekker voorgerechtje!Carpaccio 5.00(incl. pijnboompitten en dressing)

Diverse soorten opgemaakte salades. 
Huzaren salade  7.50 pp
Zalmsalade 9.95 pp
Aardappel ei salade  7.50 pp

Beste# $jdi%!

Bij mooi weer zijn wij klaar voor de BBQ!

Vanaf
7.75
p.p.

500 gram

7.25
500 gram

9.98

Grote Partypan
 59.99
Kleine Partypan
 32.99

http://www.slagerijwimkastelein.nl/
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Gratis tool
en tips voor
Open Huizen Dag kijkers

Zaterdag 1 april is er de voorjaars-
editie van de NVM Open Huizen
Dag. Verschillende NVM makelaars
uit Nieuwegein doen hier, net zoals
wij, aan mee. Bent u dus op zoek
naar een koopwoning? Pak dan
deze dag uw kans om zoveel mo-
gelijk huizen van binnen te bekij-
ken. U kunt deze dag zonder af-
spraak meerdere woningen be-
zichtigen en u dus goed oriënteren.
Wel zo handig! Maar hoe vliegt u
als koper deze dag aan? Ik vertel u
graag meer.

Hoe bereid ik me voor?
Maak van te voren een afspraak bij
een hypotheekadviseur zodat u exact
weet wat u wel of niet kunt bieden op
uw droomwoning. Hierdoor kunt u
snel schakelen en weet u binnen wel-
ke prijsklasse u kunt zoeken. Onze
financieel adviseur heeft voor de
komende week een aantal uren gere-
serveerd zodat ze u op weg kunnen
helpen.

En wat
als ik nu al een eigen woning heb?
Als u momenteel al in een koopwo-
ning of -appartement woont, is het
noodzakelijk dat u hiervan ook de
waarde weet. U kunt ons persoonlijk
vragen voor een gratis waardebepa-
ling en verkoopadvies. Of vraag
een online woningwaarde indica-
tie op. Hiermee weet u binnen een
paar klikken meer over de waarde
van uw woning.

Stippel een route uit
Bekijk of / en welke woningen mee-
doen op Funda en stippel een route
uit. Zo bespaart u tijd en hoeft u niet
onnodig extra te fietsen of rijden. Kijk
de ochtend van het Open Huis ook
nog even op Funda na of de woning
nog meedoet. Er worden immers ook
woningen net voor het Open Huis
verkocht. Zit er een woning tussen
die u normaal niet zou bezichtigen?
Dan adviseer ik u er toch eens met
een open blik naartoe te gaan en u te
laten verrassen.

Handige en gratis notitie-tool
Maak per woning foto’s en aan-
tekeningen. Wat zijn uw wensen?
Een tuin met veel zon? Een extra
werkkamer? Of vindt u de buurt-
voorzieningen belangrijker? Schrijf
het op! Neem eventueel ook een
meetlint mee. Wilt u uw nieuwe bank
meeverhuizen dan is het wel zo
handig om te weten of het past in de
nieuwe woning.
Met onze handige en gratis bezichti-
gingschecklist kunt u eenvoudig de
woningen die u bezoekt waarderen
en ontvangt u de samenvatting in de
mail. Zo kunt u achteraf nog eens
rustig nalezen hoe alles was.

Laat een goede indruk achter
En niet geheel onbelangrijk. Laat een
goede indruk achter bij de verkoper
en denk aan de gunfactor. Stel uzelf
voor en laat weten als u vertrekt, hoe
druk het ook is.

Wilt u van te voren meer weten over
uw hypotheekmogelijkheden, de
waarde van uw woning, het aankoop-
proces of hulp bij uw zoektocht naar
een woning? Neem dan contact met
mij of Dennis op via 0306076060 of
laat ons jou bellen, vul dan ons con-
tactformulier in.

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

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

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

Hartelijke groet,
Dennis Wentink

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

De Digitale Nieuwegeiner

https://moenmakelaars.nl/woningwaarde-berekenen/
https://moenmakelaars.nl/woningwaarde-berekenen/
https://moenmakelaars.nl/bezichtiging-checklist/
https://moenmakelaars.nl/bezichtiging-checklist/
0306076060
https://moenmakelaars.nl/over-ons/contact/
https://moenmakelaars.nl/over-ons/contact/
0306076060
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Wat willen jullie graag zien
in Stadstheater DE KOM?

Vorige week was er bezoek bij het
PLUS-café. Vaak kunnen de deelne-
mers lekker luisteren, maar deze keer
kregen ze een vraag: wat zouden jullie
graag zien in het theater?

Al een aantal jaar biedt DE KOM, stad-
stheater en kunstencentrum het program-
ma 'Komop dinsdag' aan. Deze matinee-
voorstellingen worden jaarlijks geselec-
teerd door bezoekers van het PLUS-café,
dat plaats vindt in bibliotheek De tweede
verdieping, in samenspraak met de pro-
grammeurs van DE KOM. Muziek, caba-
ret, toneel: er is voor ieder wat wils.

Programmeur Jorunn Labordus: 'Het idee
is dat men als PLUS-café deelnemer voor
€ 5,00 een kaartje kan kopen en voor
€ 5,00 iemand mee mag nemen die dit
normaal niet zo snel zou doen. Men wordt
warm ontvangen op een voor deze groep
gereserveerde plek in de foyer. En altijd
overdag zodat ouderen niet nog door het
donker hoeven.'

Een mooie samenwerking waarin getoond
wordt dat genieten van theater en cultuur
voor iedereen is.

Jut & Zo,
al drie jaar
Huiskamer van de Wijk
in Jutphaas-Wijkersloot

Jut & Zo is een dynamische
plek, gerund door vrijwilligers
in de wijk Jutphaas Wijkersloot
bestaat drie jaar en dat wordt
gevierd met een Open Dag. In
het pand aan her Wenckebach-
plantsoen worden diverse gratis
toegankelijke activiteiten
gehouden.

Met een breed aanbod wordt zo
ontmoeting in de wijk gestimu-
leerd. ‘Door wijkbewoners op deze
manier met elkaar in contact te
brengen, ontstaat er niet alleen bin-
nen Jut & Zo maar ook in de wijk,
een sterke sociale cohesie die bij-
draagt aan een fijne leefomgeving
en verbeterde kwaliteit van leven’,
aldus Inge Visser, voorzitter van
Stichting Jut & Zo.

‘Elk jaar komen er nieuwe activitei-
ten bij in Jut & Zo. Spelletjes bij Jut
bijvoorbeeld, of Avondje uit bij Jut.
Een gezellige avond met diner,
waarbij wijkbewoners echt even ‘uit’
zijn. Vorig jaar zijn we ook gestart
met de voorbereidingen voor Jut’s
Troostdeken. Wat begon als een
dromerig idee, uitgetekend op een
kladblaadje, is uitgegroeid tot een
mooi, liefdevol project dat in 2022
van start is gegaan. Haaksters

werken vrijwillig aan een uniek ont-
werp voor dekens die we willen de-
len met ouderen die, om wat voor
reden dan ook, moeten verhuizen
naar een nieuwe plek. Een stukje
troost, warmte en geborgenheid, dat
gunnen we deze mensen ontzettend’
aldus Inge.

Stichting Jut & Zo aan het
Wenckebachplantsoen 85A is
voortdurend in beweging, ook met
het zoeken naar samenwerkingen.

De Hollandse Pot enzo kookt bij-
voorbeeld heel 2023 iedere maan-
dag voor de wijkbewoners die in
Jut & Zo komen eten. Jacco van
Elteren, eigenaar van De Holland-
se Pot enzo, doet dit vanuit zijn
liefde voor de medemens en de
gedachte om bij te dragen aan
fijne momenten voor een ieder die
hier zo ontzettend van kan genie-
ten.

'Jut & Zo' bestaat inmiddels drie
jaar, en dat willen we vieren', aldus
Inge. '15 april, tussen 14.00 en
16.00 uur houden wij Open Dag met
feestelijke activiteiten. Uiteraard is
iedereen van harte welkom om ken-
nis te maken met Jut & Zo'.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.linkedin.com/company/de-kom-stadstheater-en-kunstencentrum/
https://www.linkedin.com/company/de-kom-stadstheater-en-kunstencentrum/
https://jutenzonieuwegein.nl/
https://www.pcbuitvaartzorg.nl/?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
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Meld je aan voor de vijfde
Fiets-Rommelroute

De Fiets-Rommelroute Batau-Noord
wordt dit jaar voor de 5e keer georga-
niseerd. Deze keer zal hij plaatsvinden
op zondag 11 juni van 11.00 tot 16.00
uur.

