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JAN VAN NIJLENHOVE

DEZE WEEK

• Agenda
•

Marieke Lucas Rijneveld in de bieb Kom kleuteren in DE KOM

Kans op meer bloemen in jouw tuin

• Omwonenden en (toekomstige) bewoners kunnen meedenken over toekomstplan Nijpelsplantsoen

De nieuwe Beugelaer is uit

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda DE KOM
• Agenda Bouwgein
• Kom in een Brassband spelen
• Expositie Voorbij 't Atrium
• Help Yvonne aan haar hulphond
•

• Heeft jouw leven genoeg glans?
• Plus-café: Laat je horen!
• Digibrigade over mobiliteit
• Politiek Café met Lisa Westerveld
• GroenLinks en PvdA tekenen manifest
• SV Geinoord bekert verder
• Wat eten we bij Jut & Zo
• Duurzame vernieuwing Rosarium City
• Dorpshuis Fort Vreeswijk ondersteunt

bij digitaal contact overheid
• Schoonspringers Aquarijn in actie

• Lezing democratie en verkiezingen
Provinciale Staten

• Minder mobiel, tóch stemmen
• Politie zoekt getuigen straatroofpoging
• Verdachte mag proces niet in vrijheid

afwachten
• Taalvrijwilligers opgeleid in de bieb
• Mooie avond voor Alessandro Damen
• Waterscoutinggroep Prins Bernhard

breidt uit
• Inloopspreekuur WOZ huiseigenaren
• Bushaltes Antilopeweide worden

aangepast
• Hoogste punt nieuwbouw sv Parkhout
• Speeltoestel vluchtelingenkinderen
• Ongekend jaar Stichting Leergeld
• Uitnodiging Ideeënmarkt Nieuwegein
• Herinnering: Open dag

• Een bijzondere sjaal met liefde

• Duurzaam: Energie besparen met goed ventileren



Courgettesoep
met zalm en dille

Soms is er niet veel tijd om te koken,
en maak ik een pan soep voor een paar
dagen, deze heb ik op mijn werk bedacht
en vond veel bijval. Het recept.

Straat van de Week

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

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Nieuwe taalvrijwilligers opgeleid in de bibliotheek

Elke week zet een grote groep taalvrijwilligers zich bij bibliotheek
De tweede verdieping in om (nieuwe) Nederlanders te helpen bij het
leren van de Nederlandse taal. Afgelopen maand hebben zestien
vrijwilligers de Basistraining Taalvrijwilligers met succes afgerond.

Enthousiaste deelnemers
Alle enthousiaste deelnemers hebben de afgelopen periode hard
gewerkt. Alle lof voor hun inzet! De training is ontwikkeld door Stichting
Lezen en Schrijven en werd gegeven door docent Irma Nijkamp van het
Taalhuis. In vier dagdelen heeft zij de vrijwilligers meer handvatten
gegeven. Ook oefenden ze met voorbeelden en materialen uit de praktijk.
Zo kunnen de vrijwilligers met nóg meer zekerheid taalzoekers helpen.
Dit kunnen mensen zijn die nieuw zijn in Nederland, maar ook
Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven.

Ton Somer is een van de taalvrijwilligers die aan de slag is gegaan. Ze
vertelt: 'Tijdens de training hebben we geleerd hoe je samen met
taalzoekers kunt lezen en hoe je hen begeleidt. Maar we hebben ook
hele praktische tips gekregen. Je moet taalzoekers bijvoorbeeld niet
verbeteren! Ik heb echt veel informatie gekregen en weet ook gelijk hoe ik
dit kan inzetten tijden mijn taallessen.'

Over de aanpak van laaggeletterdheid
Taalvrijwilligers vormen een belangrijk onderdeel in de preventie en
aanpak van laaggeletterdheid. In Nieuwegein heeft ruim 15% van de
inwoners grote moeite met lezen, schrijven en/of spreken van de
Nederlandse taal of omgaan met de computer.

Wil jij je ook inzetten om mensen op een laagdrempelige manier
Nederlands te leren spreken en schrijven? Kijk dan op de website van de
bibliotheek De tweede verdieping bij de vacatures. Op de website lees je
daarnaast meer over onze visie en aanpak rondom taal.
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https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/courgettesoep-met-zalm
https://www.pen.nl/artikel/de-jan-van-nijlenhove
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.detweedeverdieping.nu/organisatie/werken-bij/
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.

• 3 mrt: Mind & Mocktails
• 4 mrt: Repair Café Doorslag
• 4 mrt: Can You Kick It
• 4 mrt: Open Lab, proefjes en testjes
• 5 mrt: All Xclusive in De Partner
• 6 mrt: Plus-café: Kom Op Dinsdag
• 7 mrt: Digibrigade over mobiliteit
• 7 mrt: Gesprek nieuw horecabeleid
• 8 mrt: Bingo Buurtplein Doorslag
• 8 mrt: Workshop Digisterker over

mijnoverheid.nl
• 8 mrt: High Tea voor Syrische en

Turkse vrouwen
• 9 mrt: Workshop rookmelders
• 10 en 11 mrt: NLdoet
• 10 mrt: Tuinieren Hoornseschans
• 10 mrt: Klussen Museumwerf Vreeswijk
• 10 mrt: Opfleuren buitenterrein

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

Galecop
• 11 mrt: KOM kunst maken
• 13 mrt: Plus-café over provinciale

statenverkiezingen
• 13 mrt: Lezing democratie en

provinciale statenverkiezingen
• 15 mrt: Verkiezingen (Bouwgein)
• 15 mrt: Pannenkoekdag
• 18 mrt: KOM dansen
• 18 mrt: Landelijke Opschoondag
• 20 mrt: Plus-café: zangworkshop
• 24 mrt: Bingo lente thema
• 25 mrt: KOM toneel spelen
• 25 mrt: Vogelbeurs
• 29 mrt: Tegeltje eruit - plantje erin
• 29 mrt: Bingo Buurtplein Doorslag
• 1 apr: KOM muziek maken
• 1 apr: Repair Café Doorslag
• 2 apr: Ramadan Iftar
• 10 apr: Paasbrunch Batau
• 12 apr: Bingo Buurtplein Doorslag
• 15 apr: KOM kunst maken
• 18 apr: Ideeënmarkt met raadsleden
• 21 apr: Fietsen na de tweewieler
• 22 apr: KOM dansen
• 22 apr: Vogelbeurs
• 26 apr: Bingo Buurtplein Doorslag
• 6 mei: Repair Café Doorslag
• 10 mei: Bingo Buurtplein Doorslag
• 13 mei: KOM toneel spelen

Moshé Lewkowitz,
stadsbeiaardier van Nieuwegein, overleden

Vorige week vrijdag is op 70-jarige leeftijd overleden: Moshé
Lewkowitz. Lewkowitz was sinds 1985 stadsbeiaardier van
Nieuwegein en is afghelopen maandag begraven op de joodse
begraafplaats Gan Hasjalom in Hoofddorp.

Moshé studeerde viool, Algemene Muzikale Vorming en schoolmuziek
aan het Conservatorium in Utrecht. Lewkowitz bekwaamde zich in het
beiaardspel via een studie aan de Nederlandse Beiaardschool in
Amersfoort bij Leen ’t Hart. Behalve als beiaardier werkte Lewkowitz ook
nog als vioolpedagoog in Utrecht. Hij gaf tot kort voor zijn overlijden nog
viool-, altviool en ensemble-les aan huis.

Door de muziek leerde hij zijn echtgenote, Marian de Munck, kennen. Zij
zong in het studentenkoor en hij was repetitor van de strijkers. Marian
was katholiek opgevoed, maar omdat Moshé graag een joods gezin
wilde, is ze toegetreden tot de liberale joodse gemeente. Ze kregen drie
zonen en inmiddels zijn er vier kleinkinderen, waarvoor Moshé een zeer
liefhebbende opa was.

Anderhalf jaar geleden bleek dat Moshé ernstig ziek was. Na vele
behandelingen leek het weer goed te gaan, maar in december werd
duidelijk dat genezing niet meer mogelijk was.

De Digitale Nieuwegeiner

Moshé Lewkowitz in 2016
achter ‘zijn’ beiaard in Nieuwegein

https://www.repaircafenieuwegein.nl
https://www.detweedeverdieping.nu
https://www.detweedeverdieping.nu
0644667793
http://www.movactor.nl
http://www.movactor.nl
https://www.pen.nl/artikel/116266
https://www.pen.nl/artikel/meld-je-project-aan-voor-nldoet-2023
https://www.bouwgein.nl
https://www.pen.nl/artikel/snoeigroep-galecop-gaat-weer-van-start-2
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.detweedeverdieping.nu
https://www.detweedeverdieping.nu
https://www.pen.nl/artikel/lezing-democratie-en-verkiezingen-provinciale-staten
https://www.pen.nl/artikel/lezing-democratie-en-verkiezingen-provinciale-staten
https://www.bouwgein.nl
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten/pannenkoekdag
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/landelijke-opschoondag-in-aantocht-wat-pakt-nieuwegein-op
https://www.detweedeverdieping.nu
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/kans-voor-meer-bloemen-in-jouw-tuin-op-29-maart
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.repaircafenieuwegein.nl
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/raadsleden-gemeente-nieuwegein-houden-ideeenmarkt
mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
0644667793
https://www.repaircafenieuwegein.nl
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://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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Kans voor meer bloemen
in jouw tuin op 29 maart!

Na deelname aan de Klimaatfietstocht
werd een buurtbewoonster van de
Citadeldrift enthousiast voor meer
bloemen in haar buurt. Samen met de
projectleider van Betere Buurten, de
groene vingers van de Gemeente en
Bloeiend Nieuwegein werd de locatie
langs het fietspad Nedereindseweg ten
zuiden van Muntplein gezien als kans
voor kleur. In maart gaat de gemeente
hier de biodiversiteit (meer bloemen en
soorten planten) verhogen door ook
wilde bloemen in te zaaien. Naast park
Randijk en Parkhout, de derde nieuwe
locatie voor Bloeiend Nieuwegein in
het afgelopen half jaar.

‘Tegeltje eruit - plantje erin’
Wil je meer inspiratie over wat je zelf in je
eigen tuin kan doen? Op 29 maart tussen
13.00 en 14.00 uur is bij de Nedereindse-
weg/Citadeldrift dé mogelijkheid om elkaar
te ontmoeten over kansen voor groen en
bloemen. Als je gelijk aan de slag wilt met
vergroenen in je tuin, lever dan je tegel in
en ontvang hier een plantje voor terug. Je
kunt kiezen uit drie kleuren: lila (kruiptijm),
paars (zenegroen) of geel (brandkruid).
Het zijn makkelijke planten in onderhoud.

Geïnteresseerd?
Stuur dan een mail naar Samen Duur-
zaam Nieuwegein (info@samenduurza-
amnieuwegein.nl) met jouw keuze voor 22
maart en je plant staat klaar. Voor kinde-
ren is er de Doekaart Zonnebloemen voor
bijen van Groen doet Nieuwegein Goed
inclusief zonnebloemzaadjes. Zie jij kan-
sen voor bloemen in jouw buurt, zoals een
geveltuin? Kijk op ‘Doe mee’ op de web-
site van Bloeiend Nieuwegein.

Bloeiend Nieuwegein wordt mede mogelijk
gemaakt door subsidie van het innovatie-
fonds Samen voor Biodiversiteit; educa-
tieve invulling van Groen doet Nieuwegein
Goed, een samenwerking van de ge-
meente Nieuwegein, Betere Buurten
project.
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Bloemenweide aan de Pieter de
Hooghage in de wijk Galecop in
Nieuwegein afgelopen zomer

Inloopspreekuur WOZ-
waarde voor huiseigenaren

In februari heeft Belastingsamenwer-
king gemeenten en hoogheemraad-
schap Utrecht (BghU) belastingaansla-
gen verstuurd. Een groot gedeelte van
de huiseigenaren in Nieuwegein heeft
inmiddels een aanslag ontvangen.

BghU voert de heffing en invordering van
lokale belastingen uit voor Nieuwegein.
De waarde van je woning (de WOZ-waar-
de) wordt gebruikt om de hoogte van be-
lastingen en heffingen te bepalen. De ta-
xateurs van BghU stellen de hoogte van de
WOZ-waarde vast.

