
Het Kleur-, Geur- en Smaakcentrum van
Maestro Cees van Suylekom serveert op zon-
dag 29 oktober een heerlijke Herfst Lunch op
Fort Jutphaas. Deze lunch is goed te combine-
ren met een wandeling over de nieuwe wan-
delroute die daar onlangs is aangelegd.

Vanaf 13.00 uur kunt u genieten van drie war-
me stamppotten, natuurlijk voorafgegaan met
een bospaddestoelensoep en amuse. Een
dessert op het einde kan natuurlijk niet ontbre-
ken. U kunt zelf besluiten om vooraf de lunch
te wandelen of lekker daarna. De kosten voor
deze Herfst Lunch bedraagt 30,- euro p.p. Dit
is excl. de drankjes.

Aanmelden voor deze Herfst Lunch van via
info@kleurgeurensmaakcentrum.nl. Vermeld
in uw e-mail met hoeveel personen u komt.

Herfst Lunch op Fort Jutphaas

Geslaagde Themazondag op de Museumwerf

Op maandagochtend 9 oktober jl. werd het
statenjacht op de helling getrokken. De be-
manning van het eikenhouten jacht kan
aan de slag met het conserveren van het
onderschip. De bedoeling is dat De
Utrecht zo’n 14 dagen hoog en droog blijft
staan en daarna vertrekt naar haar winter-
ligplaats in Utrecht.

Voor zaterdag 14 oktober staat er nog een
lezing over het statenjacht op het program-
ma. Statenjachtmedewerker van het eer-
ste uur, Ton Fransen, weet als geen ander
over dit bijzondere schip te vertellen.

Aanvang van het programma is om 13.00
uur in het Theehuys aan de Wierselaan
113 in Vreeswijk. De lezing zelf vindt
plaats om 13.30 uur in de exporuimte. De
entree bedraagt € 5,00 per persoon, dit is
inclusief een kopje koffie of thee.

Belangstellenden kunnen zich nog aan-
melden via museumwerf@museumwerf.nl
of bel met de Museumwerf of er nog plek
is. Het telefoonnummer is is 030 - 6018
770 of 030 - 6579 581.

Meer informatie over de Museumwerf vindt
u op: http://www.museumwerf.nl

De medewerkers van Museumwerf Vreeswijk kunnen terugzien op een geslaagde
Themazondag die zij op 8 oktober hadden georganiseerd. Daarin stond het De
Utrecht, een historische reconstructie van een 18e eeuws statenjacht centraal. Het
was een gezellige drukte op de werf waar paar honderd bezoekers het stijlvolle
schip bezochten. Ook de bemensing van de verschillende stands, de timmerwerk-
plaats en het Theehuys hadden aan belangstelling geen gebrek. Het weer zat ook
mee.
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Fietspad wordt voetpad
Het gevaarlijke fietspad dat onlangs
door de gemeente Nieuwegein is
aangelegd in Sportpark Parkhout
wordt spoedig een voetpad. Dat
heeft wethouder Hans Adriani zater-
dagmiddag laten weten via Twitter.
Eerder kwamen de voetbalvereni-
gingen SV Geinoord en VSV Vrees-
wijk al in opstand. Ook de Mixed
Hockey Club deed mee aan de ac-
tie om het fietspad af te sluiten als
protest tegen de gevaarlijke situatie.
Op het nieuwe fietspad dat dwars
door de club heen werd aan-gelegd,
vinden steeds gevaarlijke situaties
plaats. Het wachten was op het eer-
ste ongeluk, en die heeft nu plaats-
gevonden.

SV Geinoord Voorzitter Hans van
der Heijden liet eerder onze redac-
tie weten tijdens de afsluiting van
het fietspad: ‘Het fietspad loopt
dwars door de voetbalvelden en de
toekomstige hockeyvelden heen.
Wij hebben kinderen, spelers, le-
den, ouders en bezoekers die dit
fietspad iedere dag vele malen
moeten kruisen. Een onacceptabele
situatie die gegarandeerd tot onge-
lukken gaat leiden. Er rijden fiet-
sers, e-bikes, pedalecs, snorfietsen,
scooters en brommers met hoge
snelheid over het fietspad. Er reed
deze week zelfs al een auto op het
pad!’

