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Asbest verwijderen bij De Bron loopt in de papieren
De spoedsanering vanwege het illegaal verwijderen en afvoeren van een grote
hoeveelheid asbesthoudende leien aan de gevels bij kerkelijk centrum De Bron in
Nieuwegein gaat de Nieuw-Apostolische Kerk (NAK) een bedrag kosten met vijf
nullen voor de komma, zo bleek donderdagavond tijdens de vergadering van het
wijkplatform Doorslag in Buurtplein Doorslag.
Ypo van Blommestein van de afdeling Toezicht & Handhaving Bouw bij de gemeente
Nieuwegein lichtte deze avond toe dat niet
tevens een dwangsom verbeurd wordt verklaard die gekoppeld was aan de opgelegde verplichtingen bij de afgedwongen saneringswerkzaamheden. Het karwei werd
nl binnen de gestelde termijn afgemaakt.
Vooraf was asbestafval gevonden op het
dak, achter de nieuwe gevelplaten en op
het terrein. Binnenin de kerk waren er geen
sporen van besmetting aangetroffen.

van Blommestein stuurde de burgemeester
een brief naar het kerkbestuur waarin met
klem wordt verzocht de zorgplicht waar te
maken die men heeft voor de ingeschakelde vrijwillige klussers.

De vergadering werd ook bijgewoond door
wethouder Martijn Stekelenburg. Verontruste wijkbewoners informeerden naar de
risico’s die men had gelopen en wie nu opkomt voor hun belangen. Betrokkenen
werd aangeraden in het medische dossier
een notitie te laten opnemen van een mogelijke besmetting met asbest en om juridisch advies in te winnen. Volgens de heer

De milieupolitie heeft de zaak nog in onderzoek. Er lijkt een overweldigende hoeveelheid bewijs voorhanden te zijn tegen
het kerkbestuur, aldus de wijkwethouder.

Het was omwonenden opgevallen dat vele
handen het werk licht maakten bij het verwijderen en afvoeren van de leien. Abusievelijk heeft het NAK-bestuurslid Ruud Vis
laten voorkomen dat het hierbij slechts
twee personen betrof.

Klik op onderstaande link voor een samenvatting van de avond en de video die onze
redactie maakte.
Verslag en video op: http://goo.gl/2hC38D

Video: 'Schilderachtig Vreeswijk'
Onze videografen en fotografen zijn altijd in
het Nieuwegeinse, in ons Nieuwegein. Soms
in Jutphaas en dan weer in Vreeswijk. Of
soms in de Doorslag of Galecop.
Dinsdag 17 mei was onze videograaf Jos van
Vogelpoel in Vreeswijk en zag daar de leden
van Open Atelier 'de Toets', een vereniging
voor amateur- en professionele kunstenaars
uit Zeist, Vreeswijk vast leggen op het witte
doek. Natuurlijk een videoverslag waard.
De leden van 'de Toets' waren neergestreken
bij Museumwerf Vreeswijk. Altijd schilderachtig, ook voor foto en video maar nu ook
voor penceel en het witte doek.
Hier de video: http://goo.gl/e8SGPA

Kortjes
Windpark Nieuwegein

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric vis in een
jasje van de perfecte vis saus.
Eric: 'Ik heb voor 2 personen 4
verse witvis filets gekocht, liefst
een wat stevige variant. Verse
zwarte peper en zeezout naar
smaak over de vis malen en wat
limoen schil eroverheen raspen.'
Het recept: http://goo.gl/zI7U6L

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 gefotografeerd. Daarbij bepaalt het straatnamenregister van de Gemeentegids
2010 de alfabetische volgorde in
deze rubriek. Deze week de Goudpluviersingel in de wijk Doorslag.
Zie foto op: http://goo.gl/vqFJ7G
____________________________

Mei = Taxatiemaand bij Moen Garantiemakelaars
Iedereen is benieuwd naar
wat zijn huis nu waard is.
Zeker nu uit alle onderzoeken blijkt dat de verkoopprijzen weer stijgen. Wij bieden
je nu een kosteloze mogelijkheid om uit te vinden of
jouw huis de crisis heeft
doorstaan. Op de website:
www.taxatiemaand.nl/moen
kun je je hiervoor de hele

maand mei aanmelden. Wil
je meer weten of meteen
een gratis waardebepaling
aanvragen? Kijk dan snel op
de website of loop vrijblijvend binnen op ons kantoor.
Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (City Plaza)
info@moenmakelaars.nl
www.moenmakelaars.nl