Bij vragen over de WOZ-waarde van jouw
woning kun je terecht bij het inloop-

spreekuur op dinsdag 7 maart en dinsdag
21 maart in het Stadshuis. De taxateurs
van BghU zijn van 09.00 tot 16.00 uur
aanwezig in kamer 104 en 105 (op de eer-
ste etage). Je kunt gewoon binnenlopen
en je hoeft je niet vooraf te melden bij de
receptie.
Voor vragen kun je ook terecht op de web-
site www.bghu.nl of bel tijdens kantoor-
uren naar 088-0640200.

mailto:info@samenduurzaamnieuwegein.nl
mailto:info@samenduurzaamnieuwegein.nl
https://www.bloeiendnieuwegein.nl/
https://www.natuurkwartier.nl/wie-zijn-wij/groen-doet-nieuwegein-goed
https://www.natuurkwartier.nl/wie-zijn-wij/groen-doet-nieuwegein-goed
http://www.bghu.nl
0880640200
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Breien
met de Ruilfabriek

Een bijzondere sjaal
met liefde

Het nieuwe project Breien met
de Ruilfabriek van Stichting De
Ruilfabriek is tot stand geko-
men in samenwerking met het
Postcode Loterij Buurtfonds.
Met deze campagne willen zij
samen met buurtgenoten an-
deren helpen om de koudere
dagen door te komen.

Hoge energieprijzen zorgen er-
voor dat veel mensen in de pro-
blemen komen. De Ruilfabriek wil
door de steun van het Postcode
Loterij Buurtfonds samen met
buurtgenoten sjaals gaan breien
die de medemens warmte kan
bieden.

Hoe het werkt?
Haal de gratis wol op in De Ruil-
fabriek Conceptstore op Cityplaza
Nieuwegein en brei of haak een
sjaal met liefde. Zodra de sjaal af
is kan deze weer worden ingele-

verd en zorgen de vrijwilligers er-
voor dat de sjaal bij iemand te-
recht komt die wel wat extra
warmte verdient.

Meehelpen
Help je mee om zoveel mogelijk
sjaals te maken voor alle lieve
buurtgenoten? De Ruilfabriek
Conceptstore is gelegen op City-
plaza Nieuwegein bovenaan de
roltrappen op het middenplein.

Over Stichting De Ruilfabriek
Stichting De Ruilfabriek is een
goede doelen organisatie die
gelooft en werkt vanuit de RUIL
economie. Ilja Jansen: ‘Wij hebben
een prachtige locatie waar wij wer-
ken met vrijwilligers met èn zonder
een afstand tot de arbeidsmarkt.
Wij zijn een erkend leerbedrijf en
houden ervan om mensen te helpen
met dat extra stapje om terug de
maatschappij in te komen. Wij
helpen (jonge) startende onderne-
mers om te starten met ondernemen
en ze daarbij te begeleiden.’

‘In het hart van winkelcentrum
Cityplaza is onze prachtige winkel
van meer dan 400 m2 gelegen op
een A locatie. Meer dan 70 unieke
ondernemers nemen je mee in de
wereld van hun prachtige producten
in diverse prijsklassen. Omdat wij
met vele vrijwilligers werken is het
kadootje die je koopt in de winkel
een heel bijzonder kadootje. We
ruilen daarmee dubbel geluk!’

6

Wat eten we bij
Het Pruttelt bij Jut

• 6 maart
Aardappelen met witlof in kaas en ham

• 13 maart
Koreaanse kip met Aziatische nasi

• 20 maart
Pasta ovenschotel

• 27 maart
Boerenkool met 'n huisgemaakte bal
gehakt uit de jus

En altijd een overheerlijk toetje natuurlijk!

Reserveren verplicht. Dit kan tot de vrijdag
ervoor via jutenzonieuwegein@gmail.com
of loop binnen en reserveer gezellig bij
een vrijwilliger.

Met dank aan De Hollandse Pot enzo.

OMKIJKEN

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

Maart 2012

Herrie en stof. Jaar na jaar. Net als veel andere
City-bewoners hebben de mensen die in de
appartementen woonden die uitkijken op de
Raadstede jarenlang 'onrustig' gewoond. Op het
moment dat ik deze foto maakte is het einde van
de overlast in zicht.

De Digitale Nieuwegeiner
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https://www.deruilfabriek.nl/
https://www.deruilfabriek.nl/
https://www.cityplaza.nl/
https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-organiseert-daar-een-heus-ruil-event-in-nieuwegein
mailto:jutenzonieuwegein@gmail.com
https://www.facebook.com/dehollandsepotenzo?__tn__=-%5DK*F
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Bushaltes Antilopeweide
worden aangepast

Vanaf woensdag 8 maart wordt gestart
met het aanpassen van de bushaltes
Antilopeweide. De haltehavens worden
opgeheven en de bus gaat vanaf dan
halteren op de rijbaan. Hiervoor wor-
den de haltes verplaatst en gaat het
fietspad achter de bushalte langs. De
werkzaamheden zijn onderdeel van het
veiliger maken van de Batauweg.

Aanleiding
In 2017 is het Mobiliteitsprogramma
Nieuwegein 2021-2030 vastgesteld. Eén
van de maatregelen die hierin opgenomen
zijn is het halteren van de bus op de rij-
baan. Hierdoor wordt het veiliger voor de
fietsers, men hoeft de bus niet meer te
passeren en op de bus te wachten. Verder
bespaart het tijd voor de bussen.

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden in twee fasen
uitgevoerd. Hierdoor hoeft de weg niet
geheel afgesloten te worden en wordt het

verkeer met tijdelijke verkeerslichten om
en om over één weghelft geleid. (Brom)-
fietsers worden gedurende de werkzaam-
heden omgeleid. Doorgaand verkeer
wordt geadviseerd om via de Batauweg te
rijden.

Fase 1: Antilopeweide Oost
Als eerste zullen de werkzaamheden wor-
den begonnen met de bushalte aan de
oostzijde, ter hoogte van de Gazelleweide.
De werkzaamheden starten woensdag 8
maart en zullen 2 weken duren. Woens-
dag 22 maart zijn de werkzaamheden
afgerond. Tijdens de werkzaamheden is
de rijbaan aan de zijde van de bushalte
afgesloten, de andere rijbaan blijft open.

Fase 2: Antilopeweide West
Woensdag 22 maart wordt gestart met de
bushalte aan de westzijde, ter hoogte van
de Libelleweide. Ook deze werkzaamhe-
den zullen 2 weken duren. Woensdag 5
april zijn de werkzaamheden afgerond.

Bushalte tijdens werkzaamheden
De bushalte is tijdens de werkzaamheden
niet bereikbaar, er wordt een tijdelijke
bushalte gecreëerd zodat er toch gebruik
gemaakt kan worden van de bussen. De
locatie van de tijdelijke bushalte zal met
een haltebord worden aangegeven.

Werken aan een veilige Batauweg
Samen met inwoners, ondernemers en
andere belanghebbenden zet de gemeen-
te zich al jaren in om de verkeersituatie op
de Batauweg te verbeteren. Hier rijdt veel
autoverkeer. Dit is vorig jaar nog gecon-
stateerd in de Mobiliteitsvisie Nieuwegein
2030 en het bijbehorende Mobiliteitspro-
gramma, dat in 2021 door de gemeenter-
aad is vastgesteld.

De conclusie is dat de verkeersmaatrege-
len, die door de jaren heen getroffen zijn
op en rond de Batauweg, niet het gewen-
ste effect hebben gehad. De hoeveelheid
autoverkeer neemt niet af. Fietsers en
voetgangers voelen zich niet altijd veilig
op de Batauweg. Daarom heeft de ge-
meenteraad besloten een proef van een
jaar uit te voeren om de Batauweg vanaf
één bepaald punt voor autoverkeer af te
sluiten en te leiden naar de A.C. Verhoef-
weg. Deze weg is er oorspronkelijk voor
bedoeld om met de auto snel van a naar b
te komen. Zo wil de gemeente samen met
de stad onderzoeken of de Batauweg vei-
liger wordt voor voetganger en fietsers,
onder meer voor schoolgaande kinderen
en senioren. En wil zij onderzoeken of de
leefbaarheid van de wijk Batau verbetert.

Toen & Nu (foto op de laatste pagina)

De Spuisluis op ’t Frederiksoord

Deze week in de rubriek Toen & Nu een gezicht aan
’t Frederiksoord met de oude Spuisluis. Momenteel
vallen de sluis en het Frederiksoord onder het
beschermde dorpsgezicht Vreeswijk. De sluis is
midden jaren ’80 vorige eeuw nog gerestaureerd.

Onze fotograaf Jordi Jupijn ging naar deze plek en maakte
aan de hand van de foto van Toen, de foto van Nu. Dit
voor de rubriek Toen & Nu. De foto van Toen zal ergens
begin jaren ’50 in de vorige eeuw zijn gemaakt. Heb jij
een oude foto met een verhaal, mail hem gerust aan ons.
Wij kijken dan hoe het Nu is.

De activiteiten in de Spuisluis zijn verstild
Een dam maakt het niet langer mogelijk om via de sluis
de Lek te bereiken. Het water zoekt zich een weg door
een duiker in de rivierdijk. De sluis is in 1817 aangelegd
in verband met de slechte toestand van de Oude sluis,
waarvan in 1815 gedeelten waren ingestort. De sluis is
veel ouder, de situatie Nu is deels een kopie van de
situatie van 1638.

Het gebied rondom de sluis wordt ook wel ‘volmolengat’
genoemd. De Inundatiesluis is gebouwd op de plaats waar

(verder lezen)

https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/werken+aan+een+veilige+batauweg/default.aspx
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/prentbriefkaart-van-de-week-23
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Schoonspringers
Aquarijn actief
op vierde 5-kamp
te Amersfoort

Op zaterdag 25 februari werd
de vierde landelijke 5-kamp
schoonspringen gehouden in
Amersfoort.

• In serie 1, de E-groep (9 jaar en
jonger) was er na vier sprongen
een mooie gouden medaille voor
Lizzy Hamerling.
• In serie 2, de D-groep (10/11
jarigen) was er zilver voor Sureka
Bierman Kerklaan en Nouk Swart
behaalde een mooie bronzen me-
daille.
• In serie 3, de C-groep (12/13
jarigen) werd Mischa Dijkstra
vierde en Mike Hoogendam be-
haalde de vijfde plek.
• In serie 3, de B+groep (14 jaar
en ouder) was er zilver voor Jae

Schoondermark en brons voor
Stanley Grijpink.
• Voor de serie met acht sprongen
was er brons voor Mika Grozse
Nipper en werd Yuna Hulkenberg
zesde.

Al deze individuele resultaten
zorgen dat zwemvereniging
Aquarijn op deze dag 36 punten
behaalde als club. De Dolfijn uit
Amsterdam wist er deze dag 40 te
behalen. Zij namen afgelopen za-
terdag dan ook de beker mee naar
huis.

De tussenstand na 4 wedstrijden:
• Aquarijn Nieuwegein 131 pt
• De Dolfijn Amsterdam 106 pt
• SBC2000 Breda 94 pt
• PSV Eindhoven 75 pt
• ZPC Amersfoort 71 pt.
Op zaterdag 25 maart is de laatste
5-kamp van dit seizoen in Eind-
hoven.

SV Geinoord bekert verder

SV Geinoord heeft afgelopen zaterdag
de volgende bekerronde bereikt door in
Medemblik met 1-3 te winnen tegen de
eveneens fusieclub uit die stad. Door
de winst zijn de spelers van SV Gein-
oord bij de laatste 16 terecht gekomen
en maakt de ploeg uit Nieuwegein nog
kans maakt op de felbegeerde beker.
Suporters uit Nieuwegein konden gratis
meereizen met een speciale bus die de
vereniging had ingezet naar Medem-
blik.

Met enkele invallers was de formatie van
trainer Gerrit Plomp naar het Sportcom-
plex aan de Almereweg in Noord Holland
afgereisd. Sem van Zwieten was op
vakantie en Tim Meerding kampt nog
steeds met een spierblessure. Toch kwam
SV Geinoord op voorsprong via Hamz
Hadjji en Miguel Brown waarna de be-
zoekers het in de slotfase nog spannend
maakten maar uiteindelijk werd het 1-3 in
blessuretijd.

Mogen (zaterdag) ontvangt SV Geinoord
op eigen veld op Sportpark Parkhout het
Gooische Victoria 1893.

FOTO VAN DE WEEK

Op in de vaart der volkeren. Of toch niet zo?
Wij moesten even goed kijken wat deze straatdeco-
ratie voor moet stellen. En wij zijn niet alleen. Deze
foto, geplaatst door City Nieuwegein dook op op
Facebook. Komend vanaf de Voorstede moet het
verkeer nu wachten tot er geen verkeer meer is op
de Weverstede/Schakelstede. Leuk, wanneer de be-
zoekers van DE KOM allemaal gelijk de theatergarage
verlaten. En het kan ook nog eens leiden tot gevaar-
lijke filevorming op de Zuidstedeweg...
Enfin, bekijk ook de reacties op Facebook maar eens.