Afgelopen zaterdag vond het eerste
ongeluk plaats, daags na de ope-
ning van het fietspad. Beide bestu-
ren van VSV Vreeswijk en SV Gei-
noord stelden eerder niet verder te
praten over de fusie van beide voet-
balverenigingen. Alleen op voor-
waarde dat het fietspad zou verdwij-
nen wilden ze weer verder praten
met de gemeente over een moge-
lijke fusie. Naar het nu lijkt verdwijnt
het fietspad, althans fietsers worden
er verboden en is Park Oudegein
weer een voetpad rijker pal naast
het bestaande voetpad.

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

Eric: 'Een goed bamigerecht begint
met de juiste bami, het liefst niet te
fijn en met garnalen smaak.'

Het recept: https://goo.gl/1WdLcj
____________________________

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 Jan van der
Heydenhage in Galecop. Zie de
foto op: https://goo.gl/wbiu8a
____________________________

Gemeente Info
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. Klik op de volgende link
om de pagina's te lezen:
https://goo.gl/KQAwAT

Perikkelen rond het Makado Center

Begin juni dit jaar had de nieuwe supermarkt op het Maka-
do Center geopend moeten worden. Een kleine maand na-
dat de Jumbo zijn deuren had gesloten op het winkelcen-
trum aan de Richterslaan, had Boon’s Markt, een vrijwel
onbekende speler in het midden van het land, zijn deuren
willen openen met een eerste vestiging in de regio, maar
het verlenen van de vergunningen voor de verbouwing ver-
liep niet erg soepel met de gemeente Nieuwegein.

Zoals de planning er nu naar uit ziet zal de nieuwe super-
markt eind november haar deuren openen op het Makado
Center in de wijk Jutphaas/Wijkersloot. De winkeliers zijn
niet tevreden over het verloop van de verbouwing en lopen
veel omzet mis.

Onze videograaf Jos van Vogelpoel en Frans Evers gingen
afgelopen dinsdag even langs om poolshoogte te nemen
en spraken met Karin Groot, de voorzitter van de winke-
liersvereniging. Hier de video: https://goo.gl/VTShom

Deze week staat een zeer
fraai en rustig gelegen eenge-
zinswoning in de schijnwer-
pers. Deze ruime woning met
4 goede slaapkamers ligt bo-
vendien op een royaal per-
ceel. Naast veel zon biedt de
achtertuin (Z) veel privacy.
Het geheel is goed onderhou-
den en recent voorzien van
kunststof raamkozijnen. Inte-
resse? Bel gerust voor een
afspraak!

Vraagprijs: € 275.000 k.k.

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

Info: https://goo.gl/8LQMQ5

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

Website: www.pen.nl
Adverteren: adverteren@pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

Woning van de week: Braamsluiper 55

https://www.moenmakelaars.nl
http://www.slagerijwimkastelein.nl
https://www.gall.nl
http://www.pen.nl/artikel/eindelijk-vaart-verbouwing-supermarkt-aan-makado-center
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Geinbeat benefiet festival

De organisatie van Geinbeat meldde eerder
dat door het afgelasten van de vorige editie
het festival in financiële problemen is geko-
men. om volgend jaar ‘De Kleine Prijs van
Nieuwegein’ en het Geinbeat festival weer te
kunnen organiseren moet er een reddingsac-
tie komen. Bij het City Stadsplein Mini-festival
op 23 september is flink wat geld opgehaald -
de gehele baromzet kwam ten goede aan
Geinbeat- maar helaas nog niet genoeg.

Om meer geld op te halen zijn meer acties
nodig en daarom organiseert Geinbeat op
vrijdag 10 november een benefiet festival. In
samenwerking met De Partner en The Pit zal
dit plaatvinden in het pand op de Nedereind-
seweg 401 in Nieuwegein. Entree € 5,00.

De avond begint om 20.00 (19.00 inloop). De
benefietavond vindt plaats in The Pit/De
Partner op de Nedereindseweg 401 in Nieu-
wegein.

Beginnerscursus Bridge

Vanaf 26 oktober 2017 organiseren Bridge-
clubs Nieuwegein en Oudegein samen op de
donderdagmiddag een beginnerscursus
bridge. De cursus duurt 12 donderdagmidda-
gen en kost € 90,= incl. lesboek. Halverwege
de bridgecursus is een clinic om het geleerde
te oefenen.

Meer informatie over de cursus is te verkrij-
gen bij Evert van Linge. Dit kan via e-mail:
vz-bcn@bridgeclubnieuwegein.nl of telefo-
nisch: 030 – 604 7729. Ook op de website
van Bridgeclub Nieuwegein staat meer infor-
matie.