Tijdens de rommelroute kun je als bewo-
ner je tweedehands of zelfgemaakte
spullen vanaf je eigen terrein, tuin,
garage, schuur etc. te koop aanbieden.

Deelname is gratis, maar meld je vooraf
wel aan bij de organisatie. Bedrijfsmatig
verkopen mag niet. Je verkoopplek gezel-
lig en goed zichtbaar maken mag wel. Ook
dit jaar zorgt de organisatie weer voor
posters en gedrukte plattegronden en ver-
zorgt de Digitale Stad Nieuwegein
(www.pen.nl) weer een digitale platte-
grond die handig via de smartphone te ge-
bruiken is zodat je lekker kunt struinen
door de wijk.

Voorgaande rommelroutes hebben laten
zien dat de grootste gezelligheid ontstaat
als je met meerdere buren meedoet.
Bovendien is gebleken dat meer verkopers
bij elkaar meer bezoekers trekt. Dus maak
je medebewoners én bezoekers enthou-
siast en Hoort zegt het voort.

Aanmelden en inspireren
Wanneer je je aanmeldt ontvang je een
bevestiging van deelname en uitleg over
de rommelroute. 'Ook krijg je een poster via
e-mail. Print deze uit en hang goed hem
zichtbaar voor je raam. Hiermee bereiken we
nog meer potentiële deelnemers, maar in-
spireren we ook alvast bezoekers voor de
rommelroute’ aldus de organisatie.

Wijkbewoners die mee willen doen kun-
nen zich van tot 15 mei aanmelden via het
e-mailadres
rommelroutebatau-noord@outlook.com.

Taiji master
Eli Montaigue
bezocht Nieuwegein

Zaterdag 18 en zondag 19 maart
was Eli Montaigue te gast bij
Studio Zin in Nieuwegein voor
een weekendworkshop. Eli is
hoofd van de WTBA (World Taiji
Boxing Association) en geeft
wereldwijd les in traditionele
taiji. Deze vorm van taiji is uniek
omdat het nog veel autentieke
details bevat en niet veel meer
beoefend wordt. In Nieuwegein
kwamen dan ook mensen uit
heel Nederland en België bijeen
om zich verder te verdiepen in
deze traditie.

Natuurlijk wordt er gefietst naar de
leslocatie. Eli verbaast zich over
de goede fietspaden in Nieuwe-
gein. Hij woont zelf in Malta waar
volgens Eli fietsen gevaarlijk is. Je
fietst er op dezelfde rijbaan als de
auto’s en automobilisten rijden vrij
roekeloos. Malta is een klein ei-
land en dicht bevolkt. Even relaxed
een lange fietstocht buiten in de
natuur maken zoals wij in Neder-
land graag doen is niet mogelijk en
zeker niet veilig. Een tochtje naar
de Lek in Vreeswijk zit er voor Eli
helaas niet in want er gaat hard
getraind worden. Twee intensieve
dagen waarin zowel de martiale
als de innerlijke kant van taiji aan-
dacht krijgen. Als illustratie van de
diepgang van de training: op één
dag worden slechts twee bewegin-
gen behandeld, terwijl de taijivorm
er tientallen kent.

In de wereld van de martial arts
worden leraren van hoog niveau
vaak master of shivu genoemd. Eli
is daar wars van. Net als zijn vader
Erle was, die ooit deze vorm van
taiji naar Europa bracht. Geen
poepspas voor dit gezin, maar
vooral elke dag flink trainen en dat
van jongs af aan. Als je Eli bezig
ziet, volgt respect vanzelf. Je ziet
meteen dat hij tot de wereldtop be-
hoort. Toch blijft hij toegankelijk.

Eli geniet ervan als de deelnemers
veel vragen stellen en is in z’n ele-
ment als hij door de groep loopt
om vragen te beantwoorden en
mensen bij te sturen.

Krijgskunst
Taiji is een krijgskunst afkomstig
uit China. Het onderscheidt zich
van andere krijgkunsten door de
nadruk te leggen op bewegen
vanuit ontspanning. Dat maakt taiji
ook zo aantrekkelijk voor mensen
die op zoek zijn naar meer ont-
spanning in het lichaam. In de tra-
ditionele taiji komt de fysieke kant
van het bewegen ook goed aan
bod. Er worden naast langzame,
ook snelle, krachtige bewegingen
gemaakt. Daarnaast versterken de
bewegingen de lichaamsstructuur
en balans.

In Nieuwegein is deze traditionele
taiji te leren bij Studio Zin.

http://www.pen.nl
mailto:rommelroutebatau-noord@outlook.com
https://studio-zin.nl/lessen/locaties/
https://www.gall.nl
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Technologie
van Dex Premium
Lubricants
uit Nieuwegein
een groot succes

Wij spreken met CEO Carl de Vries
en CCO Henri Korsten van het
Nieuwegeinse bedrijf Dex Premium
Lubricants. Het laatste bericht dat
wij hierover publiceerden had be-
trekking op de overstap van onze
afval inzamelaar Reinigingsdienst
Midden Nederland op de Dex oliën.
RMN was zo enthousiast over de
resultaten voor wat betreft de CO2
besparingen en het verminderde
uitval van hydraulische systemen,
dat zij daarover zelfs verslag deed
in haar jaarrekening. De Digitale
Stad Nieuwegein (pen.nl) was be-
nieuwd naar de verdere ontwikke-
lingen bij de onderneming en heeft
daarom contact met haar gezocht.

De stemming binnen het bedrijf is
'bullish', gelet op de recentelijk bereik-
te resultaten in de zeevaart, welke het
resultaat zijn van 2 jaar testen. Henri
Korsten vertelt: ‘We zijn ruim 2 jaar
geleden begonnen met testen op een
tanker die chemische producten over
de wereldzeeën vervoert. Oorspron-
kelijk hebben wij testen uitgevoerd bij
de zogenaamde Auxiliary Engines
(1000 kW) waaruit naar voren kwam,
dat met onze technologie ca 5%
brandstof (en daarmee dezelfde hoe-
veelheid CO2 red.) werd bespaard,
de motoren niet meer vervuilden en
het olieverbruik met meer dan 30%
afnam. Wij hebben vervolgens voor-
gesteld de krukas van de 2 stroke
(2 takt) motoren te behandelen. Bij
één schip van de vloot kwamen daar
zulke verrassende resultaten uit
voort, dat besloten is een tweede
schip vol te hangen met digitale mee-
tapparatuur die per 5 minuten alle da-
ta registreerde. Na 6 weken varen op
de oude olie werd de krukas voorzien
van de Dex technologie en na weer
6 weken varen bleek, dat er een be-
sparing in brandstofverbruik van
2,8 - 4,5% was opgetreden. De 4.5%
in het toerentalbereik waarbinnen het
meest werd gevaren.’

‘Wij gaan nu uit van een besparing
van minimaal 3%. Gelet op de hoe-
veelheid brandstof die dagelijks wordt
verstookt (14 - 16000 kg bij dit schip)

is dat veel te noemen. Wij zijn nu met
de betreffende reder bezig om deze
data in IMO kader (International Mari-
time Organisation, red.) gevalideerd
te krijgen, zodat rederijen de CO2 be-
sparing mee mogen rekenen bij hun
vergroeningsmaatregelen. Omdat dit
soort nieuws zich snel verspreidt mo-
gen wij ons verheugen in de belang-
stelling van veel andere zeegaande
rederijen, waaronder de allergroot-
sten.’

‘Naast dit succes zitten wij dankzij de
met onze technologie behaalde resul-
taten inmiddels ook aan tafel met
wereldspelers op bepaalde terreinen,
waarvan we de namen nog niet mo-
gen prijsgeven ivm getekende ge-
heimhoudingsovereenkomsten. Ook
met betrekking tot de productie van
vetten, waarbij wij dezelfde resultaten
zien als bij oliën.’

Carl de Vries voegt nog toe: ‘Het suc-
ces is vooral te danken aan de inzet
van onze zeer gekwalificeerde men-
sen die met een geweldig enthousias-
me en met passie bezig zijn om onze
innovatie in de markt te zetten. Ik ben
een ongelooflijk moeilijke tak van
sport ingegaan, maar met de juiste
mensen aan boord is iedere slag te
winnen.’

