
Tijdens Super8Day op 7 december jl.
hebben ruim 800 groep 8 leerlingen
kennisgemaakt met het Anna Lyceum en
de Anna MAVO. Deze dag is bedoeld voor
leerlingen uit groep 8 en hun leerkrachten.
Elke groep 8 heeft vier verschillende
proeflesjes kunnen volgen. De huidige
brugklassers wilden maar al te graag hun
oude basisschool laten zien hoe leuk
school is en wat je allemaal kunt leren. Ze
gidsten hun oude-basisschool door de
school en hebben kunnen vertellen en
laten zien dat je kunt leren met digitale
middelen in een kleinschalige omgeving.

Elke groep 8 leerling werd aan het eind van
een mooie dag succes gewenst bij hun
keuze voor het voortgezet onderwijs.

800 Nieuwsgierige brugklassers

Dienstwoning Beatrixsluis gesloopt

De gesloopte woning heeft geen functie
meer en was van recenter datum. De
sloop draagt bij aan herstel van de
oorspronkelijke aanblik.
In eerste instantie zouden alle vier de witte
huisjes worden gesloopt. Deze komen
straks immers binnen het nieuwe sluis-
complex te liggen. Aannemerscombinatie
Sas van Vreeswijk had echter een
passende bestemming voor de drie
oorspronkelijke witte huisjes, namelijk
nieuwe bedienruimte van de
sluismeesters. De woning die moest
wijken, maakte geen deel uit van het
originele complex uit de jaren dertig.
Bij de aanpassingen van het sluiscomplex
herstelt Rijkswaterstaat het oorspronkelijke
gedeelte van de Prinses Beatrixsluis in
oude luister van de jaren dertig. Behalve
het nu gesloopte witte huis, verdwijnt op
later moment ook de niet-oorspronkelijke

huidige bedienruimte met bijbehorende
loopbrug.
De voormalige bewoners, Ab en Tonnie
van Dijk, hebben 51 jaar in het gesloopte
huis gewoond. Zij betrokken het als
dienstwoning en kochten het later. Ook
hun twee dochters, geboren en getogen
op de sluis, hebben altijd een bijzondere
band met de plek gehouden. Ab van Dijk:
‘We wisten natuurlijk al jaren dat de sluis
ooit uitgebreid zou worden. Lang bleef de
vraag wanneer, dat gaf onzekerheid. Toen
de plannen definitief waren zagen we
natuurlijk tegen de verhuizing op. We
hadden zoveel vrijheid en herinneringen
hier! Fijn was wel dat we ruim de tijd
kregen om op zoek te gaan naar een goed
alternatief. Dat is gelukkig gelukt.’
Op uitnodiging van Rijkswaterstaat heeft
de familie van Dijk een bezoek gebracht
aan de sloopwerkzaamheden.

Deze week heeft Rijkswaterstaat één van de vier voormalige
dienstwoningen -beter bekend de als ‘witte huisjes’- bij de
Prinses Beatrixsluis gesloopt. De resterende woningen
stammen net als de sluis uit 1938 en blijven staan.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!
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https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.facebook.com/penpuntnl/


Kortjes

Boekenmarkt voor Rundu
Op woensdag 21 december
aanstaande is er op het Anna van
Rijn College een boekenmarkt
waarvan de opbrengst geheel ten
goede komt aan onze zusterschool
in Rundu. Deze boekenmarkt is de
opmaat naar de Red Nose Day
waarop de leerlingen van het Anna
Lyceum en de Anna MAVO op
ludieke wijze zoveel mogelijk geld
bij elkaar proberen te krijgen, zodat
de school in Rundu leermiddelen en
dergelijke kan aanschaffen.
De boekenmarkt biedt een keur aan
boeken op velerlei gebied en bevat
zowel fictie als non-fictie. De markt
is geopend van 13.00 uur tot 17.00
uur op de 1e verdieping van het
Anna Lyceum aan de Albatros 1.