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

https://www.facebook.com/photo/?fbid=591341606366127&set=a.566761958824092
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Politie zoekt getuigen
van poging straatroof

Op zondag 12 februari werd er
gepoogd een straatroof te ple-
gen door twee mannen aan het
Tuinkerspad in Nieuwegein. De
verdachten wilden mogelijk de
elektrische fiets van het
slachtoffer stelen. De politie is
op zoek naar getuigen.

Rond 15.50 uur, toen het slachtof-
fer op zijn elektrische fiets onder-
weg was naar huis, kwam er een
scooter met twee mannen erop in
tegengestelde richting aanrijden.
Na ongeveer 50 meter door te zijn
gereden draaide de scooter zich
om en reed dicht langs de fiets
van het slachtoffer.

Iets verderop stond de bijrijder
van de scooter opeens in de berm
naast het fietspad. Toen de fietser
dichterbij kwam dwong de bijrij-
der deze te stoppen. Vervolgens
greep hij naar zijn binnenzak naar
iets dat leek op een vuurwapen.
De fietser is vervolgens doorgere-
den. Even verderop, ter hoogte
van de Anijsgaarde stond dezelfde
scooter met de bestuurder stil op
het looppad, ook hier is het
slachtoffer langs gereden.

De signalementen van de scooter-
rijders zijn als volgt:

Bestuurder
• Man
• 18 à 19 jaar
• 180 cm lang
• Slank postuur
• Strakke donker kleurige jas (nep
• leren look) tot op de heupen
• Strakke donkere broek
• Helm met een donkerkleurig
• vizier.

Bijrijder
• Man
• 18 à 19 jaar
• 180 cm lang
• Slank postuur
• Strakke donker kleurige jas (nep
• leren look) tot op de heupen
• Strakke donkere broek
• Helm met een transparant
• vizier

• Spraak was accentloos
• De scooter was donker van
• kleur

Iets gezien?
De politie komt graag in contact
met mensen die iets gezien of
gehoord hebben omstreeks 15.50
uur in de omgeving van het
Tuinkerspad. Of heb je camera-
beelden? Of weet je wie de straat-
rovers zijn? Neem dan contact op
met de politie via 09008844 of
Meld Misdaad Anoniem via
08007000.

Minder mobiel
en toch stemmen?
Dat kan!
Bel ANWB AutoMaatje

Woensdag 15 maart zijn de verkiezin-
gen voor de Provinciale Staten en voor
de waterschappen. Om iedereen de mo-
gelijkheid te geven om te kunnen stem-
men, rijdt ANWB AutoMaatje deze dag
graag minder mobiele inwoners van
Nieuwegein naar de stembus.

Een ritje aanvragen?
Ben je minder mobiel en wil je hier gebruik
van maken? Bel dan uiterlijk 13 maart
naar telefoononummer 0306033748 om
een ritje te boeken, of stuur een e-mail
naar automaatje@movactor.nl. Een
matchmaker van Movactor zoekt dan een
chauffeur die je komt ophalen en ook weer
terug brengt. Je kunt zelf de tijd aange-
ven. Deze dienst is ook mogelijk als je een
rollator, rolstoel of hulphond hebt.

Over ANWB AutoMaatje
ANWB AutoMaatje Nieuwegein is gestart
in 2018. Met deze dienst rijden vrijwillige
chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten
naar afspraken, zoals de huisarts, de su-
permarkt of om hun partner te bezoeken
in het verzorgingstehuis. Niet alleen
komen deze inwoners weer onder de
mensen, ook de zorg van de chauffeur en
de gezellige gesprekjes zijn van onschat-
bare waarde. De afgelopen jaren maakte
de dienst ruim 3000 ritjes, met zo’n 28
chauffeurs en meer dan 200 klanten.

ANWB AutoMaatje Nieuwegein wordt
georganiseerd door Movactor, de welzijns-
organisatie ván Nieuwegein. Wil je meer
weten over deze dienst, heb je binnenkort
zelf een ritje nodig (bijvoorbeeld naar het
stembureau) óf wil je je aanmelden als
chauffeur? Kijk dan op de website van
AutoMaatje.

De Digitale Nieuwegeiner

Herinnering

Morgen, zaterdag 4 maart:
Open dag en verkiezingsmarkt

Op zaterdag 4 maart houdt Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden een open dag, gecombineerd met een verkiezings-
markt. Alle 14 politieke partijen, die meedoen aan de water-
schapsverkiezingen, presenteren zich op deze markt. Ook zijn
er verschillende mogelijkheden om kennis te maken met de
wereld van het water. Iedereen is van harte welkom op zaterdag
4 maart tussen 11.00 en 16.00 uur bij het waterschapskantoor
aan de Poldermolen 2 in Houten. Meer informatie.

09008844
08007000
0306033748
mailto:automaatje@movactor.nl
https://www.movactor.nl/sociale-juridische-services#automaatje
http://www.sportparkgalecop.nl
https://www.pen.nl/artikel/open-dag-en-verkiezingsmarkt-op-zaterdag-4-maart-bij-hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden
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GroenLinks en PvdA tekenen
verkiezingsmanifest ‘Groen, Sociaal, Samen’

Onder grote belangstelling ondertekenden de Utrechtse
lijsttrekkers van PvdA en GroenLinks, Hans Adriani en Huib
van Essen, afgelopen zaterdag hun gezamenlijke
verkiezingsmanifest ‘Groen, Sociaal, Samen’. Daarmee
bekrachtigen zij hun gezamenlijke inzet voor een zo
progressief mogelijk provinciebestuur.

Hans Adriani, oud wethouder in Nieuwegein: 'Om de grote
uitdagingen de komende periode op te lossen, is het een sociaal en
groen antwoord nodig. Met dit manifest bieden we dat.' Huib van
Essen: 'Samen maken we ons sterk voor een zo progressief mogelijke
coalitie in de provincie Utrecht. Waarbij groen, sociaal en samen het
uitgangspunt zijn!'

Samenwerken met resultaat
De afgelopen vier jaar hebben GroenLinks en de PvdA samen in
het provinciebestuur gezeten en gewerkt aan een groene en
sociale koers voor Utrecht. Met resultaat! Er werd een
Provinciale Omgevingsvisie opgesteld waarin ruimte gevonden is
voor wonen, natuur en energieopwekking. Op initiatief van de
provincie is met marktpartijen het convenant duurzame
woningbouw afgesloten, waarbij inmiddels ook de provincies
Noord- en Zuid- Holland en Flevoland zich aangesloten hebben.
Er kwam een subsidieregeling voor het versneld isoleren van de
eigen woning van mensen met een kleine beurs. Er is een pilot
gestart met gratis openbaar vervoer voor ouderen met een kleine
beurs en er werd fors geïnvesteerd in betere fietsenvoorzienin-
gen. De woningbouw is versneld en het aandeel betaalbare
woningen is flink vergroot.

Grote uitdagingen vragen om sociaal en groen antwoord
De komende jaren staat de provincie voor grote beslissingen over
het herstellen van de natuur, betaalbaar wonen, aanpakken van

klimaatverandering, verminderen van stikstof, de omschakeling
naar duurzame energie en de opvang van vluchtelingen. De
keuzes die de provincie maakt, bepalen voor decennia hoe de
provincie er uit zal zien en hoe mensen daarin samen leven. Met
het verkiezingsmanifest ‘Groen, Sociaal, Samen’ maken PvdA en
GroenLinks duidelijke keuzes over o.a. betaalbaar wonen, meer
natuur, een versnelling van duurzame energieopwekking en
perspectief voor groen boeren. En ook voor het isoleren van
woningen, het creëren van basisbanen, het verbeteren van de
bereikbaarheid van zowel steden als dorpen met het OV en gratis
OV voor mensen met een laag inkomen.

Het verkiezingsmanifest vormt zo een gezamenlijke agenda voor
een groene en sociale provincie Utrecht. Andere politieke
partijen worden van harte uitgenodigd zich bij deze agenda aan
te sluiten. De complete tekst van het verkiezingsmanifest is hier
te vinden

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: 'De meerkoet is een veel voorkomende watervogel in Nieuwegein.
Uiterlijk is deze merendeels zwarte vogel vooral zwart, met een witte
puntsnavel die er uit ziet als een wit opzetstuk met een bord voor de kop.
Zo’n soort snavel heeft ook het waterhoentje, maar het opzetstuk is knalrood.
Ondanks die snavel worden meerkoetjes nog wel eens verward met het
waterhoentje, maar het metalige tikgeluid van vooral de man-meerkoet is
keihard en typerend, ook op 50 meter afstand.'

'Het nest van een meerkoet is doorgaans een hoop drijvend gras en riet, verankerd aan rietstengels. In het midden troont moeder
meerkoet en laat zich niet zomaar wegjagen door brutale voorbijgangers.'

'De jonge meerkoetjes blijven bij moeders tot zij vrijwel even groot zijn als een volwassen exemplaar, als zij dan nog in leven zijn
want er dwaalt nog wel eens een kuikentje af, en eenzame jonkies zijn al snel het slachtoffer van rovers. Een eendenjager
vertelde mij ooit dat meerkoetjes het schieten niet waard waren, omdat het vlees een vieze smaak had. Dat is wel even anders
met eenden, die smaken lekker. Vandaar de talrijke “eendenkooien” die ooit in het “Hollandse landschap” te zien waren.'

De Digitale Nieuwegeiner

https://provincieutrecht.groenlinks.nl/standpunten
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
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Bewoners
en omwonenden
kunnen meedenken
over
toekomstplan
Nijpelsplantsoen

Woonin werkt in de komende maanden
het toekomstplan voor de flats van het
Nijpelsplantsoen uit. Dat doet de wo-
ningbouwcorporatie samen met de be-
woners van de flats en omwonenden.
Zij mogen meedenken, via een speciale
website of in een klankbordgroep, over
de nieuwbouwplannen. De eerste tech-
nische onderzoeken, ook nodig om de
plannen uit te werken, zijn inmiddels
gestart. Het streven is om in het eerste
kwartaal van 2024 met de werkzaamhe-
den voor het groot onderhoud te star-
ten.

De flats van het Nijpelsplantsoen staan al
geruime tijd in de stempels. Met het groot
onderhoud aan de drie flats (Nijpelsplant-
soen 91 t/m 360) worden de galerijen ver-
vangen en de appartementen verduur-
zaamd. Daarnaast bouwt Woonin circa
200 nieuwbouwappartementen. Afgelopen
najaar maakten woningcorporatie Woonin
en gemeente Nieuwegein dit toekomst-
plan voor het Nijpelsplantsoen bekend en
in februari ondertekenden beide partijen
de intentieovereenkomst hiervoor.

Bewoners kunnen meedenken
over de nieuwbouw
De circa 200 nieuwbouwappartementen
met 2, 3 of 4 kamers komen op de plek
van flat 1 en het naastgelegen parkeerter-
rein. De appartementen krijgen een opper-
vlakte variërend van 50 tot 80 m2. Hier-
mee voegt Woonin een nieuw woonpro-
duct toe op een locatie nabij het stadshart.

'De woningen zijn zeer geschikt voor klei-
nere huishoudens zoals starters op de
woningmarkt en senioren. En daar is op
dit moment ook behoefte aan', aldus Katja
van Boeijen (Manager Wonen Nieuwegein
bij Woonin).

Van Boeijen vervolgt: 'Het aantal apparte-
menten en het woningtype ligt vast, maar
er zijn nog veel thema’s om over mee te
denken. Daarom starten we binnenkort
met de participatie. We vinden het belan-
grijk om te weten waar de wensen, be-
hoeften en zorgen in de buurt liggen. Daar
waar mogelijk passen we de plannen aan.
Uiteindelijk willen we een plan dat goed
aansluit bij de buurt en de bewoners.'

Meedenken kan online
Iedereen die wil meedenken over de
toekomstplannen kan dat doen via de
website Denk mee met Woonin. Dit geldt
voor zowel bewoners van het Nijpels-
plantsoen, als omwonenden en mensen
die er in de toekomst graag willen wonen:
via dit online platform zijn ideeën in te
brengen en is het mogelijk om op voorstel-
len te reageren. Bewoners en direct om-
wonenden van het Nijpelsplantsoen die
actief mee willen denken, kunnen zich
aanmelden voor de klankbordgroep. Tij-
dens themasessies kunnen zij meedenken
over volumes, parkeren, openbare ruimte,
groen en duurzaamheid.