Windpark Nieuwegein heeft een
voortreffelijk eerste jaar achter de
rug. De molens, pal naast de A27,
draaiden goed en de energieproductie kwam met 28,1 miljoen kilowattuur, elf procent hoger uit
dan verwacht. Genoeg elektriciteit voor ruim 8.000 huishoudens.
Het windpark telt vijf windmolens
met elk een capaciteit van twee
megawatt. Wethouder Wethouder
Peter Snoeren: “Dat is een mooi
resultaat. We willen graag samen
met de stad een route uitstippelen naar een klimaatneutrale stad.
Dit is een goeie en noodzakelijke
stap op weg.”
Niets is zo leuk als de wind in het
echt te beleven. Daarom heeft Eneco tien klassen van de basisscholen in Nieuwegein uitgenodigd om het Eneco WindLab in
Amsterdam te bezoeken. Leerlingen van groep 7/8 van Montessorischool De Vleugel waren de
eerste uit Nieuwegein die het
WindLab bezochten. Docent Gery
Dilling: “De hele klas was super
enthousiast! De excursie was
leerzaam en goed georganiseerd.
De kinderen vonden het erg leuk
en mochten veel doen en ontdekken.” In het WindLab maken de
kinderen kennis met windenergie,
ontdekken ze de kracht van de
wind, bouwen ze een eigen windmolen en nemen ze een kijkje in
een echte windmolen die vlakbij
staat.

Vakantieweek voor kinderen
De meeste Nieuwegeinse kinderen herinneren zich nog
wel de kindervakantieweek van vorig jaar met als thema:
‘Duizend en één Nacht.’ Ook dit jaar houden de bouwspeeltuinen Jeugdland en Bouwgein weer een kindervakantieweek voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar in
de laatste week van de schoolvakantie en dat is van maandag 15 tot en met vrijdag 19 augustus. Het thema is dit jaar
is ‘Zuid-Amerika.’

Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wisten
het al, maar vanaf woensdagmorgen vroeg zijn deze pagina’s ook
te lezen op de Digitale Stad Nieuwegein.

De inschrijving is op maandagavond 6 juni vanaf 19.00
uur. Voor kinderen die aan de kindervakantieweek van
Jeugdland willen meedoen, is de inschrijving op het Helmkruid 1. Kinderen die aan de kindervakantieweek van
Bouwgein willen meedoen kunnen terecht op de bouwspeeltuin aan de Hoveniersweide 9. Het inschrijfgeld voor
kleuters 15 euro, voor de bouwers 20 euro.

Zie: http://goo.gl/A4kMSd

Meer informatie op de website van de bouwspeeltuinen:
www.jeugdlandnieuwegein.nl en www.bouwgein.nl

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein
Tel 06-46139696
E-maiI: redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

'Beleef DE KOM'
Op zondag 29 mei valt er voor iedereen wel
iets te beleven in en om DE KOM. Tijdens
‘Beleef DE KOM’ laat het kunstencentrum
met workshops, open lessen en optredens
zien wat er komend seizoen allemaal mogelijk is. Tussen 13.00 uur en 16.00 uur kunnen
kinderen en jongeren veelvuldig proeven van
activiteiten op het gebied van beeldende
kunst, toneel, dans, musical en muziek.
Binnenkort kunt u het volledige programma
op www.dekom.nl bekijken. Docentencollectief De KunstKombinatie is aanwezig om de
cursusmogelijkheden voor volwassenen toe
te lichten.
‘Beleef DE KOM’ valt samen met ‘Taste of
Nieuwegein’, een fashion-, food-, lifestyle- en
muziekevenement in het stadscentrum van
Nieuwegein. Dit festival vindt plaats van 27
tot en met 29 mei.

Mooi gebaar JSV selectie
De selectie van JSV (zaterdag) maakte het afgelopen weekeinde een mooi,
menselijk gebaar door de inloopshirts te gebruiken als een morele
opsteker voor clubicoon Hennie Jansen van ’t Land. De 80-jarige oudspeler en voormalig trainer van het
zaterdagteam heeft ernstige fysieke
problemen en was daarom afgelopen
zaterdag eregast in de afsluitende
wedstrijd van het seizoen.
Op het shirt stond de tekst ‘White
saint for ever’ waarmee de waardering voor Hennie op verbale wijze tot
uitdrukking werd gebracht. Met deze
bemoedigende tekst op de inloopshirts hoopt de selectie van JSV dat
Hennie van ’t Land in deze moeilijke
fase van zijn leven extra bemoediging
krijgt.

