
Dinsdag 21 februari jl. gaven de wethou-
ders Adriani, Snoeren en Stekelenburg een
persgesprek over de Transformatie Agenda
Sociaal Domein.

Passende ondersteuning en participatie
van alle inwoners is het streven van de ge-
meente. Zij ontwikkelt samen met diverse
partners in de stad alternatieve oplossing-
en voor ondersteuning op alle levensdo-
meinen. Met de overdracht van taken in
2015 op het gebied van Jeugdhulp, WMO
(ex-AWBZ), en de Participatiewet en de kor-
ting op beschikbare budgetten stond Nieu-
wegein voor een stevige opgave. Met deze
transformatie hoopt de gemeente de inwo-
ners gelukkig en veerkrachtig te maken.

Hier de video: https://goo.gl/9YAS34

Zorg anders in Nieuwegein

Eerste Kazemat van 1,2 miljoen kilo verplaatst

Het Lekkanaal bij Nieuwegein zit krap in
z’n jasje. RWS moet daarom het kanaal
verbreden en een derde kolk aanleggen bij
de Prinses Beatrixsluis. Drie kazematten,
een schutsluis, een duikerhoofd en twee
palengroepen moeten daarbij het veld rui-
men.

„De verhuisoperatie van de bunker is uit-
zonderlijk”, zegt woordvoerder Theo de
Lange van Rijkswaterstaat. Door het ge-
wicht én door de omvang. „Het gebeurt
niet vaak dat zulke zware objecten worden
verplaatst. Meestal worden ze gesloopt.”

De kazemat is onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie (NHW). Het verdedi-
gingswerk, aangelegd vanaf 1815, was be-
doeld om de regio blank te zetten tegen
oprukkende vijandelijke troepen. Het his-

torische verdedigingslinie -een uniek stuk-
je Nederlandse geschiedenis- is daarom
een rijksmonument. Bovendien staat de
NHW op de nominatie voor de Unesco
Werelderfgoedlijst.

RWS heeft speciaal toestemming moeten
vragen voor de verplaatsing van de kaze-
mat, vanwege de beschermde status van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed, de be-
stuurlijke Liniecommissie en het onafhan-
kelijke kwaliteitsteam van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie hebben uiteindelijk
groen licht gegeven.

Het verplaatsen van de bunker, plus ande-
re bouwwerken kost 1,2 miljoen euro. Klik
hier voor de video: https://goo.gl/oaniqv

Rijkswaterstaat (RWS) heeft woensdag 22 februari jl. een 1,2 miljoen kilo wegende
kazemat 150 meter verplaatst langs het Lekkanaal in Vreeswijk. De bunker met
schietgaten moest plaatsmaken vanwege verbreding van de Prinses Beatrixsluis.
De kolos keert terug als ”Objets trouvés” (gevonden voorwerp) en staat daarom
nu schuin in het landschap. Zo is het voor het publiek duidelijk dat de bunker niet
op zijn oorspronkelijke plek ligt. Komende tijd worden er nog twee Kazematten
verplaatst en ook enkele ander objecten.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!

Jaargang 21 Vrijdag 24 februari 2017

DeDigitaleNieuwegeiner
Wekelijkse kleine selectie nieuws

in PDF-uitgave van pen.nl

https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.facebook.com/penpuntnl/
http://www.pen.nl/artikel/transformatie-agenda-sociaal-domein
http://www.pen.nl/artikel/video-kazemat-vreeswijk-oost-arriveert-ongeschonden-op-zijn-nieuwe-plek


Kom helpen met NLDoet!

NLdoet, de grootste vrijwilligersactie
in Nederland, wordt gehouden op
vrijdag 10 en zaterdag 11 maart
2017. Op de website van NLdoet
hebben Nieuwegeinse organisaties
heel veel klussen aangemeld. Ge-
noeg te doen dus voor Nieuwegein-
ers die de handen uit de mouwen
willen steken.

In Nieuwegein zijn er veel organi-
saties die tijdens de NLdoet dagen
op vrijdag 10 en zaterdag 111 maart
klussen aanbieden. Belangstellen-
den die een bijdrage willen leveren
kunnen zich aanmelden als vrijwil-
liger op www.nldoet.nl.