Breed gedragen plan
Door de buurt en andere geïnteresseerd-
en te betrekken, hoopt Woonin tot een
breed gedragen nieuwbouwplan te ko-
men. In september zal een uitgewerkt plan
met een samenwerkingsovereenkomst
worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Met dit toekomstplan zetten Woonin en
gemeente Nieuwegein zich in voor een
duurzaam, leefbaar Nijpelsplantsoen.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/handtekening-onder-toekomstplan-flats-nijpelsplantsoen
https://www.pen.nl/artikel/handtekening-onder-toekomstplan-flats-nijpelsplantsoen
https://www.denkmeewoonin.nl/


15

Plus-café: Laat je horen!

Elke maandag van 14.30 tot 16.00 uur
is er bij bibliotheek De tweede verdie-
ping het PLUS-café. In de maand maart
gaan we aan de slag met het thema:
Laat je horen!

Op maandag 6 maart komt Theater DE
KOM op bezoek om samen met het PLUS-
café het nieuwe theaterprogramma 'Kom
Op Dinsdag' samen te stellen. Wat zou jij
graag terug willen zien op het podium?

De Provinciale Statenverkiezingen komen
er aan. Op maandag 13 maart geeft Hanny
Plomp-van Rheenen, gemeenteraadslid
namens D66, een lezing over democratie
en over wat jezelf in Nieuwegein kunt
doen om je stem te laten horen. Daarnaast
zal Statenlid Marianne de Widt vertellen
over de Provinciale Staten en waarom het
belangrijk is om te gaan stemmen.

Altijd al willen zingen in een popkoor?
Doe dan op maandag 20 maart mee aan
een zangworkshop onder leiding van
Raimond Metting van Popkoor Hold The
Line. Deze workshop vindt plaats in
Theater DE KOM.

Het PLUS-café is het lifestyle-café voor
bewuste 55-plussers uit Nieuwegein en
omgeving, met activiteiten en workshops
rondom gezondheid, lifestyle, cultuur,
digitale media of de actualiteit.

Toegang tot het PLUS-café is gratis en op
inloop. Doe gezellig mee!

Politiek café
met Lisa Westerveld
in De tweede verdieping
groot succes

Vrijdagavond 24 februari orga-
niseerde GroenLinks Nieuwe-
gein in samenwerking met bi-
bliotheek De tweede verdieping
een politiek café. Het kamerlid
Lisa Westerveld van Groen-
Links was een van de genodig-
den om met het publiek in ge-
sprek te gaan. Naast Lisa waren
ook Huib van Essen, gedepu-
teerde namens GroenLinks in
de provincie Utrecht, Marieke
Schouten, wethouder in de
gemeente Nieuwegein en Alma
Feenstra, fractievoorzitter
GroenLinks in de raad van
Nieuwegein aanwezig. Een hon-
derdtal bezoekers wist de weg
te vinden naar de bibliotheek.
Naast een grote groep Nieuwe-
geiners, waren ook bezoekers
uit IJsselstein, Vijfheerenlan-
den, Utrecht en zelfs Ede en
Den Haag vertegenwoordigd.

Alma Feenstra opende de avond
met een kort welkom en vroeg de
sprekers zichzelf voor te stellen.
Daarna startte al snel het inhou-
delijke deel. 'Hoe werken de ver-
schillende besturen eigenlijk met
elkaar samen,' stelde Alma Feen-
stra als vraag aan de deelnemers,
'wat kunnen zij doen om de kloof
tussen burger en politiek te ver-
kleinen?'

Lisa Westerveld reageerde hierop
door te stellen dat 'de situatie in
Groningen een voorbeeld is van
hoe het níet moet, we moeten lui-

steren naar de burger'. Deze op-
merking kon op instemming uit de
zaal rekenen. Wethouder Marieke
Schouten sloot hierbij aan 'want
wij zijn allemaal burgers.' Op
kleinere schaal in Nieuwegein
geldt dat politici en burgers dat
niet uit het oog moeten verliezen,
stelden de sprekers vast.

Vanuit het perspectief van de pro-
vincie legde Huib van Essen uit
dat hij 'elke paar maanden in ge-
sprek gaat met jongeren over de
klimaatproblematiek,' dat hij be-
schouwt 'als de grootste uitda-
ging waar we voor staan en we in
Nederland écht een voortrekkers-
rol in moeten vervullen!' Op die
manier wordt er naar de inwoners
geluisterd, jong en oud.

Na een korte pauze was er ruimte
voor vragen, daar werd enthou-
siast gebruik van gemaakt. Het
grote aantal vragen zorgde ervoor
dat Alma de zaal moest waarschu-
wen: 'Fantastisch om te zien dat
er zoveel vragen zijn, helaas moe-
ten we toch echt om 10 uur stop-
pen.' Een breed scala aan onder-
werpen kwam aan bod, van on-
derwijs tot mensenrechten en van
heldere taal tot kansengelijkheid.

In het afsluitend woord stelde
Anne Terwisscha van De tweede
verdieping vast dat dit initiatief
zeker naar meer smaakte.

De Digitale Nieuwegeiner
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https://www.gall.nl
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Verdachte van cocaïnehandel
en witwassen uit Nieuwegein
mag proces
niet in vrijheid afwachten

Een 25-jarige man uit Nieuwegein die
wordt verdacht van handel in hard-
drugs en witwassen blijft voorlopig
vastzitten. De man zegt dat hij door het
Openbaar Ministerie ten onrechte
wordt verdacht. Omdat het nog maan-
den kan duren voor zijn zaak wordt af-
gehandeld, wil hij in aanloop naar zijn
proces zijn baan, opleiding en relatie
weer kunnen oppakken. Maar de recht-
bank vindt de verdenkingen te ernstig
en de kans op herhaling te groot.

Volgens het Openbaar Ministerie was de
Nieuwegeiner tussen maart 2020 en
februari 2021 betrokken bij de handel en
het vervoer van ruim een kilo cocaïne en
het witwassen van meer dan 100.000 euro
aan crimineel geld. Daarnaast zou de ver-
dachte auto’s in brand hebben gestoken in
Utrecht en Eindhoven. Tenslotte bleek bij
zijn aanhouding dat hij met een vals zorg-
diploma bij een instelling in Zeist werkte.
Alleen dat laatste feit heeft de verdachte
bekend.

Cryptotelefoon
De man kwam bij politie en OM in beeld
na het hacken van de servers van Encro-
Chat en Sky ECC. Deze berichtendien-
sten waren geliefd bij criminelen, omdat
ze dachten dat niemand hun versleutelde
chats kon meelezen. Via een account dat
de politie aan de Nieuwegeiner linkt, werd
met andere verdachten gecommuniceerd
over drugshandel. De Nieuwegeiner zei
vandaag in de rechtbank dat hij onschul-
dig is en de cryptotelefoon deelde met ie-
mand anders. Hij verklaarde dat hij voor
zijn eigen veiligheid niet durft te zeggen
wie die andere gebruiker was.

Voor het OM staat vast dat de belastende
berichten door de Nieuwegeiner zelf zijn
verzonden. Hij gebruikte een schuilnaam,
maar had het in berichten over zijn ver-
jaardag en een ongeluk met zijn auto. Vol-
gens de officier van justitie geeft het on-
derzoek een inkijk in de wereld van de
georganiseerde misdaad en de rol van de
Nieuwegeiner hierin. Hij zou voor anderen

opdrachten hebben uitgezet en kon dat
geruisloos doen via EncroChat en Sky. De
officier noemde het verder een beetje gek
dat de verdachte drie of vier telefoons
had, waarvan hij de toegangscodes niet
wil geven. 'Daardoor moeten wij ze kraken
en kunnen we nu niet zien waar hij zich
mee bezig hield', betoogde de officier.

Ook de reclassering adviseerde negatief
over opheffing van het voorarrest. Volgens
de verdachte is de reclassering bevoor-
oordeeld. Hij is boos, omdat niet is onder-
zocht heeft of hij misschien met een
enkelband naar huis gestuurd kan wor-
den. Het OM verzet zich daar overigens
tegen. 'Met enkelband kun je met precies
dezelfde zaken doorgaan als waar je nu
van wordt verdacht', legde de officier van
justitie uit.

Hoge Raad
Er is al een tijd de nodige discussie over
de rechtmatigheid van het bewijs dat voor
het hacken van de cryptoservers is verkre-
gen. Dat speelt vooral in grote drugszaken
een belangrijke rol. De Hoge Raad is ge-
vraagd om hierover een uitspraak te doen.
De advocaat van de Nieuwegeiner vroeg
om de zaak tegen haar cliënt uit te stellen
tot het hoogste rechtsprekende instantie
van ons land een uitspraak heeft gedaan,
maar dat kan nog lang duren en daar wil
de rechtbank niet op wachten.

De Utrechtse rechtbank hoopt de zaak
van de Nieuwegeiner zo snel mogelijk af
te handelen, maar het is niet duidelijk
wanneer dat zal zijn. In ieder geval is er
binnen drie maanden een volgende zitting
in de zaak.

De Beugelaer van februari
2023 staat weer klaar

Afgelopen week is het februari
nummer van de wijkkrant voor
Vreeswijk uitgekomen, en zoals al-
tijd is deze ook te downloaden via
De Digitale Stad Nieuwegein. In de
wijkkrant blikken de samenstellers
terug en kijken wat er dit jaar alle-
maal weer te gebeuren staat. Ook
de Gidsengroep van Vreeswijk
staat in het ‘zonnetje’ met leuke
verhalen en lees je meer over de
activiteiten van het Wijkplatform
Vreeswijk en het dorpshuis Fort
Vreeswijk.

Zo lees je in deze editie een mooi in-
terview mat Jan Monster. Jan is een
geboren Vreeswijker en is geboren
aan de Dorpsstraat waar nu het

Kruidvat zit. Vroeger zat daar de
Firma Monster van zijn opa.

Jan: 'Toen de sluizen nog open
waren, lag Vreeswijk aan de drukke
vaarroute tussen Amsterdam,
Utrecht, Dordrecht en Keulen. Vrees-
wijk kent een geschiedenis met veel
middenstand. Er was veel klandizie,
maar dat veranderde met de komst
van de Prinses Beatrixsluizen in
1938. De vaarroute ging vanaf dat
moment om het dorp heen. Toch
herinner ik mij Vreeswijk als een le-
vendig dorp. De firma Monster was
een bedrijf voor aannemers, schip-
pers en doe-het-zelvers.'
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Kom kleuteren
in DE KOM

In het kunstencentrum van DE
KOM kunnen kleuters vanaf
maart lekker creatief, muzikaal
en theatraal aan de slag!
Muziektuin, Muziek voor stoere
kleuters en Kleuterdans gaan
opnieuw van start en nieuw zijn
de cursussen Kindertheater en
Kinderatelier. Daarnaast kunnen
kinderen tussen de 5 en 10 jaar
ook nog elke zaterdag (gratis)
naar KOM carrousel. KOM het
meemaken!
_____
Nieuw
Kindertheater (4-6 jaar), € 80,-.
Zaterdag, 10.30 - 11.30 uur.
8 lessen: 11, 18 maart,
1, 8, 15, 22 april,
13 en 27 mei.
Docent: Tamara van Lent.

Wil je gekke gezichten trekken,
grappige typetjes spelen en je
verkleden? In een reeks van
8 lessen leer je hoe je met je
lichaam, gezicht en stem een an-
dere rol kunt spelen. Die van een
brandweerman of pinguïn. Of mis-
schien heb jij altijd al een een-
hoorn willen zijn of pizzabakker.
Het kan allemaal bij Kindertheater.
_____
Nieuw
Kinderatelier (4-6 jaar), € 60,-.
Donderdag, 15.00 - 16.30 uur.
6 lessen: 16, 23, 30 maart,
6, 14 en 20 april.
Docent: Sandra Verkamman.

In het Kinderatelier ga je lekker
bezig zijn met je handen! Schilde-
rijen maken met verf, bouwen, ex-
perimenteren, tekenen met krijt,
kleien… alles kan. En misschien
heb je zelf wel heel veel ideeën.
Hier kun je lekker los gaan!

Kleuterdans (4-5 jaar).
Op dinsdag 14 en 21 maart zijn er
tussen 15.15 en 16.00 uur proef-
lessen Kleuterdans. Als je het leuk
vindt, kun je instromen en daarna
nog 11 weken meedansen voor
€ 64,43.
Docent: Suzan Heijne.
_____
Muziektuin voor kleuters
(4-5 jaar).
Vrijdag, 14.45 - 15.30 uur.
6 of 12 lessen:
10 maart - 21 april,
12 mei - 23 juni.
€55,- of €110,-.
Docent: Margit Klaver.

