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HollandseWaterlinie
Bij de Historische Geografische
Vereniging Utrecht is morgen een
lezing over projecten rond de
Nieuwe Hollandse Waterlinie.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie
is een gordel van verdedigingswer-
ken tussen Muiden en Gorinchem.
Projectmanager Peter Ros van het
Projectbureau Nieuwe Hollandse
Waterlinie vertelt over de Euro-
pese projecten die de afgelopen
tien jaar zijn gerealiseerd met fi-
nanciële ondersteuning vanuit
Brussel. Zo is er samengewerkt
met projecten in Malta, Italië,
Litouwen, Hongarije en Ierland.
De lezing vindt plaats in De Kar-
gadoor, Oudegracht 36 en begint
om 20.00 uur; www.hgvu.nlHOOF100

Zangzondag
Het Utrechts Centrum voor de
Kunsten verzorgt iedere tweede
zondag van de maand een zang-
workshop waarbij telkens een
ander soort koormuziek aan bod
komt. Komende zondag staat ka-
merkoormuziek centraal onder lei-
ding van Laura Tammeling. Er
wordt onder andere dieper inge-
gaan op het a capella zingen. De
workshop is van 13.00 tot 16.30
uur, kost 15 euro en wordt gegeven
aan het Domplein 4.AD100

BREUKELEN

Expositie
Niels Schouten heeft een solo-
expositie met nieuwe schilderijen,
op paneel en linnen. De verkoop-
expositie is in Galerie Peter Leen
aan de Herenstraat 25 in Breuke-
len en loopt tot 4 maart. Ope-
ningstijden: donderdag tot en met
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
www.galeriepeterleen.nl.DIEPEN100

Snoeien
Groei&Bloei afdeling Vechtstreek
geeft zaterdag een cursus fruitbo-
men snoeien. Het zomaar wegne-
men van takken wordt door de or-
ganisatie afgeraden. Erger nog is
het kortwieken van de bomen. Wat
men wel zou moeten doen wordt

zaterdag verteld aan het Zandpad
70 in Breukelen. Bezoekers wordt
gevraagd een snoeischaar mee te
nemen. De workshop begint om
10.00 uur en kost 7,50 euro voor
leden (vergeet het pasje niet) en
12,50 voor niet-leden. Vooraf opge-
ven is niet nodig.AD100

KOCKENGEN

Inloopavond
Het Dorpscomité Kockengen
houdt vandaag van 20.00 tot 21.00
uur een inloopavond in Overdorp.
Inwoners van Kockengen kunnen
spontaan naar binnenlopen om
hun ideeën en suggesties te uiten
om het dorp nog mooier, gezelli-
ger, veiliger en leefbaarder te
maken. Suggesties, klachten en
vragen kunnen ook worden ge-

maild naar info@dorpscomitekoc-
kengen.nl.VERBRU100

CPJ jaarfeest
De vereniging Christelijke Platte-
landsjongeren (CPJ) viert vrijdag
en zaterdag het Jaarfeest met de
opvoering van het toneelstuk ‘Actie
op de Redactie’. Het stuk wordt op-
gevoerd in verenigingsgebouw
Irene. De zaal gaat om 19.15 uur
open, het stuk begint om 20.00
uur. Kaarten kosten 5 euro en zijn
verkrijgbaar bij ‘De Hoop’.VERBRU100

LOENEN

AafBrandt Corstius
Columniste van de Volkskrant
Aaf Brandt Corstius (1975) komt
woensdag om 20.00 uur naar de
bibliotheek in Loenen, Keizer
Ottolaan 11. Zij publiceerde onder
andere het ‘Handboek voor de mo-
derne vrouw’ (2008) en in mei
2012 verschijnt haar boek ‘Het jaar
dat ik (2x) moeder werd’, een ver-
makelijk verslag van haar eerste
jaar als jonge moeder. Zij treedt
regelmatig op in het programma
De Wereld Draait Door. De toe-
gang kost 5 euro inclusief con-
sumptie voor leden, 7,50 euro voor
niet-leden. Vrienden van de Biblio-
theek hebben gratis toegang.
www.bibliotheekavv.nl.DIEPEN100

LOMBOK

Merwedekanaal
Met het oog op het koude winter-
weer en mogelijke schaatspret
heeft de gemeente het spuigat bij
de Muntsluis in Lombok afgeslo-
ten. Rijkswaterstaat heeft een
vaarverbod afgekondigd voor het
Merwedekanaal tussen Socrates-
brug en Muntbrug. Op deze ma-
nier kan het Merwedekanaal
dichtvriezen en kan er bij aanhou-

dende vorst misschien wel weer
geschaatst worden in Lombok.VERSTE101

MAARSSEN

Straatroof
Een 20-jarige man uit Maarssen
werd na het stappen in de nacht
van vrijdag op zaterdag beroofd.
Hij werd door ten minste twee
personen aangevallen op de
Strausslaan bij het speeltuintje.
De daders gingen er vandoor
met zijn telefoon en portemonnee.
Ze liepen vervolgens de kant van
de Straatweg op. De politie is nog
op zoek naar de daders.AD100