Op dit moment zijn er nog veel or-
ganisaties die helpende handen of
assistentie bij hun activiteit kunnen
gebruiken. Nieuwegeiners kunnen
onder meer meewerken aan klus-
sen bij Scouting Vreeswijk, De Krui-
dentuin, buurttuin Cirkeltje Rond,
Fort Vreeswijk, het Natuurkwartier,
bouwspeeltuin Jeugdland en het
Vreeswijks Museum.

NLdoet is een mooie gelegenheid
om kennis te maken met vrijwil-
ligerswerk. Eén van de deelnemers
die vorig jaar heeft meegedaan:
‘’Het is echt leuk om mee te doen
aan NLdoet. Je leert de organisatie
kennen waar je die dag aan de slag
gaat. Samen kan je veel werk
verzetten en het is ook nog eens
een keer supergezellig.’’

Voor informatie over NLdoet kunnen
belangstellenden contact opnemen
met Karin Beenen van Samen voor
Nieuwegein, het e-mail adres is:
info@samenvoornieuwegein.nl of
telefonisch: 06-43368435.

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric heerlijke
romige paddestoelen.

Eric: 'Deze week weinig tijd gehad
om te koken. Wel tussendoor iets
met paddestoelen gedaan. Ik vind
dit een heerlijk en smakelijk ge-
recht. Ook nog eens snel te be-
reiden.'

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

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 Harpij in de wijk de Door-
slag.

Zie foto op: https://goo.gl/BGTm7V
____________________________

Gemeentepagina's
Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wisten
het al, maar vanaf woensdagmor-
gen vroeg zijn deze pagina’s ook
te lezen op de Digitale Stad Nieu-
wegein. Zie: https://goo.gl/WpnjsF

Vingervlugge ringdief gezocht

Op zaterdagmiddag 12 november lukt het een man om een
ring ter waarde van 2000 euro te stelen uit een vitrine bij
juwelier Strego in Nieuwegein. De politie vraagt of iemand
de persoon kent. Het zou gaan om een blanke man van
rond de 52 jaar met een normaal postuur. 1.70 metr lang
en sprak beschaafd Nederlands.

Rond het middaguur komt de man de juwelier in winkel-
centrum Cityplaza binnen. Hij zegt dat hij op zoek is naar
een ring. Een medewerkster opent een vitrine en laat hem
een aantal exemplaren zien. Ongezien weet hij dan een
ring uit de vitrine te pakken. Even later zegt hij dat hij later
nog even terug zal komen en verlaat de winkel, met de
ring.

Rond sluitingstijd, als de zaak wordt opgeruimd, ziet één
van de medewerkers dat er een ring is verdwenen. Kijk

De woning van de week is
nieuw in de verkoop! Het be-
treft een ruime uitgebouwde
hoekwoning in Zuilenstein.

De pluspunten van deze wo-
ning? Een uitstekende loca-
tie, 5 kamers, een zeer ruime
achtertuin en een uitbouw
aan de achterzijde.

Interesse? Bel snel met Moen
Garantiemakelaars voor een
bezichtiging.

Vraagprijs: € 235.000,- k.k.

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

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

Woning van de week: Bazuinlaan 36

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


Expositie in Work'InMall

Haar artisticiteit heeft de Nieuwegeinse Linda
Scheenloop van niemand vreemd. Haar va-
der was een verdienstelijk schilder in olieverf
en aquarel. Al als tiener maakte Linda pot-
loodtekeningen naar de natuur, zoals pad-
denstoelen en planten. Later experimen-
teerde ze met olieverf en etstechniek.

Bij een beeldend kunstenaar, waarmee ze in
contact kwam, heeft ze enkele jaren privéles
gehad. Deze man leerde haar over kunstge-
schiedenis en nam haar mee naar musea om
kunst beter te leren begrijpen. Ook leerde ze
van hem betere compositie en materiaalge-
bruik.

De expositie is tot eind maart tijdens kantoor-
uren te zien in de Work’InMall aan de Borg-
stede 1-3 in de binnestad van Nieuwegein.

'Lokaal in de Kamer'

Op 15 maart doet 'Lokaal in de Kamer' (lijst
24) mee aan de landelijke verkiezingen. Deze
partij is een samenwerkingsverband van lo-
kale en provinciale partijen. De doelstelling is
om de basis van de partij uit te breiden en uit-
eindelijk samen te werken met lokale partijen
in alle gemeenten in Nederland.