Aan de hand van thema’s als
dieren, seizoenen en sprookjes
wordt er gewerkt aan de ontwikke-
ling van gevoel voor maat en rit-
me.
_____
Muziek voor stoere kleuters
(4-5 jaar) €80,-.
Zaterdag, 10.30 - 11.30 uur.
8 lessen: 15, 22 april,
13, 27 mei,
3, 10, 17 juni,
1 juli.
Docent: Dési Rovers

Ga op een actieve, muzikale ont-
dekkingsreis. Er wordt gespeeld
met allerlei ritme-instrumenten:
van schud-ei tot djembé, van tam-
boerijn tot cajon en natuurlijk ook
op een echt drumstel. Je hebt je
hele lijf nodig om muziek te ma-
ken. Soms is het hard en stoer,
soms is het gevoelig en zacht.

Heeft jouw leven
genoeg glans?

Mis je soms mensen en gezelligheid om
je heen? Kan je kennissenkring wel wat
uitgebreider? Of wil je wel iets onder-
nemen, maar stel je het steeds uit? In
de cursus Grip & Glans leer je om ini-
tiatief te nemen, positief te denken en
doelen te stellen.

De groepscursus Grip & Glans is voor
mensen vanaf 55 jaar, die door verande-
ringen en verliezen ervaren dat hun leven
te weinig glans heeft. De cursus leert je
hoe je actief je eigen welbevinden kunt
verbeteren en meer grip op je leven kunt
krijgen.

GLANS Schijf van Vijf
In 6 wekelijkse bijeenkomsten gaan we
samen aan de slag. Groepen bestaan uit
8 tot 12 deelnemers en worden geleid door
2 getrainde docenten. Elke bijeenkomst
bevat, naast informatie en uitleg, oefenin-
gen over het werken met de GLANS Schijf
van Vijf: Gemak en gezondheid, Lichame-
lijke en leuke bezigheden, Affectie, Net-
werk en nuttig voelen en Sterke punten.

Wat levert deelname aan de cursus
jou op
In de cursus leer je om initiatief te nemen,
positief te zijn, hoe je meer zelfvertrou-
wen krijgt en doelen stelt.
• Meer GRIP: bewustwording,
zelfvertrouwen, initiatief, daadkracht
• Meer GLANS: leefplezier, positief den-
ken en genieten van kleine en grote din-
gen
• Meer betekenisvolle contacten: je gaat
aan de slag met het versterken van je so-
ciale netwer
Daarnaast blijkt dat er ook tussen de deel-
nemers onderling vaak een goede band
ontstaat. Maar liefst 40% van de deelne-
mers blijft, na afloop van het programma,
op eigen initiatief, contact onderhouden
met medecursisten.

Kosten en aanmelden
De kosten bedragen 15 euro per persoon
voor 6 bijeenkomsten, inclusief cursus-
map en consumptie. Is deze cursus iets
voor jou? Meld je dan snel aan er zijn nog
enkele plekken beschikbaar. Aanmelden
en meer informatie via info@movactor.nl
en 0306033748. De cursus start op dinsdag
14 maart van 13.30 tot 15.30 uur op
Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13.
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Hulphond voor Yvonne

Om hulp vragen is eigenlijk
niet haar ding, toch besluit
Yvonnne in inzamelingsactie
te starten op het GoFundMe-
platform: 'Hoi! Ik ben Yvonne,
25 (bijna 26) jaar, ik woon in
Nieuwegein waar ik met begelei-
ding woon. Deze crowdfunding
opzetten is voor mij een hele
stap, ik wil eigenlijk graag altijd
alles zelf kunnen en hulp vragen
van buitenaf is absoluut niet
helemaal (of helemaal niet) mijn
ding'. Met de actie hoopt
Yvonne geld op te halen voor
een hulphond.

Yvonne geeft aan al sinds haar
15e in behandeling te zijn, vaak is
opgenomen en staat haar leven
altijd in het teken van behande-
lingen en terugvallen. Nog steeds
is ze in behandeling en heeft ze
regelmatig paniekaanvallen.

Ook haar eetstoornis speelt een
grote rol in haar leven. Ze wil
graag weer dingen doen die haar
voldoening geven, maar haar
brein heeft moeite met het fil-
teren van alle prikkels.

Een hulphond kan haar angsten
wegnemen en haar leefwereld
vergroten. Zo kan ze naar plekken
toe en dingen ondernemen die ze
al zo lang niet heeft kunnen
doen.

Helaas wordt het traject voor een
hulphond niet vergoed. Via
GoFundMe vraagt ze om finan-
ciële steun. Het streefbedrag is
20.000 euro, via de inzamelings-
actie is inmiddels ruim 8000 euro
opgehaald.
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Expositie

Voorbij ’t Atrium

In KunstGein Podium, op de begane
grond van het Stadshuis in de binnen-
stad van Nieuwegein, is van 1 maart tot
en met 15 april de expositie Voorbij ’t
Atrium te zien. De openingstijden zijn
van woensdag tot en met zaterdag van
12.00 tot 16.00 uur.

In Voorbij ’t Atrium worden kunstwerken
getoond van maar liefst twaalf (oud)be-
stuursleden van Kunstgein. Dat betekent
een enorme diversiteit aan werk: schilde-
rijen op doek, prints op acrylglas, kera-
miek, beeldhouwwerk in steen, foto’s en
sieraden.

Met deze expositie sluit KunstGein een
periode van bijna tien jaar op de huidige
locatie af. Verhuizing van Podium is nodig
vanwege de grote verbouwing die dit jaar
in het Stadshuis van start gaat. Vanaf eind
april is Podium te vinden op een nieuwe
locatie in het centrum. En voor wie niet uit-
gekeken raakt op kunstwerken: ook in
restaurant de Middenhof en Gezondheids-
huis de Componist heeft KunstGein expo-
sities mogelijk gemaakt.

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

De kaart in het archief van deze week komt uit 1903, en
is een gezicht op het Merwedekanaal te Jutphaas uit het
zuidwesten, met links de bomenrij langs de Utrechtse-
straatweg. Aan de waterkant zie je een bootje liggen.
Zijn deze mensen fuiken aan het ophalen? Wie het weet
mag het zeggen.
De uitgever van de ansichtkaart was de firma Nauta & Zn.
uit Velsen en heeft nummer 3232. De foto is gedrukt in
zwart/wit.

De Digitale Nieuwegeiner
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Lezing democratie
en verkiezingen
Provinciale Staten

Op 13 maart zullen Hanny
Plomp-van Rheenen
(gemeenteraadslid
namens D66 Nieuwegein
en Marianne de Widt (D66
Statenlid Provincie
Utrecht) een lezing geven
in de bibliotheek
De tweede verdieping.

Hanny Plomp-van Rheenen zal zich rich-
ten op democratie, waaronder de manie-
ren waarop burgers hun stem kunnen la-
ten horen in Nieuwegein. Ze zal bena-
drukken dat het belangrijk is dat de inwo-
ners hun mening geven en betrokken zijn
bij de beslissingen die worden genomen in
de stad. Ze zal ook de verschillende ma-
nieren bespreken waarop mensen hun
stem kunnen laten horen.

Marianne de Widt zal het belang van de
Provinciale Staten bespreken en waarom
het belangrijk is om te gaan stemmen bij
de verkiezingen. Ze zal het belang van de
provincie in het algemeen bespreken en
hoe het de besluitvorming op lokaal en re-
gionaal niveau kan beïnvloeden. Ze hecht
veel waarde aan samenwerking in de
provincie Utrecht om de ruimte goed te
verdelen, zodat er plek is voor natuur en
landbouw, wonen en werken, energie en
mobiliteit.

De lezing over democratie en verkiezin-
gen voor de Provinciale Staten vindt
plaats in de bibliotheek De tweede
verdieping in het Stadshuis om 14.30 uur.

De toegang is vrij en iedereen jonger dan
55 jaar is ook welkom om deel te nemen.
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Marieke Lucas Rijneveld
te gast in de bibliotheek

Binnenkort is het weer Boekenweek. ‘Ik ben alles’ is
het thema van de Boekenweek die zal worden gehou-
den van 11 tot en met 19 maart. Met het thema van
deze 88e Boekenweek vieren we de vormen die onze
identiteit kan aannemen en alle rollen die we ver-
vullen. Bijvoorbeeld die van boekenverslinder, luis-
teraar of… schrijver in de dop!

Schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld
Schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld kan als geen
ander over dit thema vertellen en is op 16 maart te gast in

de bibliotheek De tweede verdieping in Nieuwegein. Ook
kun je zelf aan de slag met een schrijfworkshop van lokaal
multitalent Louise Mastenbroek. Deze workshop zal wor-
den gehouden op dinsdag 14 maart.

Boekbezoek Marieke Lucas Rijneveld met muziek
Schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld brak bij het
grote publiek door met de schrijnende roman De avond is
ongemak, over een gereformeerd boerengezin dat wordt
getroffen door de tragische dood van een kind. Met dit
boek won hij in 2020 de International Booker prize. Ook
Mijn lieve gunsteling deed het goed bij de lezers. Naast
het schrijven, werkt Rijneveld twee dagen per week in een
melkveebedrijf. Kortom: ‘Ik ben alles’ is een thema dat
goed bij de schrijver past. Luister naar zijn verhalen en
geniet van de muziek van Djoszuwa Zwier en Ivan Dekker.
Marieke Lucas Rijneveld zal donderdag 16 maart in de
bieb aanwezig zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur. Toegang:
5 euro.

Schrijfworkshop korte verhalen
Louise Mastenbroek neemt je mee in de wereld van het
korte verhaal. Ze deelt haar ervaring met het schrijven
van korte verhalen, laat zien hoe je inspiratie krijgt en
hoe je met weinig woorden een leuke tekst neerzet. Je
gaat naar huis met een zelfgeschreven tekst. De workshop
duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Toegang: 5 euro.

Opgeven voor de Boekenweekactiviteiten kan via de web-
site van de bibliotheek De tweede verdieping.

https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/boekenweek/
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Kom
in een brassband spelen

Op veler verzoek wordt er in
DE KOM een ‘Brassband’ opge-
richt. Brassbands, met enkel
koperen blaasinstrumenten en
percussie waarmee je gemakke-
lijk door de straten kunt trek-
ken, zijn hip en altijd hip ge-
weest.

Denk maar aan de populaire New
Orleans-stijl, maar ook aan bands
als Gallowstreet, Meute en Lucky
Chops die onder andere heerlijke
hiphop, funk en afrobeat spelen.

Saxofoondocent Elsie Reiziger
gaat na de voorjaarsvakantie met
een groep enthousiaste leerlingen
aan het repeteren en er zijn nog
plekjes vrij. Dus speel je trompet,
trombone, saxofoon, drums, tuba
of sousafoon? KOM dan in een
brassband spelen!

Vanaf vrijdag 10 maart 2023
17.00 – 18.00 uur.
13 lessen en 2 optredens.
Vanaf 10 jaar.
€ 75,- voor leerlingen van DE
KOM en € 125,- voor leerlingen
van buitenaf.
Aanmelden via edu-
catie@dekom.nl

Een jaar geleden...

Activiteitenplein Bouwgein

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

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

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

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

Andere activiteiten
op Bouwgein

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

• Woensdag 15 maart: stembureau
Verkiezingen op Bouwgein

• Zaterdag 1 april: Paasactiviteit
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Duurzame vernieuwing
Rosarium City

Sinds maanadag wordt het Rosarium
aan de Schouwstede in de binnenstad
van Nieuwegein opgeknapt. Een deel
van de bestaande beplanting moest
hiervoor plaatsmaken. City Nieuwegein
vernieuwt graag op een duurzame
manier. ‘Daarom boden we de planten
afgelopen zaterdag gratis aan buurtbe-
woners aan’ aldus Tilleke Brand, omge-
vingsmanager City Nieuwegein tegen-
over onze videograaf Jos van Vogel-
poel. Hij was er bij om een videover-
slag te maken.

Tijdens de tuinmarkt afgelopen zaterdag
kwamen tientallen buurtbewoners planten
halen om de eigen tuin mee te vergroe-
nen. ‘Mooi hergebruik. Leuk voor de be-
woners en goed voor het klimaat!’ aldus
Tilleke Brand.