Expositie: 'Kijk op Glas'
Op zondag 22 mei wordt om 15.00 uur in Museum Warsenhoeck een nieuwe expositie geopend met als titel: ‘Kijk op glas’. Glas speelt
een grote rol in ons dagelijks leven. Voor de
werkgroep expositie van Museum Warsenhoeck een reden dat glas eens nader te bekijken. De geschiedenis van glas gaat heel
ver terug. Ook in Nieuwegein werden door de
archeologische werkgroep glazen voorwerpen gevonden. Tijdens deze expositie worden ze u getoond.
De gebruikelijke aspecten van glas worden
zichtbaar in een zestal vitrines: het ontstaan
van glas, hoe krijg je kleur, glas-in-lood, speciaal glas als laboratoriumglas, geblazen
glas, graveertechnieken etc. Speciale aandacht krijgt “het glas in de kunst” en wel zeer
lokaal gericht! Museum Warsenhoeck vindt u
in het Natuurkwartier, Geinoord 11 in Nieuwegein. De openingstijden zijn op woensdag,
zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Politiek correct? Ja dat bestaat!

,,

Column Willeke Stadtman: 'Toeristenbelasting'
Eind mei gaat de kogel door de kerk als het aan het College van B&W ligt: de raad
is verzocht om in principe in te stemmen met de invoering van toeristenbelasting
per 1 januari 2017. Ik snap dat wel. Binnen het BghU - het samenwerkingsverband
op het gebied van belastingen tussen acht gemeenten en een waterschap - is
Nieuwegein een beetje een lachertje. Iedereen heft volop toeristenbelasting (gemiddeld 1,64 euro per nacht per persoon) behalve Nieuwegein.

Terwijl Nieuwegein toeristisch toch een
toppertje is. Ooit heeft iemand ergens in
een achterkamertje op het Stadshuis langdurig zitten rekenen aan het toeristisch potentieel van de stad. Hij kwam uit op het
niet misselijke bedrag van 400 miljoen.

In 2014 heeft de gemeente alles uit de
kast gehaald om de stad toeristisch op de
kaart te zetten. Toen op 30 januari van dat
jaar een oorkonde met stadsrechten opdook in het Utrechts archief, ging de vlag
uit. B&W hoopten dat Nieuwegein met dat
document in handen door een breder publiek zou worden ontdekt. Helaas bleef de
verwachte belangstelling uit. De speciaal
aangelegde parkeerplaatsen voor busvervoer bij zwembad Merwestein worden
thans vooral gebruikt voor bussen met
schoolreizende pubers.
De site uitinnieuwegein.nl leidde niet meteen tot een stormloop van toeristen, terwijl Nieuwegein tal van attracties kent. Op
de site werd onder meer hoog opgegeven
over winkelcentrum De Batau: niet alleen
voor de dagelijkse boodschappen, maar
ook voor funshoppen.

het midden een toeristische attractie te
zien.
Ik denk dat we eerlijk moeten zijn, het is
niets geworden. De afdeling toerisme en
recreatie is opgeheven, de oorkonde zal
wel weer in het archief zitten en de site
bestaat niet meer.
Wie de site zoekt komt terecht op de gemeentepagina ‘Uit in Nieuwegein’ waarop
diverse tips staan ‘voor een fijne invulling
van uw vrije tijd.’ Zoals bijvoorbeeld Nieuwegein Stichting Comité 4 mei, het Veer
Nieuwegein-Vianen - dat desgewenst ook
weer terugvaart - en niet te vergeten de
Stichting Promotie Vreeswijk.

,,

Ga er maar aan staan als raad. Vind maar
eens een grond voor de invoering van toeristenbelasting. Goed, Nieuwegein wil met
1 euro 50 aan de ondergrens van het gemiddelde van het BghU-verband gaan zitten. Dat getuigt in ieder geval van enige
zelfreflectie. Als ik in de raad zat, zou ik
vragen waar het VVV kantoor komt.