De lessen zijn van 13.30 uur tot ±16.00 uur
bij Atletiekvereniging Atverni en worden ge-
geven door de gezellige en professionele
bridgedocent Hans Lemmen. Iedereen die wil
leren bridgen is welkom. Het hebben van een
bridge-partner is niet nodig.

1.500ste reparatie uitgevoerd

Afgelopen zaterdag 7 oktober is in Re-
pair Café Nieuwegein de 1.500ste repa-
ratie uitgevoerd. Verantwoordelijk wet-
houder Peter Snoeren bracht een doos
met lekkers mee om dit heugelijke feit te
vieren. Wethouder Snoeren: “Repair Ca-
fé draagt bij aan ons doel minder afval
produceren, want door reparatie voor-
kom je immers afval.”

Sinds de start van Repair Café Nieuwe-
gein in april 2013 is elke eerste zaterdag
van de maand (uitgezonderd de zomer-
maanden juli en augustus) Repair Café
in het Milieu Educatie Centrum in het
Natuurkwartier.

In de afgelopen vier jaar hebben de me-
dewerkers van Repair Café de bezoe-
kers geholpen met hun reparatie van
meegebrachte spullen. Daarmee is de
levensduur van producten verlengd
waarmee grondstoffen zijn uitgespaard
en afval is voorkomen. Tevens werden
bezoekers zich bewust dat spullen lang-
er bruikbaar zijn en niet hoeven worden
weggegooid.

http://www.pen.nl/artikel/1500-ste-geslaagde-reparatie-repair-cafe-nieuwegein
https://pcbuitvaartzorg.nl/agendaoverzicht/agenda


Bedreiging met mes in tram

Een 20-jarige man reist twee weken gele-
den 's avonds met de tram van Utrecht
naar Nieuwegein, als hij wordt bedreigd
met een mes. De drie jongens die hem
bedreigen zijn slechts 14, 15 en 16 jaar.
De politie zoekt getuigen.

MES
De jongens stappen bij halte Fokkesteeg in
de tram. Ze zijn druk en maken veel la-
waai. Niet veel later komen ze naast de
man zitten en maken ze een praatje. Dan
haalt één van hen plotseling een mes te-
voorschijn en bedreigt hij Lorenzo. De da-
ders eisen geld, maar Lorenzo geeft niet
toe.

Als de jongens weg zijn, loopt het slachtof-
fer naar de voorkant van de tram om de
bestuurder in te lichten. Onderweg wordt
hij aangesproken door een man die hem
vertelt dat hij alles heeft zien gebeuren en
dat hij later graag zou willen getuigen. Om-
dat het slachtoffer nog zo in shock is van
de gebeurtenis, vergeet hij de gegevens
van deze man te noteren.

GETUIGE
Inmiddels zijn de daders gepakt, maar om
een zo compleet mogelijk beeld te krijgen
van wat er die avond precies is gebeurd,
zijn we opzoek naar getuigen. In het bij-
zonder naar de man die zijn hulp aanbood
aan Lorenzo. Het betreft een blanke jonge
man van rond de 1.95 met blond haar. Hij
droeg die avond een grijze jas en een grij-
ze spijkerbroek met gaten.

Ben jij of herken jij deze man die zijn hulp
aanbood? Of was jij ook getuige van de
bedreiging? Laat het ons dan weten via
een van de tipnummers: 0800 - 6070 of
meld Misdaad anoniem: 0800 - 7000.

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 ko-
ren te scheiden. Onbevangen, rücksichtslos en zonder belangen krijgt u de waar-
heid en niets dan de waarheid zonder aanziens des persoons of partij. Deze week
laat hij ons weten: 'Ja, voetballers met fietsen kan je ook zeggen, maar u zult wel
denken waar heeft Jan met de Pet het nu weer over? Nou, dat zal ik u vertellen: wij
hebben in Nieuwegein tegenwoordig een fietspad dat dwars door sportvelden heen
gaat!'

Jan met de Pet: 'Voetballen met fietsers'

Een fietspad dat dwars door de sportvelden
door gaat waar toeschouwers staan en lo-
pen en meeleven met hun voetbalcluppie!
Nou kun je er natuurlijk een agent neerzet-
ten, maar als die het verkeer gaat regelen
staan die voetballers om de haverklap naar
hun scheidsrechter te kijken als ze weer
een fluitsignaal horen. Echt, dat zou wel hu-
mor zijn om dat eens te zien. Ben je net de
laatste man voorbij en sta je alleen voor de
keeper, hoor je een fluitsignaal: weg je
mooie kans om eindelijk eens te scoren op
Parkhout.