‘We willen van City de meest duurzame
binnenstad van Nederland maken. Daar-
om denken we duurzaam in alles wat we
doen. Een deel van de bestaande beplant-
ing in het huidige Rosarium wordt wegge-
haald. Hier zitten goed bruikbare planten
bij. Deze bieden we met plezier aan buurt-
bewoners aan. Vandaar dat we de tuin-
markt organiseren. De buurt mocht de
planten en struiken op zaterdag 25 febru-
ari gratis af komen halen en in hun eigen
tuin of op hun balkon zetten. Zo maken we
City groener, en verminderen we
hittestress.’

In het nieuwe park komen een speeltuin,
een half basketbalveld, rozen, groen,
paden en verlichting. In de speeltuin
komen schommels, een glijbaan met
duikelrek, en een klimtoren. Allemaal met
een natuurlijke uitstraling, door gebruik
van hout. Het groen zorgt voor minder
hittestress, het opnemen van water en het
trekt insecten en vlinders aan.

Vanaf juni kunnen de bewoners genieten
van een nieuw kleurrijk park met sport en
spel mogelijkheden.

De belofte van City Nieuwegein:
het nieuwe leefritme van de stad
City is een binnenstad die vernieuwt en
die zich aanpast aan de wensen en be-
hoeftes van vandaag de dag. Met het oog
op morgen. Zodat de bewoners die er nu
wonen zich thuis blijven voelen tijdens de
vernieuwing. En toekomstige bewoners
geïnteresseerd zijn om in City te komen
wonen. In alles wat we doen, in elke ont--

wikkeling die we oppakken, nemen we het
leefritme van de bewoner als uitgangs-
punt. Het leefritme van morgen; in dit
geval duurzaam en groen. De belofte van
City Nieuwegein is vastgelegd in het City
Manifest.
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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
4 mrt
11.00 - 14.00 uur

Onderwerp

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

Energie besparen door goed ventileren

Goed ventileren is een balans zoeken tussen energieverlies, verse
gezonde lucht en vochtigheid in huis. Bij ventileren gaat warmte
naar buiten. Dat is wel 15 tot 35 % van je totale energiegebruik voor
verwarmen. Energie-N komt met energiegesprekken veel bij
mensen thuis. Daar komen we twee uitersten tegen, soms in één
woning.

Te veel ventileren
We horen vaak: 'Wij hebben op de verdieping altijd de ramen open want
daar stoken we toch niet'. Dit klopt niet! Ongeveer de helft van de
warmte die we, voor veel geld, in de woonkamer en keuken brengen,
gaat door de verdiepingsvloer naar de bovenverdieping. Dat gebeurt
door de vloer van de bovenverdieping, die absoluut niet is geïsoleerd,
en door het trapgat. Op deze manier gaat heel veel warmte onnodig
verloren. Dus ventileer ook boven slim.

Te weinig ventileren
In de woonkamer en keuken is het lekker warm. De mechanische
afzuiging is jaren geleden verwijderd, we hebben immers een afzuigkap.
De ventilatie roosters zijn dicht of vervuild. Gevolgen onfrisse geur,
hoge CO2 concentratie en hoge luchtvochtigheid. Hoge CO2
concentratie geeft een lamlendig gevoel (op scholen moeten ze
tegenwoordig de lucht in de klassen hierop controleren). Hoge
vochtigheid geeft risico op vocht- en schimmelplekken. Dus ventileer
slim!

Wat is slim ventileren
Altijd beperkte basis ventilatie, roosters open of als je die niet hebt
klapraampje op een kier en mechanische afzuiging op stand 1. Dat
zorgt er voor dat ook een leeg huis niet muf gaat ruiken. Als je er bent
ventilatie op stand 2. Als je vocht produceert (koken, douchen, drogen)
of met meerdere personen aanwezig bent dan ventilatie op stand 3.
Luchten, even de ramen open heeft na 10 minuten zijn doel bereikt. Doe
je het langer dan is dat alleen maar energieverlies. Meer informatie over
ventileren https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/ventilatie/
woning-ventileren/

Ook al je vragen over ventileren kun je aan ons stellen bij de vragen
inloop. Zaterdag 4 maart van 11.00 tot 14.00 uur houdt Energie-N haar
maandelijkse inloop in de bieb op de tweede verdieping van het
stadhuis van Nieuwegein. Schikt dat niet stel dan je vraag via de mail
(info@energie-n.nl) of telefoon (0302378312 bereikbaar op werkdagen
tussen 20 en 21 uur).

mailto:info@energie-n.nl
0302378312,
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/ventilatie/woning-ventileren/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/ventilatie/woning-ventileren/
mailto:info@energie-n.nl
0302378312
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Dorpshuis Fort Vreeswijk
ondersteunt bij
digitaal contact met overheid

In samenwerking met de bibliotheek
De tweede verdieping is er in het
Dorpshuis Fort Vreeswijk een Informa-
tiepunt Digitale Overheid (IDO). Dit
punt is er voor iedereen die via inter-
net zaken wil regelen bij de overheid,
maar niet goed weet hoe dat moet.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanvra-
gen van zorgtoeslag, een woning zoeken,
je rijbewijs verlengen of een afspraak ma-
ken bij de gemeente. Misschien vind je dit
lastig, of kom je er niet uit op alle ver-
schillende websites. Het Dorpshuis helpt
je dan graag.

Je kunt elke woensdagochtend tussen
10.00 en 12.00 uur in het Dorpshuis in
Vreeswijk langskomen met je vragen.
Komt deze dag of tijd je niet uit? Dan kun
je ook in de bibliotheek in de binnenstad
van Nieuwegein terecht.

Ook ondersteuning bij gebruik laptop,
tablet en telefoon
Heb je een vraag over het gebruik van je
laptop, tablet of telefoon? Ook dan kun je
langskomen op woensdagochtend. Weet je
niet precies welke mogelijkheden je appa-
raat biedt, ben je bang dat er iets fout gaat
als je iets doet, of dat er gegevens verloren
gaan? Deskundige vrijwilliger Henk
Bleeker biedt ondersteuning bij praktische
zaken zoals: hoe werkt je apparaat, welke
programma’s/apps zijn handig om te ge-
bruiken, hoe kan je beeldbellen of bericht-
jes versturen.

Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt je 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: ‘We moeten in Nederland allemaal rookmelders hebben, maar hoe onderhoud je ze? Hoe vaak moet je ze testen, en hoe
maak je ze schoon? 9 maart geeft de Veiligheidsregio Utrecht een workshop ‘Rookmelders’ in de bibliotheek. Een bezoekje is…
‘zo gepiept’!’

De Digitale Nieuwegeiner

http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/116266
https://www.nldoet.nl/activiteit/lenteklaar-maken-van-de-patio-en-beweegzaal-buurtplein-galecop#block-projectsubscribe
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Een mooie avond
voor Alessandro Damen

Was het voor de fans van
FC Utrecht een nachtmerrie,
voor de in Nieuwegein geboren
doelman Alessandro Damen
ongetwijfeld het hoogtepunt
van zijn voetballoopbaan tot nu
toe.

De sluitpost van tweededivisionist
Spakenburg groeide tot grote
hoogte en wist met mooie reflexen
de schade beperkt te houden tot
een treffer. De 62ste minuut: ‘Wat
een redding van Damen op een
verwoestende uithaal van
Jensen.’ En omdat de aanvallers
van Spakenburg liefst vier keer
door de kwetsbare Utrechtse de-
fensie wisten te verrassen, stond
er na afloop de sensationele 1-4
op het scorebord in de Galgen-
waard.

Nachtmerrie voor
assistent-trainer Rankovic
'Dit is Utrecht-onwaardig', vond
Utrecht-assistent Aleksandar
Rankovic, die de zieke trainer
Michael Silberbauer vanavond
verving. 'Je kunt alles analyseren,
maar het begint al in de eerste
minuut. Zij legden zoveel meer
energie in de wedstrijd, als je dat
niet kan matchen, dan kom je in
problemen. Wij hebben deze week
niets geproefd van onderschat-
ting.'

Na VVSB en IJsselmeervogels is
Spakenburg de derde club die in
de historie van de KNVB-beker tot
de halve eindstrijd wist door te
dringen. De thuisclub miste de
zieke trainer Michael Silberbauer,
Aleksander Rankovic zat op de
bank. De assistent zag tot zijn af-
grijzen dat FC Utrecht geen
enkele moment aanspraak kon
maken op de volgende ronde.
Via goals van Vink, Admiraal,
Artien en van der Linden werd de
voor FC Utrecht beschamende
einduitslag bereikt, alleen Dou-
vikas scoorde voor de thuisclub.

Primeur lonkt
Een primeur lonkt nu voor Spa-
kenburg, want zowel VVSB als
IJsselmeervogels werd in de halve
finales uitgeschakeld. Nooit eerder
stond een amateurclub in de finale
van het bekertoernooi.
De tegenstander van Spakenburg
komt uit een van de drie res-

terende kwartfinales: sc Heeren-
veen-Feyenoord (woensdag),
PSV-ADO Den Haag en De Graaf-
schap-Ajax (donderdag).

Fans vieren klinkende
overwinning op FC Utrecht
'Dit is niet te bevatten!', roept de
bijna tachtigjarige Gijs Heek. De
trouwe Spakenburg-supporter zag
zojuist op de tribunes van de Gal-
genwaard hoe zijn ploeg met 1-4
van FC Utrecht won.
Vlak na het eindsignaal heerst er
bij Heek nog steeds ongeloof.
'Hoe dan!? We gaan gewoon de
halve finale spelen!' Ook Nout,
met 9 jaar vele generaties jonger,
weet dat hij zojuist de avond van
zijn leven heeft meegemaakt.
'Jaaaa! Ik had dit niet verwacht,
maar wel gehoopt. Dag Utrecht!'

Ondertussen gaat het los op de
tribune terwijl de spelers van de
blauwen voor het uitvak staan. 'En
wie niet springt!', klinkt het uit vele
kelen. 'Wie niet springt die is niet
blauw! Wie niet springt die is niet
blauw!'

Historische wedstrijd
Wie je het ook vraagt: iedereen
weet dat ze getuigen zijn geweest
van een historische wedstrijd. 'Wie
had dat durven dromen?', zegt
Pauline. 'Je denkt van tevoren dat
we misschien zouden stunten
door lang de nul te houden en dan
na penalty’s te winnen. Maar in de
reguliere wedstrijd met vier
doelpunten winnen.' Ze kan het
nog steeds niet bevatten.
Wat nu volgt is haar wel duidelijk.
Een glorieuze terugtocht naar de
kantine van Spakenburg. 'In de
kantine gaat het los! En als de
spelersbus dan terugkomt: die jon-
gens gaan dan op de schouders!
Het gaat laat worden!'

Hoogste punt nieuwbouw
sv Parkhout bereikt

Precies op woensdag 1 maart is het
hoogste punt van de nieuwbouw ac-
commodatie voor sv Parkhout bereikt.
Op bovenstaande foto is al een goede
indruk te verkrijgen hoe de uiteindelij-
ke vorm van het gebouw gaat worden
voor de twee gefuseerde voetbalclubs,
VSV Vreeswijk en sv Geinoord. Samen
zullen ze doorgaan als één voetbalver-
eniging: sv Parkhout.

De besprekingen voor de fusie startte al in
2014. En nadat de samenwerking met de
gemeente een aantal keer strandde, trok
mediation het proces in 2021 weer vlot. In
december van dat jaar gingen in de ge-
meenteraad de handen op elkaar voor het
nieuwe sportpark dat nu in aanbouw is.

Op de tribune hebben de eerste toeschou-
wers al even plaatsgenomen. Totdat het
ook daadwerkelijk zover is, het zal sep-
tember van dit jaar zijn dat de supporters
hun ploeg kunnen toejuichen. De aanne-
mer ligt op schema.

Op de foto het aanzicht van de ingang van
de accommodatie. Goed te zien is de
plaats van de invaliedelift (tussen de witte
staande stalen balken) naast de trapop-
gang naar het clubgebouw. de foto is ge-
nomen vanaf de ingang van het bouwter-
rein.
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https://www.pen.nl/?s=SV+parkhout
https://www.pcbuitvaartzorg.nl/?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
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Speeltoestel
voor Oekraïense
vluchtelingenkinderen

De Luifelstede wordt binnenkort ge-
sloopt om plaats te maken voor
nieuwbouw. De Oekraïense vluchtelin-
gen die in het pand woonden zijn in-
middels verhuisd naar opvanglocatie
Industrieweg 1B.

Rond de Luifelstede stonden speeltoe-
stellen. Deze zijn er ooit neergezet in
samenspraak met de bewoners, om de
omgeving prettiger te maken, tijdens de
vernieuwing van de trambaan en de wo-
ningbouw in het Stationsgebied.