Tentoonstelling
De tentoonstelling De Vechtstreek
& De Buitenplaats opent zondag
bij de kunsthandel Pygmalion
Beeldende Kunst in Maarssen.
Er zijn werken te zien van N.S Bas-
tert, F.J. van Rossum du Chattel
en P.J. Lutgers. De tentoonstelling
loopt tot 27 mei en is te bezoeken
tussen 13.00 en 17.00 uur op vrij-
dag tot en met zondag. Pygmalion
zit aan de Langegracht 44 in
Maarssen.DIEPEN100

MAARSSENBROEK

Inloopmiddag
Senioren die er even tussenuit
willen of andere ouderen willen
ontmoeten, kunnen zondagmiddag
binnenlopen in de Willem van
Hoornhof. Daar is het elke tweede
zondag van de maand tussen 14.00
en 16.00 uur open huis. Er is be-
halve een kopje koffie of thee, een
drankje en een praatje, ook de ge-
legenheid om een kaartje te leggen
of om te rummikubben.
Aanmelden is niet nodig en de
toegang is gratis. Meer informatie
bij Mario van Dijk van De Arkge-
meenschap, 06-10810277 of bij

Truus Savekoul van Het Rode
Kruis, 0346-567439.DIEPEN100

NOORDWEST

Workshop performance
Regisseur Tarkan Körulu
geeft volgende week zaterdag een
workshop performance. In deze
workshop legt de regisseur de na-
druk op de tekstoverdracht op het
podium. De cursus wordt gegeven
aan de Mariendaalstraat 14.
De workshop is gratis voor slam-
mers, voordrachtsdichters en voor
deelnemers aan Utrecht over
Utrecht. Aanmelden kan bij
gina@poeziecircus.nl. Vermeld
naam, telefoonnummer en een
paar gedichten of een verhaal.AD100

PARKWIJK

NieuweJumbo
De Super De Boer in winkelcen-
trum Parkwijk is omgebouwd tot
een Jumbo supermarkt. De nieuwe
Jumbo opent woensdag om 09.00
uur de deuren. De eerste driehon-
derd klanten krijgen gratis bloe-
men. De winkel aan de Verlengde
Houtrakgracht in Parkwijk is de
zesde Jumbo in Utrecht.KOOT100

STICHTSE VECHT

Verkeersmaatregelen
De schaatspret op de sloten en
plassen rondom de Bethunepolder
leidt tot een verkeerschaos van-
wege parkerende en geparkeerde
auto’s. Om de toeloop van schaats-
liefhebbers in goede banen te lei-
den, heeft de gemeente Stichtse
Vecht sinds gisteren voor onbe-
paalde tijd bijzondere verkeers-
en parkeermaatregelen ingesteld
bij de Maarsseveense Vaart en de
Molenpolder.
Zoals gebruikelijk bij drukke toe-
loop in dit gebied wordt er een
eenrichtingverkeer ingesteld op
de Nieuweweg, op de Oudedijk -
Westbroekse Binnenweg (in de
richting van de Burgemeester
Huydecoperweg), de Maarsse-
veense Vaart en de Looijdijk.
Er zijn verkeersregelaars inge-
schakeld om het eenrichtingsver-
keer te handhaven.DIEPEN100

WorkshopVrijwilligers
Tijdens de gratis workshop
‘Winnen doen we Samen’ krijgen
de deelnemers tips over en voor-
beelden van het stimuleren van
nieuwe vrijwilligers bij hun ver-
eniging. De workshop is voor alle
bestuursleden en begeleiders bij
verenigingen en wordt gegeven
op dinsdagavond 27 februari van
20.00 uur tot 22.00 uur in de
kantine van DWSM op Sportpark
Daalseweide in Maarssen.
Aanmelden kan bij de sport-
consulent via een e-mail naar
patrick.hilhorst@sportservicemid-
dennederland.nl. www.portser-
vicestichtsevecht.nlDIPEN100
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Joling zingt nieuwe single in Overvecht
OVERVECHT • Gerard Joling bracht zaterdagmiddag zijn nieuwe single ten gehore in Grootwinkel-
centrum Overvecht. Het optreden in het winkelcentrum zou om 12.00 uur beginnen, maar de zanger
liet even op zich wachten. Gelukkig genoot het publiek, dat in groten getale was toegestroomd,
zichtbaar van zijn bliksemoptreden. De populaire zanger zong zijn nieuwe single ‘Dan voel je me
beter’. Het is Jolings variant van het nummer Ai se eu te Pego, waarmee hij hoopt een grote après-
skihit te pakken te hebben. Het past in ieder geval helemaal bij de winter. Na het miniconcert konden
fans de nieuwe single laten signeren door de zanger.WILDE100 FOTO SIMON DEWILDE

Nieuws uit
uw omgeving

Uw nieuws, tip, foto of aan-
kondiging uit uw wijk, buurt
of dorp, kunt u sturen naar:
un.tipstad@ad.nl.

Groenling op bezoek
KOCKENGEN • De groenling doet zijn naam eer aan. Vooral het
mannetje is opvallend groen gekleurd. De staartzijde en de vleu-
gelranden zijn geel. Ze behoren tot de vinkenfamilie en eten
graag bessen en zaden die met de stevige, bijna witte snavel
worden gekraakt. De groenling is vaak te vinden in landschap-
penmet dicht struikgewas. In de winter zie je ze ook regelmatig
bij de voedertafel, zoals op deze foto.AD100 FOTO INEKE BERGER-VERSTEEGH