Ik vraag me werkelijk af waar die plannen
allemaal vandaan komen. Ja, uit het Stads-
huis in de binnenstad van Nieuwegein, dat
weet ik ook wel! Maar welke halve zool be-
denkt dit en misschien nog erger; welke
wethouder stelt dit voor aan de raad en
welke van de 33 raadsleden hebben voor
dit plan gestemd?

Onze Bob de Bouwer, wethouder Hans
Adriani, had toch moeten weten dat een
fietspad door Park Oudegein bijna altijd een
slecht idee is? Hij had alleen maar die oud
wethouder van de VVD moeten bellen! U
weet wel die wethouder die afgeserveerd
werd door zijn eigen partij! Lees de fractie
Johan van Everdingen (VVD). Die heeft ook
eens een wild plan gehad met fietspaden in
het park. Zonde van de tijd en het geld. Nu
heeft Hans Adriani besloten dat het fietspad
toch maar een voetpad wordt. Goh, toch
een beetje zonde van al dat geld voor de
verkeersborden etc. Maar wat mij eigenlijk
nog meer verbaast is dat hij doodleuk twit-
tert dat zij zich gaan beraden op de vervolg-
stappen, met andere woorden: nog meer
geld over de balk.

Er is destijds enorm gelobbyd om hekken
rond de scholen te krijgen om zo het vanda-
lisme tegen te gaan en nu splijt je de sport-
velden door er een fietspad door heen te
leggen. Hoe zit het met de veiligheid van de
mensen daar en met hun accommodaties?

Zouden we ook nu de VVD gaan horen?
Vroeger was er een programma op televisie
dat ‘Over de balk’ heette. Als het nu nog op
televisie was maakte Nieuwegein een goe-
de kans om regelmatig daarin te verschij-
nen. Wij hebben in Nieuwegein zo langza-
merhand wel een traditie om, zeker op het
gebied van publiek terrein, op regelmatige
basis alles aan te passen, kijk maar naar de
Noordstedeweg met het fietspad.

Nu we het toch even over Park Oudegein
hebben, dan weet u dat er zeer waarschijn-
lijk gebouwd gaat worden in het park. Ik
heb gehoord van mijn hoofdredacteur dat
het MEC, het Milieu Educatie Centrum, ver-
bouwd gaat worden in het park maar dat zal
niet zoveel impact hebben als er een hore-
cagelegenheid komt in het park. Ben be-
nieuwd welke partij ons weer gaat beloven
dat er niet gebouwd wordt in het park! Denk
er om mensen, wij als inwoners hebben de
kans om nu eens echt te bepalen wat er
gaat gebeuren. En als ze het gewoon toch
doen dan heb ik de oplossing voor dit pro-
bleem: gewoon alle inwoners lid worden
van 1 partij en dan het college van burge-
meester en wethouders naar huis sturen.
Gewoon lid worden met ongeveer 1000
mensen en je maakt de dienst uit in die par-
tij. Natuurlijk wel een coalitie partij, anders
heeft het geen zin en dan zorgen dat de
raadsleden door hebben dat je geen 4 jaar
hoeft te wachten om in actie te komen.

Trouwens, vindt ik het nog steeds gek dat
als de regering valt, die 150 Tweede Ka-
merleden officieel werkeloos zijn en als een
college van burgemeester en wethouders
naar huis wordt gestuurd de raadsleden ge-
woon blijven zitten. Misschien een ideetje
om eens aan te slingeren in Den Haag, dan
luisteren ze misschien beter als het geen
vanzelfsprekendheid is dat ze voor 4 jaar in
het pluche zitten!

Met hartelijke groet
Jan met de Pet

Voorzitter Hans Reusch van RTV9

http://www.pen.nl/adverteren
https://www.meersmaakenstijl.com
http://www.pen.nl/artikel/strip-kim-houtzager-25


Nieuwegein Awards 2018
De achtste editie van Nieuwe-
gein Awards vindt op 10 februari
plaats in Sport- en Evenemen-
tencomplex Merwestein in Nieu-
wegein. Van 15 oktober tot en
met 30 november kunnen kandi-
daten worden aangemeld via de
vernieuwde website van Nieuwe-
gein Awards. Het gaat hierbij om
prestaties over de periode 1 de-
cember 2016 tot en met 30 no-
vember 2017.