Via samenwerking met lokale partijen in Nieu-
wegein, kan Lokaal in de Kamer de komende
jaren beter inspelen op de (politieke) wensen
en ideeën van inwoners in deze gemeente.
Het lokale geluid zal vervolgens worden ver-
taald naar de regionale/provinciale afdelingen
van de partij en – uiteindelijk – ook in Den
Haag terechtkomen.

Kijk op de website van de partij voor meer in-
formatie: http://www.lokaalindekamer.nl

Topnotering voor Nieuwegein

Het aantal gepakte energiefraudeurs in
de provincie Utrecht is vorig jaar flink
opgelopen. Netbeheerder Stedin trof in
2016 366 keer fraude aan. In 196 geval-
len ging het hierbij om een hennepkwe-
kerij. Nieuwegein staat in de top drie
van de meeste gevallen van energie
fraude in de provincie Utrecht.

Vorig jaar ontwikkelde Stedin een nieu-
we meettechniek waarmee actief hen-
nepkwekerijen in het elektriciteitsnet ge-
vonden kunnen worden. Met deze tech-
niek zijn in 2016 succesvol de eerste
kwekerijen ontdekt. Ook dit jaar zal de
netbeheerder deze techniek toepassen.

Gemeente Utrecht scoort als grootste
stad logischerwijs het hoogst. Daar zijn
108 gevallen geconstateerd, waarbij het
49 keer om een hennepkwekerij bleek te
gaan. Amersfoort (39 keer fraude) en
Nieuwegein (28 keer) completeren de
top drie van 2016.

https://pcbuitvaartzorg.nl/agendaoverzicht/agenda


Snoeigroep Galecop

Op zaterdag 25 maart aanstaande gaat de
snoeigroep Galecop er weer een leuke dag
van maken om het aangezicht van de wijk
Galecop wat te verbeteren. Deze keer zijn
de bomen in het buurtpark achter de ma-
nege aan de beurt (Maurice Roelantsho-
ve).
De snoeigroep Galecop kan nog steeds
mensen gebruiken die ook een bijdrage
willen leveren aan hun wijk en tevens een
leuke dag buiten willen doorbrengen. Ook
mensen die snoeien te zwaar vinden zijn
van harte welkom, want er is genoeg te
doen. De takken moeten opgestapeld wor-
den zodat deze door de gemeente opge-
haald kunnen worden. Tussen de middag
wordt er gezamenlijk een kopje soep met
broodjes gegeten.
De snoeigroep Galecop is een initiatief van
Stichting Wijkoverleg Galecop. Opgeven
en meer informatie kan door een e-mailtje
te sturen aan de organisatie:
snoeigroep.swog@gmail.com

Naast mij in de lift van Albert Heijn naar de parkeergarage, in de binnenstad van Nieu-
wegein, stond een goed geklede vijftiger met een grijze winterjas, een zwarte broek en
indrukwekkende puntschoenen met borduursels. Net toen de deuren zich ijzig langzaam
sloten, probeerde een oude man met een kar vol boodschappen de lift in te rijden. Ik
drukte nog verwoed op de knop, zonder succes.

Column Willeke Stadtman: 'Lift'

‘Die man had meer haast moeten maken,
het is zijn eigen schuld, hij kwam er op zijn
elfendertigst aanlopen en dat werkt dus
niet. En u kunt op die knop drukken wat u
wilt, dat werkt dus ook niet.’

Het was zo iemand die overal een mening
over heeft en geen tegenspraak duldt. Hij
keek nog eens vergenoegd rond, loerde op
zijn horloge en reed met een aan arrogantie
grenzende zelfverzekerdheid vóór mij de lift
uit met zijn kar.

Het is altijd wat in die lift. Of met die lift. Om
te beginnen merk je niet dat hij beweegt.
Het is alsof hij tandenknarsend en zwoe-
gend en geheel tegen zijn zin de weg naar
boven of beneden aflegt. En als hij er bijna
is, neemt hij ruimschoots de tijd om de
definitieve landing in te zetten. Alsof het om
een ruimteschip gaat dat zich secuur be-
ijvert om niet nét in die ene krater terecht te
komen.