Aangepaste openingstijd
recyclingstation
Op vrijdag 16 december zijn de
recyclingstations in Nieuwegein
vanaf 15.00 uur gesloten.
Minicontainers of zakken voor
PMD/plastic die volgens het
inzamelschema aan de weg moeten
staan, leegt RMN (Reinigingsbedrijf
Midden Nederland) zoals
gebruikelijk. Het kantoor van RMN
is van 08.30 tot 15.00 uur
telefonisch bereikbaar.
Via de website www.rmn.nl kunnen
inwoners van de RMN-gemeenten
zelf online een afspraak inplannen
voor het ophalen van grofvuil.

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric huis-
gemaakte Gnocchi.

Eric: 'Een geweldig pasta gerecht,
vrij makkelijk zelf vers te maken,
zoveel fijner dan kant en klaar uit
de winkel.'

Het recept: https://goo.gl/ooTVdv
____________________________

Alle straten, lanen, driften, pleinen
en wat dies meer zij, vastgelegd
volgens een vast stramien: ter
hoogte van het pand met huis-
nummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in ge-
fotografeerd. Daarbij bepaalt het
straatnamenregister van de Ge-
meentegids 2010 de alfabetische
volgorde in deze rubriek. Deze
week de Hakweide in Batau Noord
in Nieuwegein.
Zie foto op: https://goo.gl/3ExsZa
____________________________

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 Digita-
le Stad Nieuwegein.
Zie: http://goo.gl/A4kMSd

Magische Muntplein Maand
Deze maand is het Magische Muntplein Maand op
winkelcentrum Muntplein! De hele maand december
organiseert het winkelcentrum diverse activiteiten. Ook
organiseert het winkelcentrum een kassabonnenspaaractie
met een prijzenpakket t.w.v. € 1000,- en als hoofdprijs een
reis naar Disneyland! Op 10 december is er een Meet &
Greet met Anna, Elza en Olaf van Frozen, op 17 december
bezoeken de Minions het winkelcentrum en op 30
december worden de prijzen van de kassabonnen-
spaaractie uitgereikt.

Deze maand worden er bij elke winkelier op het
winkelcentrum speciale spaarenveloppen uitgedeeld. De
consument kan vanaf 1 december kassabonnen sparen
van de winkeliers op het winkelcentrum. Per envelop
moeten er 3 kassabonnen van verschillende winkeliers
gespaard worden. De deelname is onbeperkt en per
ingeleverde envelop vergroot je de kans op een van de
prijzen uit het prijzenpakket t.w.v. € 1000,-!

Hou jij van de film Frozen en wil jij Anna, Elza en Olaf in
het echt ontmoeten? Kom dan 10 december naar
winkelcentrum Muntplein! Van 11.00 uur tot 15.00 uur
zullen de Frozen karakters aanwezig zijn om samen mee
op de foto te gaan. Uiteraard kun je ook genieten van de
heerlijke Frozen liedjes die zullen worden gezongen. Wil jij
weten hoe Anna en Elza zich voelen op een paard? Deze
dag kun je namelijk op pony’s rijden, dan voel je echt als
een prins of prinses!
Heb jij altijd al een Minion willen leren kennen? Kom dan
17 december naar winkelcentrum Muntplein! Van 11.00
uur tot 15.00 uur zijn er Minions aanwezig op
winkelcentrum Muntplein, met wie je op de foto kunt gaan.

Zaterdag 10 december orga-
niseert Moen Garantiemake-
laars weer een Open Huizen
Dag! Tussen 10.00 uur en
12.00 uur kun je zonder af-
spraak bij de deelnemende
woningen binnenlopen. Dus
als je op zoek bent naar een
nieuwe woning is dit je kans
om bij woningen binnen te
kijken en je te oriënteren.

Wil je deze dag beter voorbe-
reid op pad? Vraag dan een
gesprek met ons aan. Wij
coachen je graag zodat je
helemaal klaar bent voor het

kopen van een woning.

Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (City Plaza)
www.moenmakelaars.nl
Telefoon: 030 - 60 760 60

https://goo.gl/BKL3KP

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 06-46139696
E-maiI: redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

http://www.moenmakelaars.nl/
https://www.makro.nl/actueel/folders


'Dag van de Mensenrechten'

Op 10 december 2016, de Dag van de Men-
senrechten, vindt weer de Schrijfmarathon
van Amnesty International plaats. Op deze
dag komen wereldwijd honderdduizenden
mensen in actie met brieven schrijven voor
slachtoffers van mensenrechtenschendingen.

De brieven vragen om vrijlating van gewe-
tensgevangenen en om berechting van da-
ders van mensenrechtenschendingen. Ze
geven hoop aan mensenrechtenactivisten. Ze
dringen aan op het terugdringen van de
doodstraf, marteling en discriminatie. De re-
sultaten van vorige jaren bewijzen dat ‘ge-
wone’ burgers zich met succes kunnen vere-
nigen tegen onrecht.

Doe mee en schuif op zaterdag 10 december
aanstaande tussen 10.00 uur en 15.00 uur
aan bij de lange leestafel in de hal van het
Stadshuis in de binnenstad van Nieuwegein.
Voorbeeldbrieven en kaarten liggen klaar.

'Kerststukjes maken
in Wijkhuis De Steeg
Het wijknetwerk Fokkesteeg organiseert op
donderdag 15 december aanstaande een
avond voor volwassenen om gezamenlijk
kerststukjes te maken. De avond vindt plaats
in Wijkhuis de Steeg aan de Hoornseschans
101 en begint om 19.50 uur. Het maken van
de kerststukje vindt plaats onder deskundige
begeleiding van Mieke Roskam.

De kosten voor deelname is € 7,50, inclusief
materiaal, een kopje koffie en/of een glas
Glühwein. Meldt u aan via wijknetwerkfokke-
steeg@gmail.com. Let op: vol is vol!, dus
wacht niet te lang met het aanmelden.

Zilver voor medewerkster
Antonius Ziekenhuis

Nelleke Elskamp van de Utrechtse
Zorgacademie bij MBO Utrecht heeft
een zilveren medaille gewonnen tijdens
EuroSkills in Zweden. De 22-jarige
studente werkt op de afdeling interne/
longgeneeskunde van het St. Antonius
Ziekenhuis in Nieuwegein en liet haar
beste vakwerk zien als beginnend
verpleegkundige. Dat gebeurde in een
spannende wedstrijd op 1, 2 en 3
december 2016 in Götenbörg in
Zweden. In totaal namen 500
deelnemers uit 28 landen deel aan
EuroSkills, onder wie 39 Nederlanders.
Nelleke: 'Ik kreeg door de wedstrijden
de kans om mij te ontwikkelen en mijn
vakkennis onder tijdsdruk te verbeteren.
Het h“ele traject was ontzettend leuk en
een uitdaging. Door Skills weet ik nu dat
ik goed op weg ben als beginnend
beroepsbeoefenaar.Ik oefen dit beroep
met hart en ziel uit en krijg de prachtige
kans om dit uit te dragen naar anderen.'

http://www.kosterschoenmode.nl/
https://www.pcbuitvaartzorg.nl/


Nieuwegein Awards
Nieuwegein Awards introduceert dit jaar de
nieuwe Award Lijfstyle Bloei. Een Award
die uitgereikt wordt aan organisaties of
initiatieven, die het welbevinden en de
veerkracht van inwoners van
Nieuwegeiners op een positieve en veelal
oorspronkelijke manier beïnvloeden.