De Digitale Stad Nieuwegein zal de
vorderingen van dit mooie bedrijf dat
gevestigd is aan de Galvanibaan in
Nieuwegein op de voet blijven volgen
en daarover blijven berichten.

Carl de Vries
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https://www.dexqm.com/
https://www.dexqm.com/
http://www.pen.nl
https://boeketten.nl
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Kunstgein

Sketchcrawl tijdens
Dag van de Vaart

en twee workshops

KunstGein neemt zondag
26 maart deel aan de Dag van
de Vaart. Er wordt twee keer
een Sketchcrawl gehouden. Bij
de museumwerf in Vreeswijk
van 11.00 - 13.00 uur en bij de
aanlegsteiger in Jutphaas aan
de Herenstraat van 14.00 -
16.00 uur.

Sketchcrawl is lekker samen teke-
nen in de omgeving. Na afloop
leggen we het werk bij elkaar en
het leuke is dan dat ieder op
eigen wijze tekent en om daarin
de verschillen te zien. Neem je
eigen materiaal mee.
Deelname is gratis.

Aanmelden kan via activiteit-
enkunstgein@gmail.com met
vermelding van de locatie. Deel-
nemen op beide locaties kan
natuurlijk ook.

Workshops
In KunstGein Podium, de begane
grond van het Stadshuis, wordt
dinsdag 4 april van 13.00 - 16.00
uur onder leiding van Monique
Willemse een workshop wand-
cirkel beschilderen gehouden.
De kosten voor deelname zijn
€ 27,50 per persoon.

Op donderdag 6 april van
19.30 - 20.15 uur wordt een
draagbaar kunstwerkje (hanger)
gemaakt onder leiding van
Jasmijn Felix. Kosten € 15,- per
persoon. Voor beide workshops is
de Stadspas geldig.
Aanmelden kan via inschrijvin-
genkunstgein@gmail.com.
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92-jarige man uit Nieuwegein
overlijdt bij aanrijding
met tram in IJsselstein

Een 92-jarige inwoner van Nieuwegein
is vorige week donderdagochtend om
het leven gekomen bij een aanrijding
met de tram bij halte Clinckhoeff in
IJsselstein. Dat meldt de politie. Het
ongeluk gebeurde op een overgang
voor voetgangers.

Het ongeluk gebeurde rond 09.45 uur.
De halte ligt ter hoogte van De Baan. Een
traumahelikopter werd nog opgeroepen,
maar die hoefde al niet meer te landen.

Volgens de politie lijkt het om een nood-
lottig ongeval te gaan. Meer over de toe-
dracht is er nog niet bekend.

Tram 21 reed enkele uren niet, reizigers
kregen het advies bus 74 of 295 te ne-
men. Het tramverkeer tussen halte P+R
Science Park en Nieuwegein lag ook tij-
delijk stil, maar kon snel weer worden
opgestart.

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

Deze week een prentbriefkaart uit Jutfaas of Jutphaas.
De Nederlandse Hervormde Kerk aan de Nedereindse-
weg vanuit het noord-oosten gezien. De kaart komt uit
ongeveer 1915 en is uitgegeven door M.G. La Febre.
De drukker is onbekend. Gedrukt in zwart/wit.

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

De Digitale Nieuwegeiner

mailto:activiteitenkunstgein@gmail.com
mailto:activiteitenkunstgein@gmail.com
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mailto:inschrijvingenkunstgein@gmail.com
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:redactie@pen.nl
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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
Sander Tuitel:

Het verbeteren
van de vitaliteit van
jouw bedrijf

In mijn laatste column van vorig jaar schreef ik al een stuk over
bedrijfsvitaliteit. Ik schreef toen o.a. dat we in Nederland
“wereldkampioen zitten” zijn en dat “zitten het nieuwe roken” is. Wist je
bijvoorbeeld dat uit onderzoek is gebleken dat vijftig procent van
werkend Nederland een zittend beroep heeft. Deze bijna vier miljoen
Nederlandse werknemers zitten gemiddeld 9,1 uur per dag.'

'Heb je er al eens bij stil gestaan hoe je als bedrijf deze gewoonte
kunt doorbreken?'

'Er zijn in Nederland al enkele mooie en laagdrempelige initiatieven
waar je aan mee kunt doen, die geschikt zijn voor zowel kleine bedrijven
als grote organisaties met veel werknemers. Op donderdag 6 april is het
bijvoorbeeld “wandel tijdens je (thuis)werkdag”. Een mooi initiatief van
Wandelnet en de provincie Utrecht om werknemers in beweging te
brengen. Ga tijdens de lunch eens achter je beeldscherm vandaan en
maak een lekkere wandeling buiten in de omgeving van je (thuis)
werklocatie. Dit kan ook als je een telefonische afspraak hebt.'

'Daarnaast is er ook toenemende aandacht voor “weetings”. Een
weeting is een nieuwe manier van overleggen, waarbij je met een klein
groepje mensen al wandelend overlegt. Wist je dat bewegen je
productiviteit en creativiteit vergroot? Een weeting is dus een goede
manier om samen te brainstormen over een bepaald onderwerp.'

'Valt wandelen bij jou of je werknemers niet zo in de smaak? Dan kun
je op donderdag 25 mei ook nog meedoen aan de Nationale fiets naar
je werkdag. Een heerlijke start van je werkdag, maar ook fijn om na een
drukke dag je hoofd leeg te maken tijdens het fietsen naar huis. Als je je
aanmeldt op www.fietsnaarjewerkdag.nl kun je ook nog eens een
elektrische fiets winnen.'

'Ook in de gemeente Nieuwegein is mijn collega, buurtsportcoach
Karen, vanuit SportID een initiatief gestart om bedrijven en organisaties
in beweging te krijgen. Tijdens de Nationale Sportweek in september
organiseren we voor de tweede keer de Vitality Games. Tijdens een
zeskamp gaan bedrijven op fysiek en mentaal vlak de strijd met elkaar
aan voor de titel ‘Vitaalste organisatie uit Nieuwegein’. De ochtend
wordt afgesloten met een interessante presentatie en een gezonde
lunch. Vorig jaar ging GGD Midden-Nederland er met de winst vandoor.
Dit jaar zal de Vitaliteitsstrijd plaatsvinden op vrijdag 22 september
2023.'

'Noteer daarom deze datum alvast in je agenda en wie weet wint jouw
bedrijf dit jaar de prijs. Ik ben benieuwd of jouw bedrijf of organisatie
deelneemt aan een van bovenstaande activiteiten.'

'Wil jouw bedrijf of organisatie ook aan de slag met vitaliteits-
activiteiten? Neem dan contact op met mij via: s.tuitel@merwestein.nl.
Ik maak dan graag kennis met je tijdens een wandeling.'
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CDA stelt
schriftelijke vragen
over het
Nijpelsplantsoen

De ontwikkelingen van het Nijpels-
plantsoen zijn eind januari voor het
eerst besproken met de raad. Inmiddels
is de intentieovereenkomst tussen de
gemeente en Woonin getekend. De
CDA-fractie maakt zich zorgen over de
plannen en de gevolgen voor grote
sociale huurwoningen in Nieuwgein.
Tijdens de besprekingen met de raad
zijn uitspraken gedaan waar de CDA-
fractie vraagtekens bij zet. In een brief
aan het college van B&W uit het CDA
haar zorgen en wil graag antwoorden
op enkele vragen.

Het CDA: ‘Bij de behandeling van het on-
derwerp ‘ontwikkelingen Nijpelsplantsoen’
op de avond van de stad d.d. 19 januari jl.
werd door het college aangegeven dat het
niet slopen van flat 1 gevolgen zou heb-
ben voor het woningbouwprogramma
2020-2030. De letterlijke quote van de
wethouder was: “als dat zou gebeuren
dan betekent dat ook iets voor het totaal
van het hele woningbouwprogramma".
Dus in die zin zou dat nogal wat conse-
quenties hebben’ aldus fractievoorzitter
Helen Adriani van het CDA in Nieuwegein.

Adriani: ‘Wij willen graag weten welke
consequenties er volgens de wethouder
zijn en wat het betekent voor het hele

woningbouwprogramma, aangezien het
Nijpelsplantsoen niet in het woningbouw-
programma 2020-2030 voorkomt.’