Aannemer Scherrenberg heeft de speel-
toestellen gratis verhuisd naar de op-
vanglocatie aan de Industrieweg. Hier
staan de materialen opgeslagen, totdat ze
op het grote grasveld in elkaar gezet kun-
nen worden. Zo krijgen de bewoners deze
zomer ook weer een leuke buitenruimte,
waar de kinderen kunnen spelen en vol-
wassenen elkaar kunnen ontmoeten.

Begin januari verhuisden ongeveer 90
Oekraïners vanuit de Luifelstede naar de
Industrieweg 1B. Zij zijn naar het deel
van het gebouw dat leeg stond gegaan.
Het gebouw is gesplitst in twee aparte
delen. Zo is een volledig afgescheiden
deel voor de kinderen van het Schip-
persinternaat ontstaan. Deze kinderen en
Oekraïners hebben in het oude Schip-
persinternaat elk hun eigen ingang
gekregen en hun eigen leefruimte zowel
binnen als buiten. De kinderen van het
internaat en de Oekraïners zijn zo buren
van elkaar geworden.

Toekomstplannen Industrieweg 1B
De gemeenteraad besloot in het verleden
al dat op de locatie van het Prins Hendrik
Internaat een Integraal Kindcentrum
(IKC) en woningen gebouwd gaan wor-
den. In of bij het nieuwe kindcentrum
komt ruimte voor de Willem Alexander-
school Vreeswijk, kinderopvang, BSO en
het internaat van Meander-Prokino en
een sportvoorziening. De gemeente werkt
dit plan nu uit samen met betrokken par-
tijen. De opvang van Oekraïense vluch-
telingen verandert niets aan deze plan-
nen en de planning van de bouw van het
kindcentrum. Het gebouw blijft in ge-
bruik voor de Oekraïense vluchtelingen
totdat het wordt gesloopt voor de bouw
van het kindcentrum.

Waterscoutinggroep
Prins Bernhard
breidt uit!

De waterscoutinggroep uit
Vreeswijk breidt vanaf 1 april
2023 uit met een tweede dolfij-
nengroep. De activiteiten zullen
plaatsvinden op de zaterdagmid-
dag van 13.15 tot 15.15 uur. De
nieuwe speltak is voor kinderen
tussen de 7 en 10 jaar.

Tijdens een opkomst spelen de
leden van de groep spellen zoals
levend stratego, dweilhockey of
buskruit. Ook kan er gekanood
worden en worden de insignes be-
handeld. Zo zijn de dolfijnen op dit
moment bezig met het binnenvaart
insigne.

Hierbij hebben de dolfijnen zelf een
boot gevouwen en deze op het wa-
ter uitgetest. Ook zijn de dolfijnen
langs geweest op het wachtschip
van de groep en hebben hier een
postenspel gespeeld. Daarnaast
gaan de dolfijnen de komende
weken ook nog langs de museum-
werf en de Beatrixsluis, zodat de
dolfijnen straks alles weten over
boten, schepen, sluizen en werven!

De dolfijnen maken tijdens de op-
komsten kennis met eigenschap-
pen als doorzettingsvermogen,
inzicht, en zelfvertrouwen. Ook de
sociale ontwikkeling wordt op een
speelse manier gestimuleerd. Ze
krijgen besef van een zekere struc-
tuur en normen en waarden.

‘Wij zouden geen waterscouting-
groep zijn als we niks zouden doen
met water. Daarom proberen we
het thema ‘water’ zoveel mogelijk
een plek te geven in de opkomst
van de dolfijnen. De dolfijnen heb-
ben eigen kano’s waarmee ze ge-
regeld gaan kanoën. Ook hebben
wij op dit moment 2 optimisten, dit
zijn kleine zeilbootjes om in te
leren zeilen. Verder zeilen we ook
een paar keer per jaar in grotere
zeilboten, de zogenaamde ‘lelie-
vletten’. Bij de oudere speltakken
leren de kinderen om hier zelf-
standig mee te kunnen varen’ al-
dus Thimo van Miltenburg, teamlei-
der dolfijnen Prins Bernhardgroep.
En natuurlijk gaan de dolfijnen ook
regelmatig op kamp. Er zijn jaar-
lijks twee binnenweekenden waar-
bij de dolfijnen slapen in het club-
gebouw, één regio kamp tijdens
Pinksteren en natuurlijk het zomer-
kamp waarbij de leden met het
wachtschip naar een zomerkamp-
locatie afreizen.

Lid worden
Ben jij een echte waterrat en heb je
altijd al een willen Kanoën, zeilen
of dweilhockey willen spelen? Of
ben jij een echte avonturier en wil
je op kamp gaan met allemaal
leeftijdsgenoten? Neem dan snel
een kijkje op www.prinsbernhard-
groep.nl of stuur een e-mail naar
dolfijnen@prinsbernhardgroep.nl.

https://www.pen.nl/artikel/oekraiense-vluchtelingen-verhuizen-naar-industrieweg-1b
https://www.prinsbernhardgroep.nl/speltakken/dolfijnen
https://www.prinsbernhardgroep.nl/speltakken/dolfijnen
https://www.prinsbernhardgroep.nl/
https://www.prinsbernhardgroep.nl/
mailto:dolfijnen@prinsbernhardgroep.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
Caroline van der Helm:

Dementie,
meer dan alleen
een ouderdomsziekte

'Afgelopen week is naar buiten gekomen dat acteur Bruce Willis
(67 jaar) lijdt aan een vorm van dementie. Hij is één van de vele
mensen met dementie. Vanwege de vergrijzing en het hebben van een
slechte leefstijl zijn er steeds meer mensen met dementie.'

'Dementie is meestal niet te voorkomen, vooral niet als je dit op latere
leeftijd krijgt. Toch denken wetenschappers dat de ziekte tot 30%
voorkomen kan worden, als we gezonder gaan leven (Alzheimer
Nederland, sd).'

'Als je ongezond leeft heb je sneller kans op lichamelijke of
geestelijke problemen. Ook de kans op dementie neemt toe. We
kennen een aantal risicofactoren die de kans verhogen. De tien
belangrijkste risicofactoren zijn: hoge bloeddruk, overgewicht, alcohol
gebruik, suikerziekte, roken, verhoogd cholesterol, ongezonde voeding,
weinig beweging, weinig nieuwe dingen leren en weinig sociale
contacten. De volgende factoren zouden ook een effect kunnen hebben
(dit is echter niet wetenschappelijk bewezen): luchtvervuiling,
gehoorschade, depressie en hoofd trauma.'

'Het is daarom zo onwijs belangrijk om:
1. Voldoende te bewegen. 2,5 uur per week matig intensief bewegen,
2x per week spier- en botversterkende activiteiten en voor ouderen
komen hier ook balansoefeningen bij.
2. Minder zitten. Onderdeel van een gezonde leefstijl is naast
regelmatig bewegen, ook niet te veel stil zitten zowel op het werk als
thuis. Probeer nooit langer dan twee uur achter elkaar te zitten en sta
elk half uur even op om de benen te strekken en in beweging te komen
3. Gezond te eten. Eten is de brandstof van het lichaam. Goede en
gevarieerde voeding is van belang om in vorm te blijven. Kijk voor meer
informatie op www.voedingscentrum.nl.
4. Genoeg water te drinken. Drink elke dag tussen de 1,5 en 2 liter
water.
5. Voldoende te slapen. Voldoende slaap is belangrijk voor een goed
werkend lichaam en brein. Tijdens de slaap herstelt het lichaam zich
van fysieke bezigheden, maar verwerken de hersens ook indrukken van
de afgelopen dag. Ook wordt opgedane kennis opgeslagen. Over het
algemeen is een slaap van 6,5 tot 8 uur voldoende voor een goede
nachtrust.'

Dementievriendelijke gemeente
'In Nieuwegein zien we momenteel een flinke vergrijzing plaatsvinden,

waardoor ook een toename in het aantal mensen met dementie. Het
zou daarom onwijs mooi zijn als Nieuwegein een dementievriendelijke
gemeente wordt. Bij een dementievriendelijke gemeente zet de
gemeente zich actief in om mensen met dementie en hun
mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

Vanuit SportID zijn we bezig genoeg aanbod te creëren voor ouderen
en mensen met (beginnend) dementie. Ons doel is dat iedereen zich
welkom voelt en dat het voor iedereen mogelijk is om te kunnen
bewegen met plezier.

Sportaanbieders kunnen bij ons terecht als ze meer willen weten over
het opstarten van een ouderengroep of als ze meer kennis willen over
mensen met dementie. Op deze manier hopen we dat sportaanbieders
de ziekte eerder leren herkennen en weten hoe ze hier mee om moeten
gaan, zodat zij ook zo dementievriendelijk zijn.'

Meedoen met een sport/beweegactiviteit in Nieuwegein
'Het is voor jong en oud maar vooral ook voor mensen met

(beginnend) dementie erg belangrijk om te bewegen. Bewegen helpt de
hersenen te stimuleren waardoor het proces vertraagd wordt.

In Nieuwegein zijn een heleboel sportaanbieders en organisaties die
sport- en beweegactiviteiten organiseren. Iedereen is welkom en er is
voor ieder niveau een passende activiteit. Wees dan ook niet bang om
bij ons (SportID) gratis na te vragen wat mogelijk is en wat het beste bij
je past. Wij staan klaar om je te helpen!'

http://www.voedingscentrum.nl


De Digitale Nieuwegeiner

33

2022 een ongekend jaar
voor Leergeld Nederland

In 2022 hebben de 111 Leergeld-
stichtingen in Nederland maar liefst
160.677 kinderen uit gezinnen met
geldzorgen ondersteund. In de 27 jaar
dat Stichting Leergeld bestaat waren
dit er nog nooit zoveel! Ten opzichte
van 2021 is dit een toename van 25%.
Het aantal toegewezen aanvragen is
met 36% gestegen, ook een ongekende
toename. Hoe kijkt Leergeld Nederland
zelf tegen deze toename aan en wat is
de verwachting van Leergeld Neder-
land voor 2023?

In Nieuwegein leeft 1 op de 12 kinderen in
armoede. Deze kinderen kunnen niet
meedoen aan activiteiten die voor hun
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn omdat
er niet genoeg geld is. ‘Onze missie is:
Alle kinderen doen mee! Want nu mee-
doen is straks meetellen!’

‘Wij helpen kinderen uit gezinnen met
geldzorgen in Nieuwegein. Samen met
andere stichtingen in Nederland, zorgen
wij ervoor dat alle kinderen in Nederland
dezelfde kansen hebben. We helpen met
zwemlessen, schoolspullen, sport, een
laptop, fiets of een verjaardagscadeau.
Ouders en verzorgers kunnen zo het

beste aan hun kind geven en elk kind kan
meedoen!’ aldus Stichting Leergeld in
Nieuwegein.

Kinderen uit gezinnen met geldzorgen
lopen een groot risico op sociale uitslui-
ting. Leergeld Nederland wil er via haar
lokale Leergeldstichtingen aan bijdragen
dat ook deze kinderen zich sociaal en
emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen
en hun talenten kunnen benutten, waar-
door ze later volwaardig kunnen meedoen
in de samenleving. Ouders met geldzor-
gen kunnen daarom bij de Leergeldsticht-
ing in hun gemeente een aanvraag doen
voor hulp voor hun kind(eren) op het ge-
bied van onderwijs, sport, cultuur of wel-
zijn.

Als ouders een aanvraag doen bij een
Leergeldstichting, gaat een vrijwilliger
thuis met de ouders in gesprek. Niet
alleen over de directe hulpvraag die zij
hebben, maar ook over eventuele struc-
turele belemmeringen die zij ervaren bij
hun streven om uit de financiële proble-
men te raken. Leergeld Nederland stelt
deze structurele belemmeringen vervol-
gens aan de kaak bij landelijke beleids-
makers met de ambitie om structurele ver-

andering teweeg te brengen, waardoor de
hulp van de Leergeldstichtingen op termijn
niet meer nodig zal zijn.

Als gevolg van de stijgende energieprijzen
en de enorme inflatie is het aantal ouders
dat in 2022 een beroep deed op één van
de 111 Leergeldstichtingen sterk toege-
nomen. Het ging hierbij ook steeds vaker
om werkende ouders. In 2022 zijn door de
Leergeldstichtingen in totaal 452.282 hulp-
aanvragen van ouders toegewezen, maar
liefst 118.798 aanvragen meer ten opzich-
te van 2021. Hierdoor konden in 2022 uit-
eindelijk 160.677 kinderen meedoen, een
toename van 31.731 kinderen ten opzich-
te van 2021.