Jan met de Pet (1963) is inwoner van
Nieuwegein en geïnteresseerd in de politiek. Hij zal voor u de Nieuwegeinse
politiek inzichtelijk maken door het kaf
van het koren te scheiden. Onbevangen,
rücksichtslos en zonder belangen krijgt
u de waarheid en niets dan de waarheid
zonder aanziens des persoons of partij.
Als tiener heeft ‘Jan met de Pet’ zich al
geïnteresseerd in politiek. Nu hij ouder
is, en werkt als analist bij een groot bedrijf, houdt hij ervan om dingen te vergelijken want, waar liggen nu de verschillen.
Jan met de Pet: 'Politiek correct? Ja dat
bestaat inderdaad, ik heb dat dinsdagavond 17 mei j.l. aan den lijve mogen
ondervinden in het politieke Café van
Nieuwegein. Ik had hier al zoveel over
gehoord dat ik er zelf maar eens ben
gaan kijken en luisteren. Die avond was
mijn grote vriend Bob de Bouwer oftewel wethouder Hans Adriani te gast. Hij
werd eens flink ondervraagd over de
woningbouw, de WMO en de sport in
Nieuwegein.'
'Ik vond het trouwens wel aardig dat de
presentator Hans Adriani ook al Bob de
Bouwer noemde. Zo zie je maar eens en
te meer dat een bijnaampje snel is
gecreëerd. Maar toch even terug komen
op de antwoorden die hij gaf.'
Klik op de onderstaande link om naar
de column te gaan van onze 'Jan met de
Pet' deze week: http://goo.gl/wNvMOr

Omdat wij als burgers geen flauw benul
hadden van de toeristische schatten in de
stad, moest volgens de toeristen-ambtenaar van dienst eerst het dagtoerisme van
de inwoners zelf op gang worden gebracht
waarna ze als ‘ware’ ambassadeurs hun
eigen woonplaats zouden gaan promoten.
Zomaar uit zichzelf.
Ik heb destijds in het kader van het dagtoerisme een hele middag doorgebracht
op het Muntplein. Ik heb echt heel erg mijn
best gedaan om in dat lelijke grijze plein
met zo’n onduidelijk verticaal hunebed in

Video: Afronding werk aan de Lek
Rijkswaterstaat is na jaren werk klaar
met het project 'Ruimte voor de Lek'.
Door deze megaklus heeft de rivier onder meer bij Nieuwegein meer ruimte
gekregen. Ook is het gebied aantrekkelijker geworden voor recreanten. Donderdag 12 mei vierden alle partijen tijdens een feestje dat de werkzaamheden
nu zijn afgerond.
De video:
http://goo.gl/3FldEj

De Nieuwegeinse karikaturist – cartoonist Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast houden strips, cartoons en karikaturen. Als livekarikaturist treedt hij op in binnen- en buitenland tijdens beurzen, feesten en evenementen onder de namen karikaturist IBIS en Rembrandt
van Gein. Kijk op de website van Jan als u meer over hem wilt weten. (www.karikaturist.nl)
Voor De Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl) maakt Jan Ibelings iedere week een cartoon over een actuele Nieuwegeinse gebeurtenis of een
karikatuur van een BN-er (bekende Nieuwegeiner) of MBN-er (minder bekende Nieuwegeiner). Jan Ibelings maakt deze cartoons en karikaturen voor PEN eerst in lijn op papier en kleurt ze daarna in met de computer. De tekeningen zijn te koop. Heeft u interesse? Mail voor meer
informatie naar: info@karikaturist.nl.
S.V. Geinoord zal voor komend seizoen drie steunpilaren moeten missen. Topscorer Vincent Griffioen en vaste doelman Niels Renes
hebben deze week bekend gemaakt dat ze voor een nieuwe club hebben gekozen, namelijk de Utrechtse fusieclub DHSC (DOS Holland
Stichtse Boys-combinatie). Teamgenoot Jakko Kortenoever zal hen daarbij vergezellen zodat we dit trio komend seizoen niet meer op
Parkhout in actie zullen zien. Opmerkelijk aan deze overstap is dat het driemanschap op een lager niveau gaat spelen omdat DHSC een
tweedeklasser is terwijl Geinoord een treetje hoger is geklasseerd.
_______________________________________________________________________________________________________________

Lentefeest
Het Natuurkwartier en Samen
Duurzaam Nieuwegein organiseren ook dit jaar weer het Lentefeest met Duurzaamheidsmarkt.
Na het succes van de voorafgaande jaren zal er ook dit jaar
weer een gezellige en actieve
markt zijn. Het Lentefeest met
Duurzaamheidsmarkt vindt voor
de 11e keer plaats in het Natuurkwartier in Nieuwegein en is op
zondag 29 mei aanstaande.
Net als de voorafgaande jaren
zal er weer het traditionele
schapen scheren plaatsvinden