Bij de behandeling van de motie ‘Wat te
doen met het Nijpelsplantsoen’ tijdens de
raadsvergadering van 26 januari jl. gaf het
college aan dat een nieuw plan voor reno-
vatie van alle vier de flats een jaar vertra-
ging zou kosten. Adriani: ‘Waar baseert
het college dit op? In hoeverre kan het
plan dat nu voor flat 2, 3 en 4 ligt niet ge-
bruikt worden voor flat 1? Heeft Woonin/
Mitros geen plan & berekening gemaakt
voor de renovatie van alle vier de flats?
Ook daar willen wij als partij graag een
antwoord op hebben.’

In dezelfde raadsvergadering van 26
januari gaf het college aan dat elders in
Nieuwegein grote 4 en 5 kamer apparte-
menten voor sociale huur worden ge-
bouwd. Nu is aantal kamers minder rele-
vant als het aantal vierkante meters signi-
ficant omlaag gaat. Adriani: ‘Ik ben be-
nieuwd of het college kan aangeven waar
in Nieuwegein 4 en 5 kamer apparte-
menten gebouwd worden die hetzelfde
aantal vierkante meters hebben als de
huidige appartementen die nu bij het
Nijpels gesloopt worden, en hoeveel ap-
partementen dat zijn? Wij van het CDA
willen graag van het college hierop een
antwoord willen hebben. De verantwoor-
delijke wethouder heeft namelijk eerder
aangegeven dat het aantal 5-kamer
woningen in stand blijft. We willen graag
weten hoeveel 5-kamer woningen er nu
op het Nijpelsplantsoen zijn, en hoeveel er
op het Nijpelsplantsoen in stand blijven.’
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Nieuwegein heeft hoge
sportschooldichtheid

In Utrecht hoef je het niet te ver te
fietsen voor een workout. In de
provincie is op iedere 9,4 km² een
sportschool te vinden. Elders in
het land is de drempel om regel-
matig te bewegen hoger: landelijk
gezien is er namelijk op iedere
10,2 km² een sportschool geves-
tigd. Dit en meer blijkt uit onder-
zoek van thuisstudieplatform
Laudius.
Het onderzoek is gebaseerd op
4.400 sportscholen in Nederland
die in 2023 geregistreerd staan op
Google Maps.

Veenendaal heeft de meeste
sportscholen per km²
Veenendaal heeft de hoogste sport-
schooldichtheid van Utrecht met een
fitnessmogelijkheid voor elke 1,1
km². Ook Nieuwegein scoort goed
(1,3 km²). De top 3 wordt aangevuld
door Utrecht (stad) met een sport-
school voor elke 2,2 km².

Veenendaal heeft het best
beoordeelde fitnessaanbod
In totaal werden in de provincie
Utrecht maar liefst 13.900 reviews ge-
analyseerd. Uit de review-analyse
blijkt dat Veenendaal niet alleen het
hoogst scoort op de meeste sport-
scholen binnen de provincie, maar

dat deze sportscholen ook het best
beoordeeld worden. De top 3 van
gemeenten met de best beoordeelde
sportscholen:
1 Veenendaal, gemiddeld 4,6 uit 5
2 Utrecht, gemiddeld 4,4
3 Nieuwegein, gemiddeld 4,3

Regionale verschillen
in openingstijden
In Utrecht zijn de sportscholen ge-
middeld 11 uur open. Dit is langer
dan in bijvoorbeeld Gelderland: daar
kun je ‘maar’ 10,5 uur terecht voor
een workout. In Limburg zijn de
ruimste openingstijden van Neder-
land: 13 uur en 8 minuten per dag.

https://www.pen.nl/artikel/handtekening-onder-toekomstplan-flats-nijpelsplantsoen
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Opkomst Provinciale
Statenverkiezingen
in provincie Utrecht
hoger dan in 2019

Het opkomstpercentage voor de
Provinciale Statenverkiezingen
2023 in Utrecht is met 63,4%
hoger dan bij de vorige verkie-
zingen. In 2019 was het percen-
tage 61,6%. Dat blijkt uit de
voorlopige uitslagen die de
gemeenten in de provincie
Utrecht hebben doorgegeven
aan persbureau ANP. De defini-
tieve uitslag wordt vandaag
vastgesteld door het centraal
stembureau van de kieskring
Utrecht.

'Het ziet er naar uit dat we een hoge
opkomst hebben gehaald in de
provincie Utrecht', aldus commis-
saris van de Koning Hans Oosters,
voorzitter van Provinciale Staten.
'Vier jaar geleden waren we de
provincie met de hoogste opkomst,
dus we hadden ook een naam hoog
te houden.'

Voorlopige uitslag
Provinciale Staten Utrecht
In de Provinciale Staten van
Utrecht is de BoerBurgerBeweging
als nieuwe partij de grootste bin-
nenkomer. In de voorlopige tel-
ling komt de partij uit op een eer-
ste plek met 13,2 procent van de

getelde stemmen. De tweede par-
tij is GroenLinks met 12,8 procent
van de getelde stemmen. Op
plaats drie staat de VVD met 11,9
procent van de getelde stemmen.
De provincie Utrecht benadrukt
dat de uitslagen een voorlopig
karakter hebben. Pas vandaag
stelt het centraal stembureau van
de kieskring Utrecht de uitslag
vast. Dan worden ook voor-
keursstemmen en eventuele rest-
zetels verrekend.

Duidingsdebat
Vorige week vrijdag deden alle
politieke partijen, die op basis van
de voorlopige uitslag een zetel
hebben bemachtigd in Provinciale
Staten, mee aan het duidingsde-
bat. Lijsttrekkers zijn door de
commissaris van de Koning uitge-
nodigd om hun conclusies te trek-
ken over de verkiezingsresultaten
die op dat moment bekend waren.
Dit kan een eerste stap in het pro-
ces zijn voor het vormen van een
nieuw college van Gedeputeerde
Staten.

'Ik heb er alle vertrouwen in dat de
partijen in Utrecht tot een stabiele
coalitie kunnen komen', aldus com-
missaris van de Koning Hans
Oosters. 'En dat is belangrijk. Er
liggen grote opgaven te wachten die
voortvarend moeten worden opge-
pakt.'

Een jaar geleden...

Activiteitenplein Bouwgein

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

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

• Woensdag 1 maart
Puzzels en spelletjes. Het wordt een
gezellige middag waarbij we onze eigen
gezelschapsspelletjes en puzzels gaan
maken en spelen.

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

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

Andere activiteiten
op Bouwgein

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

• Woensdag 15 maart: stembureau
Verkiezingen op Bouwgein

https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
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142 PLUS-
boodschappenpakketten
voor cliënten Voedselbank
Nieuwegein-IJsselstein

De spaarzegelactie bij supermarkt
PLUS Van Loon in Nieuwegein levert
71 boodschappenpakketten op. Klan-
ten van de supermarkt op winkelcen-
trum Nedereind hebben hiermee mas-
saal hun boodschappenpakketzegels
gedoneerd aan de Voedselbank
Nieuwegein-IJsselstein. De boodschap-
penpakketten zijn vorige week vrijdag
afgeleverd bij de Voedselbank aan de
Montageweg in Nieuwegein.

Klanten van de PLUS doneerden hun
spaarzegels de afgelopen weken door de
zegels in een verzamelbox te doen in de
winkel. Dat leverde dus dit enorme aantal
boodschappenpakketten op voor de
klanten van de voedselbank. Christ en
Jolanda van Loon waren zo blij met dit
grote aantal dat zij het aantal pakketten
verdubbeld hebben. De vrijwilligers van de
voedselbank konden dan ook maar liefst
142 PLUS boodschappenpakketten in ont-
vangst nemen.

Christ van Loon: ‘Bij de voedselbank zijn
we zeer prettig ontvangen en gezamenlijk
hebben wij de pakketten uit de twee be-
stelbussen naar binnen gebracht.’
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Medewerkers van PLUS van Loon en
Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein.
‘Trots op onze klanten, die dit mogelijk
maakten!’ aldus Jolanda van Loon

Postzegelbeurs

Op zaterdag 25 maart organiseert Postzegelvereni-
ging De Postkoets een postzegelbeurs in Dorpshuis
Fort Vreeswijk in Nieuwegein. Niet alleen is er ruime
gelegenheid om postzegels te ruilen of te kopen, ook
is het ook mogelijk om postzegels te laten taxeren of
anderszins advies te krijgen over het verzamelen van
postzegels.