Kent u organisaties of initiatieven die in
aanmerking komen voor deze Lijfstyle
Bloei Award en die voldoen aan de
voorwaarden? Aarzel niet en meld deze
aan via het aanmeldingsformulier op de
website. De prestaties van de op te geven
kandidaten worden beoordeeld over de
periode 1 december 2015 tot 30 november
2016. De aanmeldtermijn hiervoor sluit op
vrijdag 23 december 2016.

De Nieuwegein Awards 2017 vindt plaats
op zaterdag 18 februari 2017 in Sport- en
Evenementencomplex Merwestein. Tijdens
deze feestelijke avond worden awards
uitgereikt aan Nieuwegeiners die zich in
2016 hebben onderscheiden op hun eigen
gebied. Meer informatie op de website:
http://www.nieuwegeinawards.nl

Vreeswijk dompelt op woensdag 14 december weer onder in licht en warmte tijdens
het jaarlijkse evenement Vreeswijk bij Kaarslicht. Dit jaar is het de dertigste editie
van het evenement. U kunt weer genieten van de sfeer van duizenden kaarsjes en
fakkels, de kerstmarkt en kerstmuziek. Hieronder vindt u het programma, informatie
over de verkeersmaatregelen en brandveiligheid tijdens het evenement.

30ste Editie Vreeswijk bij Kaarslicht

Bereikbaarheid
De wijk Vreeswijk (Nieuwegein-Zuid) is
bereikbaar via de afritten van de A2-afrit 10
en A27-afrit 27. Vreeswijk is op deze avond
afgesloten voor al het rijdende verkeer.
Parkeren kan in de omliggende wijken (volg
de P-verwijzingen) of bij één van de
tramhaltes in Nieuwegein. Van daaruit kunt
u verder reizen met de bus of tram richting
de eindhalte Nieuwegein-Zuid/Veerhuis.
Volg daarna de borden naar Vreeswijk
(slechts 10 minuten lopen).
Het openbaar vervoer door Oud Vreeswijk
rijdt tussen 18.00 en 23.00 uur een
aangepaste route. De omleidingsroute lijn
77 is de normale route tot het einde van
de Jutphaaseweg, rechtsaf Graaf Florisweg
op, aan het einde linksaf de
's-Gravenhoutseweg op, Zandveldseweg
en vervolgens de gebruikelijke route.
Richting Bilthoven in omgekeerde volgorde.
De wijzigingen staan ook aangegeven in
de bushaltes op de route.

Waar de wegsleepregeling van toepassing
is, vragen wij u uw auto tijdig elders te
parkeren.

Verlichting en brandveiligheid
Het is fijn als uw huis of winkel binnen
en buiten ook de sfeer van Vreeswijk bij
Kaarslicht uitstraalt. Gebruik bij voorkeur
waxinelichtjes in glazen potten en zorg
ervoor dat er geen brandbare materialen
in de buurt van kaarsen zijn. Vuurkorven
mogen alleen geplaatst worden door
de organisatie. Als het mogelijk is, is het fijn
als u na afloop vanaf 22.00 uur helpt om
de potjes op te ruimen.. Er staan kratten
langs de route om de potjes in te
verzamelen.

Meer weten?
Meer informatie over dit evenement vindt
u op de volgende website:
www.vreeswijkbijkaarslicht.nl

https://www.makro.nl/actueel/folders
http://www.nieuwegeinawards.nl
http://smaakenstijl.com/
http://www.pen.nl/artikel/buurtwhatsapp-nieuwegein
http://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/de-strip-van-kim-houtzager


Voorbereiding
kerstshow
KRC Rolling

In het weekend van 17 en 18
december aanstaande
organiseert KRC Rolling weer
haar jaarlijkse spectaculaire
kerstshow. Dit jaar alweer voor
de 19e keer. Frans Evers en Jos
van Vogelpoel namen een kijkje
achter de schermen bij de
voorbereidingen. Het thema dit
jaar is: ‘KRC op tournee’

De shows worden op zaterdag
gereden om 15.30 uur en 20.00
uur en op zondag om 11.30 uur
en 16.00 uur, in sporthal Galecop
in Nieuwegein. Op zaterdag is
om 12.00 uur tevens een
speciale show voor mensen die
wonen in een zorginstelling of op
een andere manier afhankelijk
zijn van zorgverlening.