Het leidt tot spontane gesprekken onder de
passagiers. ‘Hij is wel traag, hè?’ 'Gaan we
nu eigenlijk of staan we nog stil?’ ‘Doet ie
het eigenlijk wel?’ ‘Het is net een lift voor
bejaarden.’

Sommige mensen gaan los op de knoppen
in de verwachting dat hij dan sneller gaat.
Er is ook royaal tijd voor waarschuwingen.
‘U moet wel opletten, hoor, als de deuren
sluiten en je probeert dat tegen te houden
met je hand, zit ie er zo tussen. Ze hebben
die deuren heel raar afgesteld en niemand
weet waarom.’

Er zijn ook mensen die er hun gemak van
nemen. ‘Wat maakt het uit, dat hij zo lang-

zaam is, ik heb de tijd, ik hoef nergens naar
toe.’ Of een filosofische betoog afsteken:
‘Je kunt je overal wel druk over maken, we
hebben het toch prima in dit land. Goed, het
is een beetje een trage lift, maar beter in
deze lift dan dat je probeert Europa binnen
te komen via het Oostblok. Dat is pas sneu.
Moet je je voorstellen dat je zelf in zo’n
stroom vluchtelingen moet meelopen. Alles
hebben die mensen achter zich moeten
laten. Nee, wij hebben hier niets te zeuren.’

Zelf vermoed ik dat er een plan achter zit.
Dat kan bijna niet anders. Ergens heeft
iemand in Nieuwegein bedacht dat een
traag functionerende lift mensen met elkaar
in gesprek brengt, de saamhorigheid ver-
groot en sympathie oproept voor mensen
die minder goed bedeeld zijn. Het is echt
geniaal.

Meer columns van Willeke Stadtman kunt u
hier lezen: https://goo.gl/8O0kHT

Over Willeke Stadtman
De Nieuwegeinse Willeke Stadtman (1950),
echtgenote en moeder van drie kinderen
schrijft haar belevenissen in een column op
De Digitale Stad Nieuwegein. Willeke heeft
twee kleinzoons en een kleindochter, een
hond (een Roemeense kliko) en een klein-
hond (de hond van haar dochter).

Vierendertig jaar was Willeke werkzaam in
de gezondheidszorg, aanvankelijk als arts,
later als bestuurder met name in de oude-
renzorg. In 2011 is zij gestopt met werken,
precies zoals zij zich had voorgenomen.

http://www.kringloopplaza.nl/
http://smaakenstijl.com/
http://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/de-strip-van-kim-houtzager


26e RBT Toernooi
Op zondag 2 april aanstaande
zal weer het RBT Nieuwegein
toernooi plaatsvinden in Nieuwe-
gein. Voor de 26e keer kunnen
deelnemers meedoen aan groot-
ste interregionale badmintontoer-
nooi voor recreantenteams ge-
mengd- en herendubbel van Mid-
den Nederland.

Ook dit jaar verwacht de organi-
satie weer het maximaal aantal
deelnemers. Inschrijven voor
deelname kan nog tot 5 maart
aanstaande via de website van
RBT Nieuwegein.

Het RBT Nieuwegein is een
initiatief van de badmintonvereni-
gingen BAD’87 en de R.B.C.N.

uit Nieuwegein. Hoofdsponsor dit
jaar is Streef Airconditioning.

Het toernooi zal worden gehou-
den in het Sport- en Evenemen-
tencomplex Merwestein in Nieu-
wegein. Het toernooi duurt één
dag en is gratis toegankelijk voor
publiek.

Mishandeling
In de nacht van zaterdag 18 op
zondag 19 februari werd een
man mishandeld toen hij naar
zijn werk fietste. De politie zoekt
onder meer drie specifieke getui-
gen die een racket achterop hun
fiets hadden.

Rond 00.35 uur vertrok de man
vanaf zijn woning op de fiets

naar zijn werk. Toen hij op de
Sluyterslaan reed stopte er een
witte auto vlak voor hem, waar-
door de weg werd geblokkeerd.
Er stapte een man uit de auto,
die vanuit het niets de fietser in
zijn gezicht sloeg.