De directeur van Leergeld Nederland, Ga-
by van den Biggelaar, kijkt met gemengde
gevoelens naar deze ongekende toena-
me: 'Natuurlijk zijn wij blij en dankbaar dat
we in 2022 dankzij de inzet van heel veel
vrijwilligers en heel veel donaties en sub-
sidies zoveel kinderen die opgroeien in
een gezin met geldzorgen hebben kunnen
helpen. Maar tegelijkertijd is het ontzet-
tend schrijnend dat in een welvarend land
als Nederland onze hulp zo hard nodig is.
Liever waren wij overbodig.'

Het is moeilijk om te voorspellen wat 2023
zal brengen. Het afgelopen jaar hebben
we allemaal gezien dat veel verschillende
factoren van invloed zijn op de hulpvraag.
Voor 2023 verwacht Leergeld Nederland
vooralsnog helaas geen grote afname van
de hulpvraag. 'Het einde is nog niet in
zicht en de schulden die mensen hebben
opgebouwd zullen waarschijnlijk nog lang
na-ebben. Vanuit Leergeld zullen wij ons
ook in 2023 blijven inzetten om ervoor te
zorgen dat geen enkel kind wordt uitge-
sloten vanwege geldzorgen bij de ouders',
aldus Gaby van den Biggelaar.

Toen & Nu (foto op de laatste pagina)

De Spuisluis op ’t Frederiksoord
(vervolg)

in 1638 een duiker is aangelegd. Met deze duiker werd de
waterstand in de Vaartse Rijn op peil gehouden. Bij deze
duiker wordt ook een zogenaamde ‘volmolen’ gebouwd.

Met behulp van deze volmolen werden wollen weefsels
verdicht en sterker gemaakt. De molen maakte gebruik
van waterkracht. In 1658 is deze volmolen afgebroken,
omdat ze… té goed werkte. Ze voerde namelijk zoveel
water naar de stad Utrecht, dat de grachten herhaaldelijk
overstroomden. Nu is het een ondiep watertje.

De foto van Nu
Zie je het schuurtje op de foto? Dat met het schuine dak.
Het is nog precies zoals Toen. Zelfs de verticale planken
staan er nog zo bij. Clarion Wegeriff laat ons weten: ‘De
schuur met het schuine dak was de schotbalkenloods voor de
Oude Sluis. Met schotbalken kon de sluis worden afgesloten,
bijvoorbeeld bij hoogwater of bij reparaties. De loods staat
naast de voormalige sluismeesterswoning.’
Ook het huis op de achtergrond bij dat schuurtje is

(verder lezen)

https://www.leergeldnieuwegein.nl/
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Uitnodiging
ideeënmarkt
Nieuwegein

Heb je een idee om onze ge-
meente nog mooier, leuker,
levendiger of op een andere
manier beter te maken? De
Nieuwegeinse raadsleden zijn
erg benieuwd naar jouw
ideeën en hebben budget om
de ideeën die hen aan spre-
ken uit te laten voeren. Dien
je idee in en ga op 18 april
met de Nieuwegeinse raad in
gesprek op de ideeënmarkt.

Worden raadsleden
enthousiast
en is jouw idee uitvoerbaar?
Dan wordt het idee ook echt
uitgevoerd!

Over wat voor ideeën
hebben de raadsleden het?
Jouw idee mag overal over gaan,
maar het is wel belangrijk dat
de gemeenteraad over de uit-
voering van het idee gaat. Zo
valt een losse stoeptegel of ver-
breding van de A2 niet onder de
verantwoordelijkheid van de
raad. Een blindenpad in het
park of een jeu de boulesbaan
wel!

De gemeenteraad is er voor alle
inwoners van Nieuwegein. Jouw
idee moet een idee zijn waar
alle inwoners van Nieuwegein,
of de inwoners van een bepaal-
de buurt, van kunnen profite-
ren. Het is dus niet de bedoe-
ling dat je een idee indient om
jouw eigen tuin mooier te ma-
ken.

Het is goed om na te denken of
jouw plan wel echt uitgevoerd
kan worden. Er is budget om
ideeën van onze inwoners uit te
voeren, maar natuurlijk is dat
budget een keer op. Verder zijn
er regels waar de gemeente zich
aan moet houden. Ook is het
belangrijk om niet de verwach-
ting te hebben dat jouw plan
direct na de avond uitgevoerd
gaat worden. Dat kan enige tijd
duren. Tot slot is het belangrijk
dat de raad er niet kort geleden
al een besluit over genomen
heeft.

Twijfelt je toch nog over jouw
idee? Neem dan contact op met
de griffie.

Ik heb een idee,
hoe deel ik dit met de raad?
De eerste stap is dat je het idee
opgeeft via het formulier op de
website van de gemeente. Ver-
volgens neemt de gemeente
contact met je op ter verdere
informatie en, als je dat wenst,
om over jouw idee te praten. De
tweede stap in het indienen van
een idee is dat je van harte
welkom bent op de ideeënmarkt
op 18 april.

Hoe werkt de avond zelf?
Op de avond van 18 april ga je
in gesprek met de raadsleden
over jouw idee. Je hoeft jouw
idee dus niet voor een groep te
presenteren. Je gaat met de
raadsleden in gesprek over
waarom nou juist jouw idee be-
langrijk is om uit te voeren.

Wat gebeurt er na de avond?
Als één of meerdere raadsleden
enthousiast worden over jouw
idee nemen zij contact met je
op en schrijf je samen met hen
een zogenoemde motie. Een
motie is een officieel voorstel

waarmee jouw idee wordt be-
sproken in een vergadering van
de gemeenteraad. Deze motie
wordt een laatste keer op de
haalbaarheid getoetst en daarna
officieel ingediend in de ge-
meenteraad.

Hoe verloopt
de uitvoering van het idee?
Als een meerderheid van de
gemeenteraad de motie steunt
krijgt de gemeente de opdracht
om jouw idee uit te voeren.
Wees er wel van bewust dat
tussen het aannemen van de
motie en de uitvoering ervan er,
afhankelijk van het idee, enige
tijd kan zitten. Natuurlijk houdt
de gemeente je op de hoogte bij
de uitvoering van jouw idee.

Kan ik ergens
inspiratie op doen?
Hoewel het de eerste keer is dat
Nieuwegein een ideeënmarkt
organiseert, bestaat het concept
op meer plekken. Zo hebben de
gemeenten Hollands Kroon,
Zaanstad, Zeewolde en Lelystad
goede ervaringen met ideeën-
markten. Kijk hier ook eens
naar de ingediende ideeën ter
inspiratie.

Toen & Nu (foto op de laatste pagina)

De Spuisluis op ’t Frederiksoord
(vervolg)

weinig tot niet veranderd. Een dakkapel en een raampje
zijn geplaatst op het dak. De struik in het midden maakt
mij nieuwsgierig. Staat dat huis met dat aparte dak nog
aan de Spuisluis? Zo heet de weg immers aan de overkant
van het Frederiksoord, waar onze fotograaf Jordi Jupijn
staat.

Het gebied is in 1985 ingrijpend gerestaureerd. De kaden
van de sluiskolk zijn gerestaureerd en enkele jaren later
is ook de bebouwing aan de oostzijde (Spuisluis) daar

waar we naar kijken op de foto’s, aangepakt. Oude
panden zijn gerestaureerd en waar gaten waren gevallen
is nieuwbouw gekomen.

Zo zien we als we beide foto’s tegelijk bekijken een
mooie omgeving die we moeten koesteren!

mailto:griffie@nieuwegein.nl
https://www.nieuwegein.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/ideeenmarkt
https://www.nieuwegein.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/ideeenmarkt
https://www.hollandskroon.nl
https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite05.scherm1239
https://www.zeewolde.nl
https://www.lelystad.nl/welkom
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Elke week vind je in De Digitale
Nieuwegeiner, en elke week op pagina 3,
de Agenda. Daarin vind je een overzicht
van wat er zoal in Nieuwegein te doen is
of georganiseerd wordt. De redactie
tracht zo compleet mogelijk te zijn, maar
wat haar niet ter ore komt of wat haar niet
wordt gemeld, blijft onvermeld. Grijp dus
je kans en informeer de redactie tijdig
wanneer je iets organiseert.

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

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

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

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

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

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

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

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

Naar de volgende pagina
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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.

All Xclusive in De Partner

Zie je Zondag! 5 maart met vocal group All Xclusive.
Zes vrouwen, zes stemmig, zes jaar met elkaar. Ieder
een eigen stemgeluid en samen een geheel eigen
sound.

Na de pauze speelt de band Mofish. Een eclectische
mix van oude en nieuwe nummers. De zeskoppige
band heeft een vrolijke crew met Nederlandse, Engel-
se, Duitse en Schotse leden. Het wordt een geva-
rieerde middag.

Aanvang 15.00 uur, zaal open om 14.30 uur.
Entree € 2,-.
De Partner, Nedereindseweg.

Digibrigade
themabijeenkomst over mobiliteit

Op dinsdag 7 maart, van 15.30 tot 17.00 uur komt
het Ouderenfonds langs bij bibliotheek de Tweede
verdieping en gaat men aan de slag met het thema
mobiliteit.

Ga je graag op pad? Tijdens deze bijeenkomst gaat
men aan de slag met tips om de ideale reisroute te
plannen met verschillende apps en om online goed-
kope tickets te regelen.

Bekijk hier de agenda voor meer informatie en geef je
op om mee te doen.

https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+De+Componist
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Zuid
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
http://www.petanque.nl/html/agenda.html
https://www.detweedeverdieping.nu
https://departnernieuwegein.nl
https://www.natuurkwartier.nl
https://jutenzonieuwegein.nl
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Zuid
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+De+Componist
https://onlinetouch.nl/detweedeverdieping/brochure-2023-1-online?html=true#/2/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Doorslag
https://jutenzonieuwegein.nl
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Doorslag
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+De+Componist
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Zuid
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Doorslag
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+De+Componist
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Doorslag
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.pen.nl/artikel/klaverjassen-bij-de-stichting-petanque-nieuwegein-nederland-4
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://jutenzonieuwegein.nl
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+De+Componist
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Doorslag
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Zuid
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+De+Componist
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Zuid
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Doorslag
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+De+Componist
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Doorslag
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Zuid
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Zuid
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+De+Componist
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Galecop
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+De+Componist
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Doorslag
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Zuid
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.movactor.nl/buurtpleinen/activiteiten?_sfm_activiteit_locatie=Buurtplein+Batau
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/digibrigade-mobiliteit/


Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM

Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein

Bel om kaarten voor voorstellingen te
reserveren naar de theaterkassa:

0306045554
of mail naar

kassa@dekom.nl.

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

Dana Winner
Vr 3 mrt, 20.15 uur, vanaf € 32,50
Met ruim 3.500.000 verkochte al-
bums wereldwijd en 145.000 volger
op YouTube is Dana Winner
ongetwijfeld één van de succesvol-
ste zangeressen uit de Benelux.
Begeleid door vier muzikanten
komt de Vlaamse nu op 3 maart...

Vette hiphopbeats en
freestyle voetbal in
FTBLL - Can you kick it
Za 4 mrt, 19.00 uur, vanaf € 22,50
Toen choreograaf Marco Gerris
kennismaakte met straat- en
freestyle voetbal, ontdekte hij al
snel dat bewegingen van voet-
ballers vergelijkbaar zijn met die...

Legendarisch concert
Simon & Garfunkel
herbeleefd
Di 2 mrt, 14.00 uur, € 18,50
Het concert van Simon & Garfunkel
in Central Park in New York is mis-
schien wel het bekendste van dit
duo ooit. Ruim tien jaar na hun...

African Mamas brengen
Paul Simons concert
Graceland
Wo 8 mrt, 20.15 uur, vanaf € 32,50
Begin jaren tachtig vertrekt Paul
Simon naar Johannesburg om op-
namen te maken met Zuid-Afri-
kaanse artiesten. De rest is ge-
schiedenis: het album ‘Graceland’..

Tsjaikovski's
balletklassieker
Sleeping Beauty
Do 9 mrt, 19.00 uur, vanaf € 27,50
The Ukrainian Ballet Of Peace
brengt op 9 maart in DE KOM
Tsjaikovski’s balletklassieker ‘The
Sleeping Beauty’, het betoverende
verhaal van prinses Aurora, beter...

Cabaretier
Nabil Aoulad Ayad
Do 9 mrt, 20.30 uur, € 19,50
Als Brabant in het nieuws komt,
gaat het vaak over XTC-laborato-
ria, mega-varkensstallen of, meer
recent, het coronavirus. Maar als
Brabanders ergens mee besmet...
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