De rolschaatsers van KRC
Rolling hebben afgelopen jaar
regelmatig wedstrijden gehad in
het buitenland waaronder een
WK deelname. Tijdens deze
wedstrijden hebben zij de smaak
van het reizen te pakken
gekregen en hebben besloten op
wereldtournee te gaan. De
rolschaatsers bezoeken tijdens
hun kerstshow vele landen in alle
uithoeken van de wereld.

Kaarten zijn verkrijgbaar via een
bestelformulier op de website
van de vereniging en kosten
11,- euro voor volwassenen en
7,50 euro voor kinderen. Indien
u interesse heeft in de speciale
zorgshow dan kan contact
worden opgenomen via
zorgshow@krcrolling.nl.
__________________________

Jamsessie
‘Stormy Monday’
Muziekliefhebbers kunnen
maandag 12 december weer
genieten van ‘Stormy Monday’,
een gratis jamsessie in het
theatercafé van DE KOM.

Iedereen die een instrument
speelt, zingt of gewoonweg van
muziek houdt is van harte
welkom om te komen spelen,
improviseren of luisteren. Stormy
Monday is een samenwerking
tussen de KunstKombinatie en
DE KOM. De avond is gratis
toegankelijk.

Deze keer leidt saxofonist Lior
Kuperberg een sessie met als

thema de muziek van de
legendarische saxofonist Sonny
Rollins. Lior speelt zelf
tenorsaxofoon, geeft les, is
sessiemuzikant en speelt onder
andere in de Charli Green
Bigband en zijn eigen band Soul
Connection.

Voor Lior betekent muziek
communiceren zonder woorden.
Hij houdt ervan om samen

muziek te maken en zo een
positieve, verenigende sfeer te
creëren. Met als voorbeeld grote
helden als Louis Armstrong, Billie
Holiday, Charlie Parker, Dizzy
Gillespie, John Coltrane en
Sonny Rollins. Die laatste dient
tijdens deze jamsessie als
inspiratiebron. Lior leidt een
ontdekkingsreis langs de
nummers van Rollins. De
Amerikaanse jazzmuzikant staat
bekend om zijn krachtige sound
die hij onder meer aan zijn
circulaire ademhalingstechniek
en het gebruik van een heel
open mondstuk te danken heeft.
__________________________

Meiden Vreeswijk
onder de 15-1
winterkampioen
2016-2017

Zaterdag 3 december jl. is het
eerste team van de Meiden
onder de 15 van VSV-Vreeswijk
kampioen geworden in de eerste
klasse. Na een hevige strijd aan
de top van de competitie was na
de 6-1 overwinning op de mede-
koploper de Meern, twee weken
geleden, het kampioenschap in
zicht.

De laatste wedstrijd uit bij
Zwaluwen Utrecht werd op een
laat tijdstip gespeeld. Het maakte
voor de meiden echter niet uit
dat het koud en guur was. Zij
wonnen de wedstrijd met 0-4
en werden zodoende eerste in
de poule. Een mooi einde van
het eerste half jaar, waarbij dit
team wederom heeft aangetoond
goed in elkaar te zitten. Met
behulp van de kledingsponsor
Wammes Fysiotherapie en de
Rijbewijs-keuringsarts.nl die voor
tassen heeft gezorgd, lopen de
meiden er keurig bij.

Na de winterstop zijn de meiden
zo goed als zeker te bewonderen
in de Hoofdklasse. Daarnaast
zullen ze voor derde maal gaan
proberen de bekerfinale te
behalen.