Het slachtoffer schrok enorm en
begreep niet waarom hij werd
geslagen. Hij probeerde weg te
komen en vroeg ondertussen wat
hij de man had misdaan. De man
kwam weer op hem af en sloeg
hem nogmaals. Hierna ging hij
ervandoor. Het slachtoffer bleef
verward achter en nam contact
op met de politie. Hierna is hij
naar het ziekenhuis gegaan om
zich te laten behandelen aan zijn
verwondingen.

Signalement
De verdachte is een man van
ongeveer 30 jaar oud met een
donkere huidskleur. Hij is
ongeveer 1.70 meter lang en
droeg een driekwarts jas met een
bontkraag en een capuchon.

Iets gezien?
De politie vraagt getuigen of
mensen die meer weten over de
verdachte, zich te melden via
0900-8844. Ook als u iets kan
vertellen over de witte auto die
wegreed, zouden wij graag met u
spreken. Tevens zoeken we drie
mannen die een racket achterop
hun fiets hadden. Deze mannen
zouden het incident van dichtbij
hebben zien gebeuren. Anoniem
bellen kan ook via 0800-7000.

In 2015 daagden een aantal vrijwilligers van organisaties en inwonersinitiatieven de gemeente Nieuwegein uit om vrijwilligers slimmer
te ondersteunen. Na gedegen onderzoek ontstond het platform Vrijwillige Inzet Nieuwegein, waar ideeën werden geboren en plannen
gemaakt. Het Vrijwilligershuis Nieuwegein is met ingang van 1 januari jl. het centrale steunpunt en expertisecentrum voor vrijwilligers-
werk en inwonersinitiatieven geworden. Jeannette Verplancke gaat de boel coördineren. Binnenkort verwacht het Vrijwilligershuis een
fysieke locatie te kunnen betrekken centraal gelegen in Nieuwegein. Nu moet het maar even zo.

De Nieuwegeinse karikaturist – cartoonist Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast houden strips, cartoons en karikaturen.
Als live-karikaturist 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). De tekeningen zijn te koop. Heeft
u interesse? Mail voor meer informatie naar: info@karikaturist.nl.



Afzwemmen B-diploma

Woensdag 15 februari 2017 werd er af-
gezwommen voor het B- diploma en
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 tweede
diploma van het zwem-ABC, namelijk
het B - diploma. Alle kinderen deden
enorm hun best. Het resultaat was dat
iedereen is geslaagd! Op de foto’s de
trotse kinderen met hun diploma:

Nesim Donkervoort, Jill Regter, Joey
Regter, Amir Chaquibi, Feline van der
Brugge, Gian de Stigter, Amy Mullekes,
Tamar van Rotterdam, JAra van der
Geld, Bodhy Kraa, Djaron HAurissa,
Jelle van Weelden, Femke Zaal, This
Wind, Lorena Nibourg, Yessica Pater,
Lexandré Landefort, Rumishaldra Lan-
defort, Melissa de Nijs, Eefke huijding,
Nina Ramharakh, Fay Regter.

Handbalspektakel! bij Sport ID
Lijkt handbal jou een leuke sport en wil je het
zelf ook eens proberen? Dat kan! In de
maanden januari en februari geeft de Hand-
balvereniging Nieuwegein handbal lessen
voor jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar op
verschillende Nieuwegeinse basisscholen.

Deze kennismakingslessen worden georga-
niseerd in het kader van het Sportieve
School programma van Sport ID. Aanslui-
tend op deze kennismakingslessen kunnen
jullie meedoen aan het Handbal Spektakel!

Wil je meer informatie neem dan contact op
met Esther Jansen: e.jansen@merwestein.nl
(buurtsportcoach in de wijk Galecop) of met
de technische commissie van HV Nieuwe-
gein: TC@hvnieuwegein.nl.

Geslaagde Nieuwegein Awards 2017
Afgelopen zaterdag 18 februari 2017 was
Sport en Evenementencomplex Merwestein
de trotse gastheer van de ‘Nieuwegein
Awards 2017”. Een fantastisch evenement
van Nieuwegeiners voor Nieuwegeiners
waarbij vanuit verschillende categorieën een
door een vakjury gekozen Nieuwegeiner er-
kenning krijgt.

Merwestein mocht samen met haar partner
DeliXL voor meer dan 300 gasten het diner
verzorgen, voor 800 gasten de spetterende
Award show met optredens van o.a. Buddy
Vedder en als afsluiter de afterparty met 650
personen onder begeleiding van de band
Sonny’s Inc. Er werd gegeten, gelachen,
gepraat en bovenal genoten en gedanst!