Voor de bezoekers is er een grote berg postzegels waaruit
naar hartenlust aanvullingen voor de verzameling kun-
nen worden geplukt. Heb je op zolder nog een verzame-
ling liggen kom dan langs voor een gratis taxatie of

(verkoop)advies. De beurs is geopend van 13.00 tot 16.00
uur, de toegang is gratis evenals het parkeren.

Postzegelvereniging De Postkoets, opgericht in novem-
ber 1970, is een actieve vereniging die door middel van
informatie, gezellige bijeenkomsten en filatelistische ac-
tiviteiten de belangstelling voor het verzamelen van
postzegels levend wil houden.
Zo houdt De Postkoets een maandelijkse veiling, wordt
een rondzenddienst georganiseerd in Nieuwegein, IJssel-
stein, Houten en Vianen en kan men zich bij de vereni-
ging abonneren op de nieuwste postzegeluitgiften. Alle
bijeenkomsten worden gehouden in Dorpshuis Fort
Vreeswijk aan het Fort Vreeswijk 1 in Nieuwegein.
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donderdag 23 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
30 maart 2023
Normaal gesproken volgt na de Raads-
vergadering een nieuwe cyclus die wordt 
begonnen met een Avond voor de Stad. 
Dat is deze week anders.

Een aantal fracties uit de Nieuwegeinse 
raad heeft opgeroepen tot een extra 
Raadsvergadering in het kader van de 
tijdelijke Aldi in Blokhoeve. De raadsleden 
willen deze avond een debat voeren over 
de werkwijze van het college en de manier 
waarop de raad in deze zaak is geïnfor-
meerd.

Over de Aldi in Blokhoeve was lang on-
duidelijkheid, toen andere supermarkten 
bezwaar maakten tegen de komst van de 
winkel en de rol van de gemeente hierin. 
Inmiddels is de zaak achter de rug, maar 
tijdens de Raadsvergadering van 30 maart 
zal het gehele proces nog eens geëvalueerd 
worden.

Zoals elke Raadsvergadering is ook deze 
openbaar. De stream en alle bijbehorende 
stukken vindt u als gewoonlijk via 
NieuwegeinseRaad.live/Stream1.

Ideeënmarkt
Ook buiten de vergaderzaal is de raad druk 
bezig. Op 18 april vindt de eerste Nieuwe-
geinse ideeënmarkt plaats. Hierbij nog eens 
een reminder: 2 april sluit de mogelijkheid 
om ideeën in te dienen. Is uw idee nog niet 
volledig uitgewerkt? Dat is geen probleem. 
Raadsleden gaan graag het gesprek aan 
om u op weg te helpen. Mail de griffie of 
dien uw idee in via www.nieuwegein.nl.

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

Werkzaamheden Wilhelminabrug 

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. 

Zwerfafval is geen mooi 
plaatje en het is ook nog 

hartstikke slecht voor het 
milieu. Daarom zet Prullie zich 

in voor een zwerfafvalvrij 
Nieuwegein. 

Doe ook mee en wordt 
ZAP’er (zwerfafvalpakker). 

Kijk voor meer informatie op:
www.nieuwegein.nl/

zwerfafval

Prullie

Combinatie PARK voert in opdracht van 
Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan 
de Wilhelminabrug. 

De werkzaamheden starten op maandag 27 
maart met het plaatsen van het ponton on-
der de brug. Vanaf dinsdag 28 maart wordt 
er gestart met de werkzaamheden op het 
brugdek en is de brug afgesloten voor alle 
verkeer. Er is een omleidingsroute ingesteld. 
Het gedeelte voor de voetgangers blijft aan 
1 zijde toegankelijk. De werkzaamheden zijn 
weersafhankelijk, maar naar verwachting is 

de brug uiterlijk zaterdag 1 april om 16.00 
uur weer open voor het verkeer. 

Busverkeer
Buslijn 65 en de buurtbus 565 rijden tijdens 
deze werkzaamheden niet de normale route. 
Lijn 65 rijdt niet door Vreeswijk. Haltes 
Berkstraat, Koninginnenlaan, Museumwerf 
Vreeswijk, De Werven en Constructieweg 
vervallen. U kunt gebruik maken van de halte 
Wiersdijk, Graaf Florisweg of Nijverheidsweg.
Buurtbus 565 rijdt niet via haltes Graaf Flo-
risweg, Wiersdijk en Berkstraat. De bus rijdt 

vanaf halte Leusderschans via de Wierselaan 
naar halte Koninginnenlaan en vice versa.

Meer informatie
Meer informatie over de omleidingsroute 
kunt u vinden via: bereikbaarheid.andes.nl/
nieuwegein en op de website van U-OV: 
www.u-ov.info/reizen/
omleidingen-en-verstoringen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Rijkswaterstaat via het telefoonnummer 
0800-8002. ●

Samenwerking 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 samen- 
werking. “We verbeteren de hulp thuis in het gezin  
van de jeugdige, zodat we een uithuisplaatsing zoveel 
mogelijk kunnen voorkomen,” aldus Wim van Wijk, 
projectleider 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 professionals.

Officieel tekenmoment
Maandag 13 maart 2023 ondertekenden de aanbieders 
officieel het contract ‘Gezinsvormen’ met de gemeenten 
van de regio Lekstroom. Het contract gaat aankomen-
de juli van start. Wethouder Kees Bel van de gemeente 
Vijfheerenlanden: “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”. ●

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/
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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.
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Wanneer

Continu

Werkdagen
20.00 - 21.00 uur
1 apr
11.00 - 14.00 uur
3 apr
20.00 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
Ervaringen met het verduurza-
men en aardgasvrij maken van
een woning. Door Roel Hodes.
Inloop: 19.45 uur.
Start: 20.00 uur.
Buurtplein Zuid, Ratelaar 35.
Graag even aanmelden bij
info@energie-n.nl.

Ervaringen met het verduurzamen
en aardgasvrij maken van een woning

Op maandag 3 april deelt Roel Hodes zijn ervaringen met het
verduurzamen en aardgasvrij maken van zijn woning. Een proces
waarmee hij 5 jaar geleden is begonnen. Zijn woning uit 1977 is eerst
geïsoleerd en daarna heeft Roel doorgepakt met de warmtevoorziening.
Een warmtepomp verwarmt nu de woning en de gasaansluiting is
verwijderd. Het proces ging niet altijd even gemakkelijk. Hij wil dan ook
niet alleen de successen delen maar vooral ook de vele leerpunten.

De presentatie vindt plaats op maandag 3 april in Buurtplein Zuid,
Ratelaar 35, Nieuwegein. Om 19.45 uur is de deur open en om 20.00
uur gaan we van start.
Graag je komst even aanmelden bij info@energie-n.nl.

Vragen inloop in de bieb De tweede verdieping
Veel mensen hebben vragen over wat ze kunnen doen om energie te
besparen voor het klimaat en de energiekosten. Zaterdag 1 april houdt
Energie-N haar maandelijkse inloop in de bieb op de tweede verdieping
van het stadhuis van Nieuwegein. Die dag, van 11.00 tot 14.00 uur, kun
je met al je vragen terecht bij de vrijwilligers van Energie-N.

Natuurlijk kun je aldaar maar ook via de mail (info@energie-n.nl) of
telefoon (0302378312 bereikbaar op werkdagen tussen 20.00 en 21.00
uur) aanmelden voor een energiegesprek bij je thuis.

mailto:info@energie-n.nl
0302378312,
mailto:info@energie-n.nl
mailto:info@energie-n.nl
mailto:info@energie-n.nl
0302378312
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Nostalgie viert hoogtij
op Sportpark Parkhout

Het was volop nostalgie op Sportpark Parkhout
tijdens het duel tussen SV Geinoord en FC Breukelen.