Jesse Puts van Aquarijn pakt zilver
op WK 4×50 meter mixed vrije slag
Jesse Puts, de kortebaanzwemmer van zwemvereniging
Aquarijn uit Nieuwegein, heeft tijdens WK kortebaanzwemmen
in Windsor (Canada) een zilveren medaille behaald tijdens de
4×50 meter vrije slag voor gemengde teams. Jesse Puts
realiseerde samen met Maaike de Waard, Nyls Korstanje en
Ranomi Kromowidjojo een tijd van 1.29,82.

Rusland zwom nipt naar de eerste tijd (1.29,73), gevolgd door
Canada (1.29,83). Puts tegenover onze redactie: 'Mooie tijd
gezwommen en een top begin van het WK in Canada.'

Jesse Puts behaalde de tweede tijd tijdens de race binnen het
team met 31.27. Nyls Korstanje was de snelste met 21.15.
Ranomi Kromowidjojo tikte 23.34 aan en Maaike de Waard
24.06.



A-zwemdiploma
Woensdag 30 november 2016 was het
enorm spannend voor een grote
groep kinderen. Onder aanmoediging
van ouders, broertjes, zusjes, opa’s
en oma’s, zwommen zij af voor het
eerste diploma van het zwem-ABC,
namelijk het A-diploma. Het resultaat
was dat iedereen is geslaagd! Op de
foto de trotse kinderen:

Rami Stouti, Jayden Burne, Carlos
Dias, Aram van der Zee, Mouhanad
Dira, Tygo van der Veer, Jayden
Broers, Marouan Moumna, Lucia
Ianelli, Kaan Sarpdere, Daan
Stofberg, Kiara Stefanova, Logan
Troost, Rana Turgut, Wael El Jerari,
Kyra van Houten, Lina Schrijvers,
Jaylen Makhanlal, Emmelie Schutter,
Lucas Volaart, Said Odowaa Hassan,
Thomas van der Molen, Claire
Speldekamp, Tijn Blok. Meer namen
leest u hier: https://goo.gl/3g8RDv

Evenementen bij SportIDNieuwegein
SportIDNieuwegein organiseert samen met
diverse organisaties regelmatig leuke
evenementen en toernooien bij jou in de
buurt. Vind je het leuk om samen met
leeftijdsgenoten gezellig te gaan sporten
en bewegen, schrijf je dan in!

Er zijn kosten verbonden aan deelname aan
een evenement. Als een eigen bijdrage
wordt gevraagd, staat dit bij de informatie
over het evenement of de activiteit
aangegeven. Deze bijdrage moet bij
aanvang van het evenement op de locatie
betaald worden.

Kijk voor alle evenementen op de website
van SportIDNieuwegein:
http://www.sportidnieuwegein.nl

Enkele veranderingen
Een mooi en bewogen jaar voor Merwestein
waarin veel positieve veranderingen zoals de
verbouwing en vernieuwing van het zwem-
bad hebben plaatsgevonden. Met grote aan-
tallen is er weer gebruik gemaakt van het
zwembad, de sportfaciliteiten en de horeca.
Uitkijkend naar 2017 zijn er een aantal ver-
anderingen op komst per 1 januari 2017
waarvan wij u al op de hoogte willen stellen,
namelijk;

Het daluren zwemmen zal komen te verval-
en, wij respecteren de al lopende baden-
kaarten daluren t/m 30 april 2017.

Het gezinszwemmen op de zondagen zal om
12:30 uur stoppen i.p.v. 14:00 uur.