en kunnen kinderen allerlei leerzame doe-activiteiten doen o.a.
braakballen uitpluizen en puzzelen met potscherven. De bijenhouders vereniging deelt zakjes
zaad uit voor een bij-vriendelijke
tuin en de Poldermolen draait op
volle toeren en is te bezichtigen.
Het Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden zal er ook
zijn en laten zien wat een waterschap nu eigenlijk doet. Bezoekers kunnen energie ervaren:
met een fiets aangesloten op
een stopcontact wordt duidelijk
hoeveel harder getrapt moet

worden om een gloeilamp te laten branden dan een ledlamp.
Ook is energieloket Bleeve aanwezig waar een huisscan uitgevoerd kan worden.
Voor de inwendige mens wordt
ook gezorgd: de Voedselbank
schenkt een kopje soep uit de
heksenketel en u kunt terecht bij
LaLotta Cantina voor een hapje
en een drankje of meedoen aan
de kinderworkshop pizzabakken
met producten uit de buurt. Ook
dit jaar dus weer een dag met
activiteiten voor jong en oud en
tips om Nieuwegein weer een

stukje duurzamer te maken.

A-diploma's
behaald

Zwemmen in de vakantie
Bent u opzoek naar een leuk uitje of een
dagje weg in de vakantie? Weer of geen
weer, bij Sport- en Evenementencomplex
Merwestein kunt u lekker komen zwemmen.
Extra activiteiten en een subtropische sfeer
zijn de ingrediënten voor een gezellige dag.
Tijdens de meivakantie gelden aangepaste
openingstijden. De zwemlessen, inclusief
privélessen gaan niet door tijdens de
vakantie.
Sommige doelgroepenactiviteiten en
aquasporten vervallen of vinden plaats op
een ander tijdstip.
Hier meer informatie: http://goo.gl/EJhZhY

Op woensdag 18 mei hebben diverse
kinderen weer afgezwommen voor
hun A-diploma in zwembad Merwestein. De volgende kinderen hebben
hun diploma behaald:
Björn Boon, Bridget van Steenderen
de Kok, Charlotte Wagner, Denzel Vinisi, Elin Groenestein, Elize van der
Schaaf, Esmee van Benthem, Fany
Marinakis, Fedde van den Berg, Imran Hida, Jada Rumpaisum, Jara van
der Geld, Jaylen Thomas, Jeannety
Bakker, Jelle van Weelden, Jesse Gelens, Jordan Salakory, Kimberly Cirkel, Kyra Crielaard, Laye Diouf, Leonie Hartkamp, Lilly de Bruin, Liselotte
Bizet, Loïs Mom, Nicky Lith, Nova
Lens, Nurah Sarradj, Nynke van de
Wiel, Precious Yard, Quinn de Klein,
Rayan Bachounda, Senna Snel, Shiva
Chotoe, Thi Tam Doan Pham, Tiffany
van de Sanden, Tim Sikkens, Tobias
Eckhardt, Tristan Rosenquist, Yasmeen de Leeuw en Yuki Okazaki.

Avond- en Zwem4daagse
U kunt u zich nog inschrijven voor de combinatie Avond- en Zwem4daagse bij Sport- en
Evenementencomplex Merwestein. Bij inschrijving voor beide evenementen ontvangt
u een korting!
Inschrijven voor alleen de Zwem4daagse
(27 juni-1 juli) kan bij de receptie van Sporten Evenementencom-plex Merwestein.
Klik op het logo voor meer informatie.

Nieuws van De tweede verdieping
Café van de verdieping
Op donderdag 16 juni (20.00 22.00 uur) houdt Bibliotheek De
tweede verdieping tijdens het
Café van de verdieping een
avond in het kader van de Spannende Boekenweken. Forensisch rechercheur Jessica Wijbenga vertelt over de dagelijkse
praktijk van bloedsporen, vingerafdrukken en bizarre moorden.
Dichter Hanneke van Eijken
draagt een aantal bloedstollende
gedichten voor.
Bibliotheek De tweede verdieping presenteert vier keer per
jaar het Café van de verdieping.
Tijdens dit talkshow-achtige programma treden de leukste, boeiendste, actueelste schrijvers,
dichters en muzikanten op. Telkens staat een andere auteur of
een bepaald thema centraal.
Deelname: € 6,00 voor leden en
€ 7,50 voor niet-leden. Aanmelden via het e-mail adres:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. 'Café' of bij het infopunt in
de bibliotheek.