Hans van Echtelt: ‘Zelf kon ik door omstandigheden
alleen de eerste helft bijwonen en maakte van die
gelegenheid gebruik bij te praten langs de lijn met
clubicoon Henk van Laatum. We zagen een wat
bloedeloze 45 minuten en hadden daardoor alle
gelegenheid om het verleden op te rakelen. Henk heb ik
nog zien voetballen in zijn beginperiode bij Elinkwijk in
een periode dat de ploeg met Velox streed om een plek in
de eredivisie. Hij legde destijds de basis voor de winnende
goal die door. Tonny Nieuwenhuys werd gescoord'.
‘Ja, dat is nog halverwege de jaren zestig geweest, al weer
een aardig poosje geleden,’ lacht Henk. ‘Maar we speelden
destijds toch maar mooi in een uitverkocht Stadion
Galgenwaard.’

‘Op dat moment komt Cor Doeland langs lopen, ook al
een stukje nostalgie. Hij was de beste buitenspeler die
Geinoord heeft gekend en was qua stijl goed te vergelijken
met rechtsbuiten Henk van Laatum. En zo komen bekende
namen langs terwijl Geinoord en Breukelen moeizaam aan
scoringskansen toekomen. ‘Twee redelijk ploegen maar
geen absolute hoogvliegers in deze afdeling,’ zo is onze
gemeenschappelijke conclusie.’ En dan valt natuurlijk de
naam van Daniel Kops die in deze streekderby weinig
aangespeeld wordt en dit keer zijn traditionele doelpunt
niet kan maken. ‘Ik hoop van harte dat hij Geinoord voor
degradatie kan redden, dat zou in dit fusiejaar rampzalig

zijn,’ zo concludeert Henk. ‘We hebben bij Breukelen een
lange periode heel veel plezier mogen beleven aan Daniel,
een echte goaltjesdief.’

Er komen nog meer namen langs. Bijvoorbeeld die van
Elinkwijk-vedetten als Piet Kraak, Nico de Bree en niet te
vergeten de Surinamers Michel Kruin en Humphrey
Mijnals die Zuilen destijds in bekoring brachten. En
natuurlijk van Jan Groenendijk, de voormalige spits van
Geinoord die ook bij Elinkwijk en FC Utrecht daarna
furore maakte. Van Echtelt: ‘Als journalist heb ik al die
spelers in actie gezien maar dus ook Henk van Laatum die
met zijn snelheid en doelgerichtheid zich vaak wist te
profileren. En in zijn nadagen heb ik hem nog mogen
fluiten, als scheidsrechter bij een duel van Nijenrodes dat
destijds de voorloper was van FC Breukelen. De ploeg
speelde nog op het oude veld bij de brug over het
Amsterdam Rijnkanaal. Hij moet lachen om die
herinnering. ‘Een teken dat we oud aan het worden zijn,’
aldus de intussen 83-jarige man uit Breukelen. Terwijl ik
eind februari mijn 80-ste verjaardag vierde. En zo werd
die eerste helft van Geinoord-Breukelen toch nog een
beetje leuk voor dit ‘bejaarde tweetal’ zegt onze reporter
Hans van Echtelt.

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: ‘Eens per jaar word ik een echte keukenprinses. Dan haal ik alles uit de kast en bak ik verschillende dingen. Niet voor mijzelf,
maar voor anderen. Want ach… je bent maar één keer per jaar jarig, toch?’

De Digitale Nieuwegeiner

Hans van Echtelt (tweede van links) bekijkt
de verrichtingen van SV Geinoord en
FC Breukelen samen met Henk van Laatum
(naast hem) FOTO: GERARD VAN VLIET

http://www.keep-in-mind.nl


31

Achtervolging met hoge
snelheid eindigt in

Nieuwegein, politie
geeft beelden vrij

De politie heeft beelden vrij
gegeven van een achtervolging
van een Franse auto die in
november plaatsvond. De auto
werd gesignaleerd op de A27.
Toen de 22-jarige bestuurder bij
Lexmond een volgteken kreeg
(in het Frans) besloot hij zich uit
de voeten te maken. In de video
zie je beelden van verschillende
politie-eenheden die allemaal
samenwerken, waaronder de
Meldkamer Midden-Nederland,
politie Nieuwegein en de dienst
Infrastructuur.

Eenmaal op de A2 ging de be-
stuurder vol in de remmen om ver-
volgens spookrijdend Nieuwegein
in te rijden. Hierbij veroorzaakte hij
bijna twee aanrijdingen. Na een
achtervolging door de wijken
Doorslag en Hoog-Zandveld
sprong de bestuurder in de wijk
Fokkesteeg uit de nog rijdende
auto, waarbij de auto in een tuin
belandde. Daar werd de bestuur-
der direct aangehouden. De be-
stuurder bleek een 22-jarige man
uit Frankrijk. Tegen hem wordt
voor meerdere feiten proces-ver-
baal opgemaakt.

Automobilist
rijdt trambaan op in City,
tramverkeer
hele avond ontregeld

Een automobilist heeft woensdagavond
het tramverkeer in Nieuwegein en
IJsselstein flink ontregeld aan de Zuid-
stedeweg. De chauffeur reed een
onorthodoxe route, namelijk via de
tramrails. Dat ging niet goed: de auto
kwam vast te zitten op het spoor.

Een bezorgde bewoner liet onze redactie
eerder weten: ‘Bij de tramovergang
Randijk/Koekoekslaan staat al meer dan een
half uur een tram met volle verlichting stil.
Ik zie vanuit mijn dakraam veel activteit van
mensen en dingen die lijken op zwaar
vrachttransport. Er is iets aan de hand,
maar ik snap niet wat.’

Woensdagavond rond 19.45 uur ging het
mis ter hoogte van winkelcentrum City-
plaza in de binnenstad van Nieuwegein.
Het verwijderen van het voertuig had no-
gal wat voeten in de aarde. Een kraanwa-
gen moet uiteindelijk hulp bieden om het
spoor vrij te maken.

Vervoerder U-OV heeft onze redactie la-
ten weten dat het tramverkeer tussen
halte P+R Westraven en Nieuwegein/IJs-
selstein-Zuid de rest van de avond niet
kon rijden. De vervoerder liet weten dat
donderdag de dienst weer gewoon kon
worden aangevangen met zijn reguliere
dienst. Hoe het zo fout kon gaan is nog
niet bekend. Dat wordt ondertzocht.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/fransman-met-gestolen-auto-maakt-dollemansrit-door-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/fransman-met-gestolen-auto-maakt-dollemansrit-door-nieuwegein
http://www.sportparkgalecop.nl
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Met de fietsvalpreventietraining
blijf je veilig doortrappen

Ben je bang om te vallen en fiets je daarom veel minder
dan je zou willen? Fiets je wel veel maar wil je weten hoe
je stevig in het zadel blijft zitten? En wat je moet doen als
je toch valt? Meld je dan aan voor de gratis Doortrappen
fietsvalpreventietraining.

Fysiotherapeuten Eefke Wind en Marieke Stortelers praten je bij
over het voorkomen van fietsongevallen, wat er verandert als je
ouder wordt en wat je zelf kunt doen om fit te blijven fietsen.
Ook doe je onder hun professionele begeleiding balans- en
evenwichtsoefeningen

Deelname
Deze training is speciaal voor Nieuwegeinse 60-plussers en vindt
plaats op donderdag 13 april van 11.00 tot 13.00 uur nabij
Zorgplein Zuid aan de Ratelaar38. Opgeven kan bij Eefke Wind
door een e-mailtje te sturen naar e.wind@fysiozorgpleinzuid.nl.
Deelname is gratis.

Over Doortrappen
Nieuwegein telt relatief veel inwoners ouder dan vijfenzestig.
De gemeente zet zich op diverse manieren in om senioren langer
gezond, actief en zelfstandig te houden. 'Senioren stimuleren om
langer op een veilige manier te blijven doorfietsen, past bij onze
doelstellingen. Fietsen is ook op oudere leeftijd een prettige,
goedkope en laagdrempelige manier om zelfstandig en in beweging
te blijven,' aldus wethouder Ellie Eggengoor eerder bij de aftrap
van het programma Doortrappen.
Het landelijke programma Doortrappen, ontwikkeld door het
Ministerie van I&W, heeft tot doel ouderen zo lang mogelijk
veilig door te laten fietsen. Om dat te bereiken, worden in al
meer dan vijftig gemeenten Doortrappen activiteiten georga-
niseerd. De provincie helpt hierin mee.

Sportief dagboek (22)

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.

Ok, Hans was wel de eerste helft aan-
wezig op Sportpark Parkhout in
Nieuwegein. Hij genoot zichtbaar van
de herinneringen van uit het verle-
den. Gerard van Vliet schreef deson-
danks trouw het sportief dagboek
voor deze week.