Inmiddels zijn we in de voorbereiding voor
de Krokusvakantie waarin we meer water
aanbieden dan u van ons gewend bent, hou
onze website in de gaten voor de aangepas-
te openingstijden.

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


Nieuwegein Fietst!
Op woensdag 15 februari heeft
wethouder Peter Snoeren de
aftrap gegeven van Nieuwegein
fietst!. Dit nieuwe initiatief van
Goedopweg in samenwerking
met de gemeente Nieuwegein
besteedt meer aandacht aan de
fietsmogelijkheden in, naar en
vanuit de stad. Het samenwer-
kingsprogramma heeft als doel
de bereikbaarheid van de regio
te vergroten. Om mensen en-
thousiast te maken vaker te
gaan fietsen, organiseert Nieu-
wegein fietst! dit jaar diverse
fietsacties.

“Fietsen is snel en je blijft er ook

nog fit bij. Als je fietst, draag je
bij aan een schone, duurzame
leefomgeving. Toch stappen
nog één op de drie inwoners
dagelijks in de auto, zo blijkt uit
de inwonersenquête 2016 van
de gemeente. Met Nieuwegein
fietst! zetten we fietsen als alter-
natief op de kaart”, zegt Snoe-
ren.

Originele Nieuwegein-fiets
Nieuwegein fietst! trapt af met
een fotowedstrijd voor amateurs
en professionals. “We dagen al-
le mensen die in Nieuwegein
wonen of werken uit om hun ei-
gen fietsverhaal in beeld te
brengen”, aldus Snoeren. Voor

de winnaars staat een originele
Nieuwegein-fiets klaar. Daar-
naast is er een extra prijs te
winnen voor de beste fietsfoto
van de Nieuwe Heemsteedse-
brug. Die brug is immers een
belangrijke schakel in het regio-
nale fietsnetwerk en biedt een
comfortabele snelfietsroute tus-
sen onder meer Houten en
Nieuwegein.

Meedoen met de fotowedstrijd
kan tot 15 maart en is heel een-
voudig: upload een fietsfoto op
de Facebook-pagina Nieuwe-
gein fietst! of via Twitter
(@ngeinfietst) of Instagram
(@ngeinfietst) met de hashtag

#nieuwegeinfietst. Meer infor-
matie op de website:
www.nieuwegeinfietst.nl

Na de fotowedstrijd ‘Fietsen in
beeld’ volgen meer activiteiten
om fietsen in Nieuwegein op de
kaart te zetten. In het voorjaar
krijgt Nieuwegein gekleurde be-
wegwijzeringsstickers op door-
gaande fietsroutes. Nieuwegein
fietst! organiseert een kleurrijk
evenement om fietsers met de
routes te laten kennismaken.

OMKIJKEN

Februari 2008.

In het noordwesten
van Nieuwegein
bevinden zich
verschillende
‘paardenbedrijven’.
Zowel aan de
Galecopperdijk als ook
aan de
Reinesteijnseweg. Nu
en dan worden de
paarden wandelend of
rijdend uitgelaten. Dat
leidt dan soms tot
enige verstopping…

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

http://www.pen.nl/adverteren




Voorleesbrigade
Vindt u het leuk om voor te le-
zen en houdt u ervan om met
kinderen te werken? Word dan
voorlezer bij de Voorleesbriga-
de van de bibliotheek! Als voor-
lezer betekent u echt iets in het
leven van jonge kinderen: voor-
lezen vergroot hun woorden-
schat, stimuleert hun verbeel-
dingskracht en helpt hen te le-
ren luisteren en zich te concen-
treren. Een enorme impuls voor
de ontwikkeling dus.

Voorlezers lezen gemiddeld 1x
per week voor aan een groep
kinderen. Dit kan op verschil-
lende plekken in Nieuwegein
zoals op Cityplaza, in de biblio-
theek of op Fort Vreeswijk.

Interesse? Meer informatie en
aanmelden Wietske Moonen,
w.moonen@detweedeverdiepin
g.nu of telefonisch: 030 - 60
458 34.