U kunt kandidaten aanmelden in
de sportcategorieën: sporttalent,
sportman, sportvrouw en sport-
ploeg. Maar ook in de catego-
rieën: vrijwilliger, vrijwilligersor-
ganisatie, duurzaamheid, onder-
nemer/onderneming en de nieu-

we categorie Cultuur & Evene-
ment, welke een samenvoeging
van Kunst & Cultuur en Evene-
ment is. In de categorie Onder-
nemer/Onderneming kunnen
voor de komende editie van
Nieuwegein Awards alleen on-
dernemingen met 10 tot 50 werk-
nemers worden aangemeld. Uit
de kandidaten worden per cate-
gorie drie genomineerden be-
paald door onafhankelijke jury’s.

Dit jaar wordt ook weer de award
Politicus van het Jaar uitgereikt.
Heel Nieuwegein kan in de perio-
de van 15 oktober tot en met 30
november meestemmen op één
van de Nieuwegeinse raadsle-
den. U kunt uw stem uitbrengen
via de website van de Digitale

Stad Nieuwegein www.pen.nl.
Voor de Nieuwegeiner van het
Jaar kunnen geen kandidaten
worden aangemeld. De winnaar
van deze award wordt door het
Comité van Aanbeveling van
Nieuwegein Awards bepaald.

Aanmelden en informatie
Meld uw kandidaten vanaf 15
oktober aan via de aanmeldings-
formulieren op de nieuwe web-
site van Nieuwegein Awards.
Daar vindt u ook de jurycriteria
waaraan de aanmelding van uw
kandidaten moet voldoen.

Bij de aanmelding wordt u om
een digitale foto van de kandi-
daat of kandidaten gevraagd.
Kijk voor meer informatie op

www.nieuwegeinawards.nl Uw
vragen kunt u stellen via
info@nieuwegeinawards.nl of
telefoon: 06-212 48 768.

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). Jan Ibelings maakt deze car-
toons en karika- turen 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.

Onze 'Jan met de Pet' schreef er al over in zijn column: 'Voetballen met fietsers.' De gemeente Nieuwegein had even de kolder in de
kop en legde een fietspad aan pal naast de sportvelden op Parkhout in park Oudegein. Levensgevaarlijk natuurlijk maar dat kon mijn
kleinkind ook nog wel bedenken. Een dag na de opening van dit fietspad kwamen de besturen in opstand en sloten het fietspad af.
Wethouder Hans Adriani Twitterde deze week maar snel dat het vooralsnog een voetpad gaat worden.

http://www.nieuwegeinawards.nl


Zwembad van het Jaar 2017

Vol trots kunnen we mededelen dat we
gisteren tijdens de Zwembadbranche
Dag 2017 de award “Het Gouden Zee-
paardje” voor het beste zwembad van
het jaar 2017, in de categorie “meer dan
200.000 bezoekers” mee naar Merwe-
stein mochten nemen!

Directeur Ton Bothoff van Merwe-
stein: ‘Het afgelopen jaar heeft Merwe-
stein een ingrijpende renovatie onder-
gaan. Het zwembad is vernieuwd en
heeft een nieuwe uitstraling gekregen
met tal van interactieve spelmogelijk-
heden, waardoor een dagje zwemmen
bij Merwestein nu echt een totaalbele-
ving is. Dat we hier vanuit de branche
en onze gasten nu deze waardering
voor krijgen is natuurlijk geweldig’.

A-diploma behaald in Merwestein

Woensdag 11 oktober 2017 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, na-
melijk het A- diploma.

Alle kinderen deden enorm hun best. Het
resultaat was dat iedereen is geslaagd!

Normaal vindt u op deze pagina de grote
foto van de kinderen die hun diploma heb-
ben behaald, maar vanwege het heugelijke
nieuws van het behalen van een mooie prijs
hebben we deze keer de grote foto met de
namen van de geslaagden op de volgende
pagina geplaatst: https://goo.gl/udCYyF

Snelcursussen A- en B-diploma

Ook deze herfstvakantie bied Merwestein de
mogelijkheid om versneld door het A-diplo-
ma traject te gaan en zo eerder het diploma
te halen of voor kinderen die reeds op onze
wachtlijst staan voor het B- diploma het tra-
ject inclusief diploma versneld af te ronden.
Wees er snel bij want vol is vol.