Wij stoppen met de verkoop van de 100-ba-
denkaarten en introduceren de 50-baden-
kaart met een geldigheidsduur van 2 jaar.

http://www.merwestein.nl
http://www.sportidnieuwegein.nl
http://www.filmscanning.nl


December: dé feestmaand van
het jaar. Sinterklaas, kerst en
oud en nieuw. Natuurlijk doet
ook Nieuwegein mee! En
uiteraard blijven wij, eerstejaars
studenten van de School voor
Journalistiek in Utrecht,
nieuwsitems produceren.
Telefonische interviews,
filmpjes en audioreportages.
Oók over Sinterklaas, de eerste
feestdag van de maand, maakte
Nieuwegein.hu.nl, nieuws. We
spraken met Roelof de Wit die

de Sint ‘verving’ tijdens de
intocht in Nieuwegein: hoe
denkt híj over die hele Zwarte
Pieten-discussie? Maar naast al
het gefeest gebeurt er nog veel
meer in Nieuwegein. Zo zet
U-OV extra conducteurs in op
het tramtraject Utrecht-
Nieuwegein. Waarom doet de
vervoersmaatschappij dit
eigenlijk? Is het dan zo slecht
gesteld met de veiligheid in de
tram? We gingen verhaal halen
bij iemand van U-OV. Ook ging

het over wapens. Onlangs
werden er nog illegale wapens
gevonden in een opslag in
Nieuwegein, waar naar alle
waarschijnlijkheid een liquidatie
mee is gepleegd. Voor ons
aanleiding genoeg om te praten
met Rob Boom van de nationale
vereniging wapenhandel. Boom
legt uit dat ‘zijn circuit’ helemáál
niet gevaarlijk is. Ook ging het
over een heel ander niveau van
(on)veiligheid. Ahmad Alaji
vluchtte twee jaar geleden uit

Syrië en bouwt nu in
Nieuwegein een nieuw leven
op. Hoe ervaarde hij de
levensbedreigende situatie in
Syrië en hoe gaat het nú met
hem?

OMKIJKEN

December 2015.

De cursisten van
DE KOM treden in
de kleine zaal voor
familie, vrienden en
medecursisten op
tijdens de jaarlijkse
kerstbijeenkomst.
Elk jaar anders!
Aanstaande
dinsdagavond is het
weer zover.
Om naar uit te zien.

In deze rubriek kijken
we terug naar wat
'toen' in Nieuwegein
speelde.
Een rubriek waarin
met name mensen
de hoofdrol vervullen.

De School voor Journalistiek
in Utrecht heeft een
samenwerkingsverband met
De Digitale Stad Nieuwegein.
Leerlingen brengen de lezers
hier op de hoogte van hun
gemaakte nieuws. Kijk voor
de volledige verhalen op:
http://nieuwegein.hu.nl

http://nieuwegein.hu.nl


http://www.mediamarkt.nl/mcs/marketinfo/_Media-Markt-Nieuwegein,154454,-11.html


Schrijfmarathon
Amnesty International
Op 10 december is het de dag
van de Rechten van de Mens.
Overal ter wereld schrijven
mensen brieven aan slacht-
offers van mensenrechten-
schendingen om hen een hart
onder de riem te steken. En dat
helpt: dankzij deze actie zijn er
vorig jaar vijf van de zeven
mensen voor wie brieven
werden geschreven, vrij
gekomen. Op het
Nieuwegeinplein in bibliotheek
De tweede verdieping vindt
u een schrijfhoek waar u een
brief kunt schrijven waarmee
u de slachtoffers kunt steunen.

Schrijven kan van dinsdag 6 tot
en met zaterdag 10 december
tijdens openingstijden van de
bibliotheek: op werkdagen van
09.00 - 20.00 uur en op
zaterdag van 09.00 - 17.00 uur.

Nieuwegeingezond.nu:

Tips voor rust
in de decemberdrukte
Op Nieuwegeingezond.nu, de
lokale gezondheidssite, vindt u
tips voor een gezond en lekker
leven. Bijvoorbeeld: tips voor

rust in de decemberdrukte.
Yogadocente Annet Koenders,
van Yoga Studio Nieuwegein,
blogt maandelijks op de
website. Dit keer geeft ze
advies hoe u de feestmaand

december zo gezellig en rustig
mogelijk kunt beleven, vooral
als er ook kinderen zijn in het
gezin.
Annet schrijft: Kinderen kunnen
enorm genieten van alle