Gezondsverhalen
Op zaterdag 25 februari 2017
houdt bibliotheek De tweede
verdieping in samenwerking
met levenscoach en storyteller
Helma de Hollander een verha-
lenmiddag met als thema: de
betekenis van gezondheid. De
middag in de bibliotheek begint
om 14.00 uur (inloop vanaf

13.30 uur) en eindigt om 16.30
uur. De deelnemers gaan met
elkaar in gesprek over gezond-
heid: hoe belangrijk is gezond-
heid in ons leven? En wat ge-
beurt er met je wanneer ge-

zondheid niet vanzelfsprekend
is?

De entree is 6,00 euro voor
leden en 7,50 euro voor niet-
leden. Aanmelden kan via

actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. Openhartig Live 25-2.

Voorjaarskiekjes
In de voorjaarsvakantie zijn
weer een hoop leuke gratis ac-
tiviteiten in de bibliotheek; voor
iedereen vanaf 12 jaar:

· 1 maart - Maak je eigen digi-
tale prentenboek (14.00 tot
16.00 uur): samen met de men-
sen van uitgeverij Somoiso ma-
ken we een digitaal prenten-
boek. Thuis bedenk je alvast
een verhaal dat je wilt vertellen.
In de bibliotheek leer je hoe je
van dit verhaal een digitaal
prentenboek maakt.

· 3 maart - Maak je eigen rap
(14.00 tot 16.00 uur): Leer alles
over ritme, klank en rijm en
maak je eigen lenterap

Aanmelden kan via e-mail:
actie@detweedeverdieping.nu.
Alle activiteiten worden georga-
niseerd in samenwerking MO-
vactor.

Nieuws van De Tweede Verdieping

Getuigen gezocht
Op dinsdagavond 22 februari jl.
werden twee inbrekers op heter-
daad betrapt. De mannen wer-
den aangehouden en de politie
zoekt getuigen.

Rond 22.50 uur kwam een mel-
ding van een twee personen die
probeerden in te breken bij een
woning aan Handelskade. Een
getuige zag dat de inbrekers
weg waren gelopen in de rich-
ting van de Henri Dunantlaan.
Agenten gingen er direct heen
en konden op basis van de sig-
nalementen twee verdachten
aanhouden op de Acaciastraat.
Bij de mannen, 50 jaar uit Hou-
ten en 38 jaar (woonplaats on-
bekend), werden verschillende
inbrekerswerktuigen aangetrof-
fen. Ze werden meegenomen
naar het politiebureau voor ver-
hoor.

Iets gezien?
De politie zoekt getuigen of
mensen die meer informatie
hebben over de verdachten.
Ook als u iets opvallends heeft

gezien in de dagen voorafgaand
aan de inbraak zouden wij graag
met u in contact komen. U kunt
zich melden bij de recherche in
Nieuwegein via 0900-8844 of

middels een aangifte formulier
op de website: www.politie.nl.
Als u zich liever anoniem meldt
dan kan dan via 0800-7000 of
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Brommerdiefstallen
In Nieuwegein worden de laatste
weken opvallend veel bromfiet-
sen gestolen. De politie waar-
schuwt hiervoor op hun Face-
bookpagina. Om hoeveel dief-
stallen het gaat is niet bekend
gemaakt. ‘Maar reden genoeg
om extra te surveilleren’ aldus
de politie. Veel brommers en
scooters worden gestolen door-
dat dieven ze op een aanhang-
wagen of in een busje zetten. Zo
hebben dieven alle tijd om het
slot open te breken.

Meer advies hoe u uw bromfiets
kunt beveiligen leest u op deze
website: https://goo.gl/h15w1p

Lezing Femke Halsema in de bibliotheek
Femke Halsema zat twaalf jaar in de landelijke politiek,
waarvan acht jaar als fractievoorzitter van GroenLinks. Haar
memoires aan deze periode beschrijft Femke in haar boek
Pluche.

Op dinsdagavond 7 maart (20.00 tot 22.00 uur) geeft Femke
Halsema een lezing in bibliotheek De tweede verdieping
over haar boek. Ze zal zich daarbij richten op de verkie-
zingscampagnes die ze heeft meegemaakt. Toegang: € 5,-
voor leden en € 7,50 voor niet-leden. Reserveer uw kaarten
via: actie@detweedeverdieping.nu of haal ze in de biblio-
theek.

http://www.detweedeverdieping.nu