Kijk op de website van Merwestein voor alle
informatie: http://www.merwestein.nl

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


OMKIJKEN

Oktober 2008.
Vorig jaar oktober
werden, zoals elk jaar,
de vijverpartijen in
Galecop opgeschoond.
Riet en waterplanten
worden verwijderd.
Helaas verdween toen
een van de
kunstobjecten onder
water. Reden om een
duikploeg aan het werk
te zetten.

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

Archeologiedagen
De gemeente Nieuwegein doet
dit jaar voor het eerst mee met
de Nationale Archeologieda-
gen. En dat is niet voor niets!
Bij de unieke opgraving afgelo-
pen winter op Het Klooster in
Nieuwegein is er een vindplaats
met drie prehistorische skelet-
ten blootgelegd, een volwasse-
ne, tiener en kind. Het bleken
circa 6000 jaar oude resten van
de zogenoemde Swifterbantcul-
tuur, vernoemd naar de plaats
Swifterbant in Flevoland.

Uit het eerste onderzoek komt
naar voren dat er naast de drie
complete skeletten ook sprake
is van skeletdelen van vermoe-
delijk nog vier personen. De
vindplaats in Nieuwegein is met
ruim 136.000 goed geconser-
veerde vondsten zoals botma-
teriaal, (vuur)steen, aardewerk,
gewei, git en hout de meest
vondstrijke Swifterbantvind-
plaats tot nu toe gevonden in
Nederland.

Tot 20 oktober kunt u in de cen-
trale hal van het Stadshuis de
eerste resultaten van de Nieu-
wegeinse opgravingen bekij-
ken.

Activiteiten
Naast de tentoonstelling in de

centrale hal, zijn er kinderactivi-
teiten en kunt u in de biblio-
theek een aantal filmpjes over
de opgravingen bekijken. Op
donderdagavond 26 oktober
geeft archeologe Kirsten Leijn-
se een lezing over de opgra-
ving op het Klooster. Meer over
de Swifterbantcultuur vindt u
hier: https://goo.gl/ypQuyt

http://www.pen.nl/artikel/lichting-steentijdgraf-vandaag-plaatsgevonden


  

In samenwerking met het Kleur-, Geur- en Smaakcentrum organiseert  
Wijnfort Jutphaas een serie Pastaworkshops.  

Onder begeleiding van chef Cees van Suylekom worden de volgende gerechten gemaakt: 
 

� Drie soorten Ravioli 
� Spaghettini met bijpassende saus 
� Lintpasta met bijpassende saus 

 

Na de bereiding van bovenstaande gerechten kunt u zelf genieten van uw eigen bereide 
producten in de vorm van een lunch.  

De kosten voor de workshop bedragen €29,95 p.p. inclusief drankjes 
 

Aanmelden kan via: 
https://wijnfortjutphaas.nl/aanvullende-informatie-pastaworkshops/ 

 
 
 

Pasta Workshop 
Zaterdag 14 en 28 oktober en 11 november 

 

Van 11.00 tot 14.00 uur 
Locatie: Fort Jutphaas 3, 3439 LX Nieuwegein 

 



Nieuwegeinlezing
Op donderdag 26 oktober geeft
archeoloog Kirsten Heijnse van
20.00 tot 22.00 uur een lezing
over de opgraving bij Het
Klooster waar ze bij betrokken
is. Deze opgraving heeft een
bijzondere vindplaats opgele-
verd uit de periode 4600-3900
voor Chr., die wordt gerekend
tot de zogeheten Swifterbant-
cultuur. Wat deze periode zo
interessant maakt is het feit dat
de Swifterbantmensen echte
pioniers waren. Honderddui-
zenden jaren lang hadden
mensen geleefd van de jacht
en het verzamelen van vruch-
ten, en noten, maar rond 5500
v. Chr. veranderde dat. Mensen
begonnen met het verbouwen
van gewassen en hielden vee.
Ook bleven ze op één plek wo-
nen en vervaardigden ze aar-
dewerk. De Swifterbantcultuur
markeert precies deze revolu-
tionaire overgang van jager-
verzamelaar naar boer.