Gerard van Viet:
‘Een wedstrijd waar vooraf erg naar

werd uitgezien vanwege allerlei senti-
menten, en kan de thuisploeg bij een
goed resultaat definitief aansluiting
vinden bij de middenmoot. Achteraf
kan worden geconstateerd dat van het
laatste argument slechts een kwartier
sprake is geweest. De 1e helft kon of
wilde de thuisploeg het spel niet maken
en zakte terug op eigen helft. De be-
zoekers uit Breukelen combineerden tot
aan de 16 mrt. maar kwamen niet
verder dan een afzwaaier van afstand.
De thuisploeg zette daar een enkele
leuke aanvallen tegenover maar kwa-
men niet tot echte doelpogingen. Zo-
doende had de eerste helft ook wel
schriftelijk afgedaan kunnen worden.’

‘Na de thee kwam Geinoord met iets
meer aanvallende intenties uit de
kleedkamer wat in de 15e min resul-
teerde in een hoogstandje van Sem van
Zwieten. Hij promoveerde een voorzet
van Jardell Adamson tot een doelpunt
door de bal achter zijn standbeen langs
binnen te tikken. Opzienbarend was dat
Geinoord onmiddellijk de verdedigende
stellingen weer innam in de veronder-
stelling dat het nog een half uur kon
teren op de voorsprong. Dat hield
ongeveer 10 minuten stand toen Bob
Brilleman namens de bezoekers in de
26e minuut de 1-1 aantekende.’

‘SV Geinoord herpakte zich en kreeg via
Jay Daalhuisen een uitgelezen moge-
lijkheid om opnieuw op voorsprong te
komen. Uitermate pech had Jeroen
Scholman welke zich prachtig vrij
gespeeld op de rand van de 16 mrt. Zijn
geplaatste diagonale schot spatte op de
tweede paal uiteen, de rebound werd
gesmoord door de verdediging van
Breukelen.In de 43e minuut, en de
toegevoegde tijd trokken de bezoekers
de winst via Roy Turksma en Raoul
Sam-Sin, alsnog naar zich toe. De
thuisploeg is weer terug bij af en heeft
mede dankzij de positieve resultaten
van de concurrentie, opnieuw ernstige
degradatie zorgen.’
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mailto:e.wind@fysiozorgpleinzuid.nl
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-trapt-af-met-het-programma-doortrappen
https://www.pen.nl/artikel/category/sport/sportief-dagboek
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Met jongeren in gesprek
over de horeca
in Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein werkt samen
met de stad aan een nieuw horeca-
beleid. Na een geslaagde digitale pei-
ling via Swipocratie nodigd zij nu jon-
geren (tot 30 jaar) uit om live verder te
praten over de horeca in Nieuwegein.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan
door dit formulier in te vullen.

Toename horeca in Nederland
Door de jaren heen zijn er in onze stad
allerlei nieuwe vormen van horeca bijge-
komen. Het huidige horecabeleid is al der-
tig jaar oud. Er staan niet heel veel details
in. En het gaat vooral over de Binnenstad,
Jutphaas en Vreeswijk. Nieuwegein had
toen achttien horecavestigingen.

Op dit moment zijn er 109 vestigingen,
verdeeld over de hele stad. Met de ont-
wikkeling van Het Klooster, Rijnhuizen en
City (Doorslagzone) komt er ook weer
nieuwe horeca bij. De horeca vernieuwt
zichzelf steeds weer. Er ontstaan vaak en
veel nieuwe concepten. Daarom wil de
gemeente samen met de stad werken aan
een nieuw horecabeleid.

Op dinsdag 28 maart wil de gemeente
Nieuwegein verder in gesprek gaan met
jongeren over de horeca in Nieuwegein.
Zij wil graag weten wat de jongeren belan-
grijk vinden.

‘Het is tijd om keuzes te maken!’ De bij-
eenkomst wordt gehouden in DE KOM en
duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Voorberei-
den is niet nodig. En voor een hapje en
drankje wordt gezorgd. Ook ontvangen
alle deelnemers na afloop een goodiebag.

Werkzaamheden
slijpen trambaan traject
IJsselstein - Nieuwegein

In het weekend van zaterdag
25 en zondag 26 maart vinden
werkzaamheden plaats op het
traject IJsselstein-Nieuwegein.
Hierdoor zal de tram niet rijden.
Vervangende bussen worden
ingezet.

Tussen de eindhalte IJsselstein
Zuid en halte Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein slijpt Regiotram
Utrecht zaterdag en zondag het
spoor van 04.30 tot 22.00 uur. Dit
is nodig om de wielen van de
trams weer optimaal aan te laten
sluiten en geluidsvorming van
passerende trams te verminderen.

Helaas kunnen de werkzaamhe-
den niet worden uitgevoerd zon-
der enige mate van geluidshinder
voor de directe omgeving, dit komt
doordat er gebruik moet worden
gemaakt van een slijpvoertuig
gedurende de hele werkperiode.

De toekomst van
slimme apparaten
AI, machine learning
en blockchain

Slimme technologie is niet
langer iets van de toekomst.
Steeds meer huizen worden uit-
gerust met slimme apparaten
die het dagelijkse leven een-
voudiger maken. Of het nu gaat
om een slimme thermostaat,
om slimme verlichting of om
slimme beveiligingscamera’s,
dergelijke technologie biedt
talloze voordelen. In de toe-
komst zullen deze apparaten
nog slimmer worden en ge-
bruikmaken van nieuwe tech-
nologieën, bijvoorbeeld de AI-
technologie en de blockchain-
technologie.

Wat zijn slimme apparaten?
Het gaat om apparaten die zijn

verbonden met het internet en die
kunnen worden bediend met be-
hulp van een smartphone, tablet
of computer. Denk bijvoorbeeld
aan een slimme thermostaat die
kan worden geprogrammeerd om
de temperatuur in huis automa-
tisch aan te passen. Slimme sloten
kunnen dan weer worden geopend
en vergrendeld met een smart-
phone en slimme beveiligings-
camera’s geven huiseigenaren de
mogelijkheid om hun huis vanaf
elke locatie te bewaken. Ze bieden
gemak, veiligheid en comfort en
ze worden nog altijd populairder.

AI-technologie
bij slimme apparaten
Men neemt aan dat de autonomie
van slimme apparaten in de toe-
komst nog verder zal toenemen.
De apparaten van de toekomst
zullen naar verwachting steeds

(verder lezen)

https://www.ikbennieuwegein.nl/Beheer/Formulierenmodule/2427337.aspx
https://www.pen.nl/artikel/de-toekomst-van-slimme-apparaten-ai-machine-learning-en-blockchain
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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.

Klik op een activiteit voor meer
informatie.

Naar de volgende pagina

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

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

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

Elke dinsdag
08.30 - 12.00 Peuterspeelzaal
09.00 - 11.30 Naaiclub
09.00 - 12.00 Kleiduiven
09.30 - 11.00 Inloopspreekuur
09.30 - 12.00 Schaken
09.30 - 10.15 Beter bewegen
09.30 - 11.30 Creatief Club
10.00 - 11.30 Sportinformatie
10.00 - 12.00 Koffieinloop
10.00 - 12.00 Digi-vragen
10.30 - 11.15 Beter bewegen
10.30 -12.00 Gezellig bij Jut
10.30 - 12.00 Vief wandelgroep
10.30 - 12.30 Taal en ontmoeting
11.00 - 13.00 Kaarten maken