feestelijkheden. Maar soms kan
het ook allemaal een beetje te
veel zijn. Op het
kinderdagverblijf, de BSO of op
school zijn extra activiteiten
gepland en ook de sportclub
doet hierin mee. En thuis ben jij
zelf natuurlijk ook druk met
inkopen doen, versiering
regelen, feestjes plannen
enzovoort. Dat kan zijn
weerslag op je kind hebben,
wat zich kan uiten in soms
drukker gedrag of dat je kind 's
avonds de 'uit-knop' maar
moeilijk kan vinden. Bouw iets
in voor het slapen gaan, om je
kind te helpen de 'uit-knop' te
vinden. Deze eenvoudige
oefening kun je hierbij
gebruiken:

Na het uitkleden en
tandenpoetsen, stoei je samen
nog even. Kietel elkaar, of hou
een kussengevecht. Zo ben je
nog even lichamelijk actief...

Lees verder op
www.nieuwegeingezond.nu.

Nieuws van De Tweede Verdieping

Kerst vier je samen
MOvactor heeft ook dit jaar een
overzicht gemaakt van alle
activiteiten die plaatsvinden in
de kerstperiode. Het overzicht
kunt u hier downloaden maar is
ook in boekvorm verkrijgbaar bij
onder meer de Buurtpleinen in
Nieuwegein.

‘’Het is niet voor iedereen
vanzelfsprekend om samen
kerst te vieren. Daarom is het
belangrijk dat mensen weten
waar ze terecht kunnen tijdens
de kerstperiode’’, aldus
Annemiek Postma, Coördinator
Vrijwillige Inzet van MOvactor.
In het boekje staan niet alleen
activiteiten van MOvactor. ‘’We
hebben informatie verzameld bij
inwoners, vrijwilligers en veel
maatschappelijke organisaties.
We brengen deze kerstagenda
jaarlijks uit. Ieder jaar staan er

weer meer activiteiten in, voor
jong en oud.’’

In Nieuwegein voelen veel
mensen zich eenzaam. ‘’De
cijfers in Nieuwegein liggen

boven het landelijk gemiddelde;
46 procent van de volwassenen
en 51 procent van de senioren
ervaart eenzaamheid. Dit is heel
veel. Wij hopen dat veel mensen
de activiteiten bezoeken. Ook

als je alleen bent, ben je van
harte welkom. Bij onze
activiteiten komen meerdere
mensen alleen, dus je hebt snel
aansluiting’’, aldus Annemiek.

In het aanbod staan veel
verschillende activiteiten.
Annemiek: ‘’Het kan gaan om
samen eten, samen kerstvieren,
creatief bezig zijn of samen
cultuur beleven. Er zijn
activiteiten voor jong en oud en
ook voor mensen met een kleine
beurs. Veel activiteiten zijn
(nagenoeg) gratis. Bij de
activiteiten staat verder
aangegeven wanneer mensen
met een Nieuwegein Stadspas
korting krijgen.’’

Bijna weer kerst
Verhalenvertelster Irina uit Nieuwegein is op 17 december te
gast in de bibliotheek en vertelt een prachtig kerstverhaal. Voor
alle luisteraars liggen kerstkransjes klaar en is er
chocolademelk. Het gratis programma start om 14.00 uur en
nog een keer om 14.30. Geschikt voor kinderen van 4+ en hun
(groot-)ouders. Vrije inloop.
Naast deze activiteit zijn er nog tal van andere activiteiten
speciaal voor jongeren rondom kerst en Oud en Nieuw.
Bijvoorbeeld een filmmiddag met A Christmas Carol van de
Muppets en een alcoholvrije borrel met Oud en Nieuw. Meer
informatie vindt u in onze agenda op de website: https://
www.detweedeverdieping.nu/wat-is-er-te-doen.

http://www.detweedeverdieping.nu
http://www.kapsalonvandoorn.nl/