Behalve grondsporen is tijdens
het onderzoek een zeer grote
hoeveelheid vondstmateriaal
gevonden: meer dan 136.000
fragmenten aardewerk, (vuur)
steen, bewerkt en onbewerkt
botmateriaal, gewei, hout,
schelpen, git en zaden en no-
ten. Met al deze vondsten is

Nieuwegein Het Klooster een
van de grootste en meest
vondstrijke vindplaatsen van de

Swifterbantcultuur. Daarnaast
zijn bij de opgraving drie com-
plete menselijke begravingen

blootgelegd, en zijn de skelet-
delen van vermoedelijk nog vier
personen gevonden.

In de lezing vertelt Kirsten
Heijnse, vooruitlopend op de
verdere uitwerking van het on-
derzoek, over de eerste resul-
taten van de opgraving en
wordt er beeldmateriaal van het
onderzoek en enkele mooie
vondsten getoond.

De lezing wordt georganiseerd
door de Historische Kring Nieu-
wegein en bibliotheek De twee-
de verdieping. De toegang is
gratis. Aanmelden via e-mail:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. ’26 okt’.

Gezondgeidsmarkt
De overheid is er steeds meer
op gericht om senioren langer
thuis te laten wonen. Daarvoor
zijn allerlei technologische toe-
passingen beschikbaar. Tijdens
de gezondheidsmarkt op 17 no-
vember op Buurtplein Galecop
demonstreren Nieuwegeins
medische winkels en zorgorga-
nisaties een aantal van deze
producten.

De Tweede Verdieping
Stadsplein 1-C Nieuwegein
Telefoon: 030 604 5834
www.detweedeverdieping.nu

Nieuws van De Tweede Verdieping

Hardlooptrainers
gezocht bij Atverni
Atletiekvereniging Atverni uit
Nieuwegein zoekt een nieuwe
hardlooptrainer (M/V). De altle-
tiekvereniging, met een mooi on-
derkomen op Sportpark Gale-
cop, heeft ruim 550 leden (hard-
lopen, atletiek en wandelen). De
looptrainingen vinden plaats op
of rond de atletiekbaan. De trai-
ningen zijn op de dinsdag en
donderdag van 19.30 uur tot
21.00 uur. (Een combi-functie is
bespreekbaar).

Ook voor de woensdag van
19.30 uur tot 21.00 en zondag
van 09.30 uur tot 11.00 uur
wordt gezocht naar een nieuwe
hardlooptrainer (M/V). Ook hier
is een combi-functie bespreek-
baar. Ook jeugdtrainers en kleu-
tertrainers (M/V) zijn welkom
zich te melden voor de atletiek-
groepen.

Wat vraagt Atverni trainers:
– Gediplomeerd basis loop-
trainer 3 of gelijkwaardig
– Bij voorkeur met eigen looper-
varing en sportieve achtergrond
– Leiding kunnen geven aan een

groep (volwassenen) van onge-
veer 20 mensen
– Zelfstandig maandschema’s
opstellen
– Oog voor veiligheid en per-
soonlijke begeleiding

– Enthousiasme over kunnen
brengen op de groep
– Bijwonen trainersoverleg

Wat biedt Atverni de trainers:
– Een mooie accommodatie en
officiële 400-meter baan
– Financiële vergoeding
– Team met overige trainers
– Loopgroep met als doel tussen
5 en 6 minuten per kilometer (di/
do groep)
– Loopgroep met als doel tussen
6 en 6.30 minuten per kilometer
(wo/zo groep)
– Mogelijkheid voor volgen van
cursussen

Lijkt het je leuk, of wil je meer
weten, stuur een bericht naar:
pvdsluijs2901@gmail.com.

Open Lab: Griezellab
Griezel mee in de Kinderboekenweek in het open lab van de
Media Makerspace op zaterdag 14 oktober (14.00 uur tot 16.00
uur). Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen een mini-griezelfilm of
een lichtgevende pompoen maken.

Aanmelden kan via actie@detweedeverdieping.nu o.v.v. 'Grie-
zellab'. Het open lab is elke tweede zaterdag van de maand van
14.00 tot 16.00 uur. Meedoen is gratis! Een zelfgemaakt product
mee naar huis nemen? Hiervoor betalen kinderen alleen de
materiaalkosten (max. € 5,-).

De Media Makerspace Nieuwegein is een plek waar kinderen en
jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen door samen aan de
slag te gaan met techniek en media. 3D-printen, een robot
bouwen, filmen en presenteren ... . Het kan allemaal in de Media
Makerspace van bibliotheek De tweede verdieping.

http://www.kapsalonvandoorn.nl