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

Elke woensdag
09.00 - 10.00 Pilates
09.00 - 11.00 Taal en ontmoeting
09.15 - 10.30 Rustig wandelen
09.30 - 10.00 Wielertourclub
09.30 - 10.15 55+ sport
09.30 - 12.00 Inloopcafé
09.30 - 12.30 Vief Actief
10.00 - 11.00 MBVO swinggym
10.00 - 11.00 Ouder-kindochtend
10.00 - 11.30 Wandelen
10.00 - 11.30 Koffieinloop
13.00 - 15.00 Acryl aquarel
10.00 - 12.00 Koersbal
10.00 - 12.00 Apparatuur-uur
10.00 - 12.00 Breien en haken
10.00 - 12.00 Haken
10.00 - 12.00 Atelier
11.00 - 12.00 MBVO zumba
11.45 - 13.15 Koor
12.30 - 13.30 Buurtlunch
13.00 - 16.00 Senioren samen
13.15 - 15.00 Yoga
13.30 - 14.30 Yoga
13.30 - 15.30 Spelletjesmiddag
13.30 - 16.00 Digi Café
13.30 - 16.45 Bridge
14.00 - 16.00 Speksteen bij Jut
14.00 - 16.00 Schaakclub
14.00 - 16.00 Jut's Potpourrie
14.00 - 16.00 Bingo
14.00 - 16.00 Breien en haken
15.00 - 16.00 Kidsclub Batau
15.00 - 17.00 Biologisch boodsch.
16.00 - 17.00 Schaken
17.15 - 19.00 Eet je mee
18.00 - 20.00 Koken met Arie
19.30 - 21.30 Open atelier
19.30 - 22.00 Videoclub

https://dexpremiumlubricants.com/index.php
mailto:redactie@pen.nl
mailto:redactie@pen.nl
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
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Buurtplein Doorslag
Buurtplein Batau
Buurtplein De Componist
Buurtplein Galecop
Buurtplein Zuid
Dorpshuis Vreeswijk
Pétanque Galecop
De tweede verdieping
De Partner
Natuurkwartier
Jut & Zo

Elke donderdag
09.15 - 10.15 Yoga
09.30 - 11.00 Inloopspreekuur
09.30 - 11.00 Buurtbrabbel
09.30 - 11.30 Tekenen/schilderen
09.30 - 12.00 Vrouwenclub
10.00 - 11.15 Wandelen
10.00 - 11.30 Wandelen
10.00 - 11.30 Creatieve ochtend
10.00 - 12.00 Sportinfo inloop
10.00 - 12.00 Digi-vragen
10.00 - 12.00 Computerinloop
10.00 - 13.00 Naaien
10.30 -12.00 Gezellig bij Jut
11.00 - 12.00 MBVO gym
12.00 - 13.00 Lunchcafé
12.30 - 14.00 Puzzeluitleen
13.00 - 14.00 Yoga
13.00 - 15.00 Breien
13.00 - 15.30 Schilderen/tekenen
13.00 - 16.45 Klaverjassen
13.00 - 17.00 Klaverjassen
13.00 - 17.00 Acryl en aquarel
13.15 - 15.15 Creatief met koffie
13.30 - 15.30 Goed gesprek
13.30 - 17.00 Klaverjassen
14.00 - 16.00 Galecopperband
14.00 - 16.00 Muziek en meer
14.00 - 16.00 Samen creatief
14.30 - 15.30 Koor Geinse Wijsjes
15.00 - 17.00 Schaken
17.30 - 19.00 Het pruttelt bij Jut
17.30 - 19.00 Eetcafé
19.30 - 21.00 Raya yoga

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

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

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

Elke zondag
09.30 - 10.00 Wielertourclub
10.00 - 18.00 Huiswerkbegeleid.

Gratis activiteiten
tijdens de Week van het Geld

Tijdens de 12e Week van het geld is er
van 27 tot en met 31 maart van alles te
doen in Nieuwegein! Zo zijn er allerlei
leuke én leerzame activiteiten. Ouders
en jongeren krijgen bijvoorbeeld tij-
dens een voorstelling of een spel tips
over verstandig omgaan met geld. Het
thema is dit jaar ‘Bedwing de bling’:
hoe kun je omgaan met verleidingen
en dromen zonder in de problemen te
komen? Want ‘bling’ is overal en soms
moeilijk te weerstaan. Meedoen aan
alle activiteiten is gratis. Kijk hier
voor het programma en activiteiten.

Wethouder Guido Bamberg: 'Goed leren
omgaan met geld is belangrijk. Als kinderen
dit jong leren, dan legt dat de basis voor
financiële zelfstandigheid op volwassen
leeftijd. Kinderen groeien momenteel op in
een vreemde tijd van inflatie. Waar twee
jaar geleden er nog van alles kon, moeten
veel gezinnen nu keuzes maken wat er wel of
niet kan. Tijdens de Week van het geld
staan we daarom stil bij deze keuzes en hoe
je met financiële verleidingen om kan gaan.'

Activiteiten in Nieuwegein
Inwoners kunnen deze week gratis mee-
doen aan allerlei activiteiten. Bijvoor-
beeld de voorstelling Credits voor ouders
van pubers in theater DE KOM, een work-
shop Kidsgeldwijs voor ouders en kinde-
ren op Buurtplein Batau en een workshop
Geldwijs voor vrijwilligers in het Stads-
huis. In de bibliotheek is het PLUS-café
(voor 55-plussers), Moneypoly (een spel
voor 14-18 jarigen), Money Mule Maffia
(een filmworkshop voor tieners) en de
Wallet Walk (een levend bordspel voor
tieners over het maken van financiële
keuzes). De gemeente Nieuwegein orga-
niseert de activiteiten samen met biblio-
theek De tweede verdieping, Stichting
Balans, Movactor, het Vrijwilligershuis,
4YOUth en meer samenwerkingspartners.

De Week van het geld is een landelijk ini-
tiatief van Wijzer in geldzaken. Meer in-
formatie over het landelijke programma is
te vinden op de website van ‘Week van
het Geld.’
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https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.ikbennieuwegein.nl/weekvanhetgeld
https://www.ikbennieuwegein.nl/weekvanhetgeld
https://www.weekvanhetgeld.nl/
https://www.weekvanhetgeld.nl/
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Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM

Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein

Bel om kaarten voor voorstellingen
te reserveren naar de

theaterkassa:
0306045554
of mail naar

kassa@dekom.nl.

www.dekom.nl

Concerttour
Edsilia Rombley
Vr 24 mrt, 20.15 uur, vanaf € 27,50
Om te vieren dat ze 25 jaar op de
planken staat, komt jazz-, soul- en
popzangeres Edsilia Rombley op
24 maart naar DE KOM met de
concerttournee ‘In Balans’, naar
het gelijknamige album uit 2020...

'Dit was het Nieuws'-
schrijver en cabaretier
Teun van der Elzen
Vr 24 mrt, 20.30 uur, € 17,50
Teun van den Elzen schrijft voor
‘Dit Was Het Nieuws’, won de jury-
en publieksprijs op het Groninger
Studenten Cabaret Festival en...

Buddy Vedder &
a perfect combination
eren muzikale helden
uit de '70 en '80
Za 25 mrt, 20.15 uur,
vanaf € 27,50
Muziek overstijgt generaties.
Daarom nemen Buddy Vedder & A
Perfect Combination je op 25...

Cabaretier Wart Kamps
Za 25 mrt, 20.30 uur, € 20,00
Het leven van Wart Kamps is een
aaneenschakeling van onge-
makkelijke momenten. Warts
meesterlijke oplossing? Ongemak
bestrijden met nog meer ongemak.
Dan zie je pas hoe mensen écht
zijn. ‘AWKWART’, op 25 maart in...

Leuke en leerzame
familievoorstelling
Koos en Moos (4+)
Zo 26 mrt, 15.00 uur, € 12,50
Net als in de gelijknamige
YouTube-serie gaan Koos en
Moos op 26 maart in DE KOM op
zoek naar antwoorden op...

klimaatvragen. In deze vrolijke
voorstelling ontdekken ze via leuke
en leerzame liedjes waarom we lief
moeten zijn voor de aarde en laat
Koos de Koala zien dat je meer
voor de natuur kunt doen dan je
denkt. Voorafga

Winnaar Groninger Stu-
denten Cabaret Festival
Ramon Chartrer
Wo 29 mrt, 20.30 uur, € 17,50
Cabaretier en zanger Ramon Cha-
trer (oud-Frans voor ‘castreren’)
won in 2020 de jury-, publieks- en
persoonlijkheidsprijs op het
Groninger Studenten Cabaret...

Linda Verstraten en
Marleen van der Loo
in de musical
Checkpoint Charlie
Do 30 mrt, 20.15 uur,
vanaf € 26,50
Het is 13 augustus 1961: Berlijn is
ineens verdeeld door prikkeldraad.
De musical ‘Checkpoint Charlie’...

Wouter Hamel tourt
met Theaterconcert
Little Torch
Do 30 mrt, 20.30 uur, € 25,00
Wouter Hamel en zijn vaste kracht-
en Thierry Castel en Sven Happel
verkennen het spanningsveld
tussen het oude en het moderne...
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