integreren in de Nederlandse
maatschappij? En zijn vluchtelingen een verrijking voor onze
samenleving of vormen ze juist
een bedreiging voor de tolerantie
die in Nederland hoog in het
vaandel staat?
Tijdens het debat op 19 mei
(20.00 - 22.00 uur) praat een panel van deskundigen over dit onderwerp, bestaande uit onder andere John Sloot van Vluchtelingenwerk Nieuwegein en prof. dr.
Jacco Pekeleder, werkzaam bij
de afdeling Geschiedenis van de
Internationale Betrekkingen aan
Op dinsdagavond 7 juni (19.30 uur tot 22.00 uur) geeft de Bide Universiteit Utrecht. De aanbliotheek De tweede verdieping een workshop Spannend verwezigen in de zaal kunnen via
haal schrijven. Hoe zet je een verhaal op, hoe zorg je voor een
stemkastjes hun mening geven
goede spanningsboog en hoe bezorg je je lezers echt kippenen meediscussiëren. Karikaturist
vel?
Jan Ibelings maakt tijdens de avond treffende tekeningen van de
Deelname is: gratis. Aanmelden: actie@detweedeverdieping.nu discussie.
o.v.v. 'Spannend verhaal' of bij het infopunt in de bibliotheek.

Debat tolerantie

snel een grens bereikt is, ziet de
ander veel door de vingers. Tolerantie is dus een rekbaar en
daarom moeilijk meetbaar begrip.

Wie kent het niet: ergernissen over huisgenoten die spullen laten
slingeren of over een luidruchtig
burenfeestje? Waar bij de één al

Tolerantie heeft te maken met
verdraagzaamheid. Hoe denk je
bijvoorbeeld over een buurman

die een ander geloof heeft, homo
is of al een hele tijd zonder baan
zit?
De bibliotheek richt zich in mei in
het speciaal op tolerantie ten
aanzien van vluchtelingen. Hoe
nemen we deze vluchtelingen in
ons land op? Lukt het ze om te

Korfbal Clinic bij Koveni

twee clinics door Oranje van
18.30 -19.30 (B- en C-aspiranten) en 19.30-20.30 (A-junioren),
waarbij zowel de internationals
als de jeugd van Koveni in actie
komen, sluiten Koveni de avond
om 20.30 gezamenlijk af.

Korfbalvereniging Koveni ontvangt woensdagavond 1 juni om
18.30 vier internationals uit het
Nederlands korfbalteam voor
twee clinics op haar eigen veld
aan de Helmkruid in Nieuwegein. De internationals die Koveni met een bezoek komen verblijden zijn Tim Bakker, Friso
Boode, Celeste Split en Maaike
Steenbergen. Alle spelers hebben naast EK en WK titels ook
diverse zaal- en veldtitels binnen
de Korfbal League op zak. Al
met al een mooie, ervaren en
succesvolle afvaardiging.
Koveni dankt het verkrijgen van
de clinic aan haar inzet op social
media. Dankzij de vele activiteiten en posts met enthousiaste
foto’s op Facebook gedurende
de Week van het Sportplezier
van 5 t/m 13 maart kwam de
korfbalvereniging uit Nieuwegein
in het vizier van de KNKV (Koninklijk Nederlandse Korfbalverbond) en sleepte zij de ludieke

Opening Golfbaan

titel ‘Sportpleziervereniging van
2016’ binnen. Deze titel leverde
tevens een heuse clinic van vier
internationals uit de Korfbal
League op. Daarom reizen de
vier spelers uit het Nederlands
korfbalteam op 1 juni af naar het
Koveni veld in Nieuwegein.
Koveni belooft er een bijzonder

evenement van te maken. Behalve de eigen leden en supporters zijn ook andere geïnteresseerden hartelijk welkom op
de accommodatie van Koveni.
Daarnaast zal ook de selectie
van Koveni (tijdens het eerste
uur) een clinic geven, maar dan
aan de jongste kinderen bij Koveni, namelijk de E en F. Na

Op zondag 22 mei a.s. wordt in
Nieuwegein Golfbaan Galecop
geopend. De nieuwe golfbaan
telt 18 holes, waaronder drie
PAR 4 holes en vijftien PAR 3
holes. Burgemeester Backhuijs
zal die dag de opening verrichten. Tussen 13.30 en 15.00 uur
zijn er clinics door de Galecop
Golf School onder leiding van
golfpro Margriet Kragten, demo’s
met swinganalyse en wedstrijdjes waaraan iedereen kan meedoen. Galecop Golf is gevestigd
aan Sportpark Galecop 10, nabij
de JSV velden.

