
Een grote verrassing voor een inwoner uit
Nieuwegein. Hij heeft in de oktobertrekking
van de VriendenLoterij 10.000 euro gewon-
nen.

Win-win
Bij de VriendenLoterij winnen niet alleen deel-
nemers, maar ook maatschappelijke initiatie-
ven die mensen met onvoldoende middelen
en mogelijkheden een steuntje in de rug ge-
ven. De helft van de maandelijkse inleg van
alle deelnemers gaat naar 48 goede doelen
die actief zijn op het gebied van gezondheid
en welzijn en meer dan 3.000 clubs en vere-
nigingen in Nederland.

10.000,- euro voor Nieuwegeiner

Fokkesteeg op stelten door komst Tiny Houses

Verschillende bewoners eisten garanties
van de gemeente en Lister voor hun veilig-
heid. Die garanties werden niet gegeven.
Wel benadrukte bestuurder Jan Berndsen
van Lister dat er geen sprake is van een
verhoogd risico. Daar namen de bewoners
geen genoegen mee.

Volgens wethouder Hans Adriani is de ge-
kozen locatie aan de Urkerveste het meest
geschikt omdat de grond al eigendom is
van de gemeente. Verder passen de plan-
nen en zijn er geen andere plannen op de-
ze locatie. Bewoners hebben daar geen
begrip voor. Ze vinden dat de toch al
kwetsbare wijk overmatig belast wordt.

De bestuurder van Lister probeerde op de
avond de plannen in perspectief te plaat-

sen. “Elk jaar worden honderd cliënten van
Lister geplaatst in normale huurwoningen.
Dat kan ook bij u in de straat zijn. Maar we
kampen altijd met tekorten en zo ontstond
dit idee; waarom bouwen we niet een paar
kleine huisjes?”

Wethouder Adriani laat weten dat een
nieuw bestemmingsplan niet nodig is om
de bouwplannen uit te voeren. Dat komt
omdat het project in principe tijdelijk is.
Tijdelijk betekent voor een periode van vijf
jaar. Die periode mag ook nog een keer
met vijf jaar verlengd worden. Met deze
constructie hoeft alleen een vergunning
aan te vragen.

Of de tegenstanders naar de rechter stap-
pen wordt de komende week bekeken.

De komst van vier cliënten van zorgorganisatie Lister heeft afgelopen woensdag
gezorgd voor hoogoplopende gemoederen tijdens een overvolle bewonersavond
in Merwestein. Aanleiding voor de ophef is het bouwplan voor zeven zogenoemde
Tiny Houses rondom een oude boerderij in de wijk Fokkesteeg. In vier van die
huisjes moeten cliënten van Lister komen wonen. Het gaat om mensen die in het
verleden behandeld zijn voor ernstige psychiatrische problemen. De bewoners
zijn bang voor overlast en vrezen voor hun veiligheid. Eerder lieten bewoners on-
ze redactie weten geen “tweede Den Dolder” in hun achtertuin te willen.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!
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https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
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Spelen is Leren

Spelen is Leren organiseert de
Nieuwegein Challenge sponsorloop
2017 op zondag 26 november 2017
van 13.00 tot 16.00 in Park Oude-
gein. Spelen is Leren wil hiermee
vieren dat zij in vier jaar tijd van 15
leden explosief is uitgegroeid tot
bijna 300 actieve leden. De op-
brengst van de loop is voor de
stichting Mag ik dan bij jou, gecerti-
ficeerde EHBO-cursus voor 16+ le-
den en de aanschaf van materialen
voor de club. Wethouder Hans Adri-
ani van Sportbeleid Nieuwegein
geeft om 13.15 uur het startschot.

Hans Adriani: “We leven in een tijd
dat kinderen zich vooral binnens-
huis vermaken. Voetbal en buskruit
spelen zijn verruild met de Smart-
phone, X-box en Netflix. Kinderen
bewegen een stuk minder tegen-
woordig. Daarom is het succes van
Spelen motivatie komen. Er zit
geen druk op van een strak lespro-
gramma. Ze gaan gewoon lekker
sporten en bewegen samen met
andere kinderen. Het feit dat er een
explosieve groei is, wil zeggen dat
dit een goede formule is. Gemeente
Nieuwegein draagt hier graag aan
bij.”

Spelen is Leren
Spelen is Leren biedt al ruim vier
jaar freerun lessen en weerbaar-
heidstraining voor kinderen en jeug-
digen, bewegen & spel voor de al-
lerjongsten, turnlessen voor volwas-
senen en andere sportactiviteiten
aan in Nieuwegein.

_____________________

100% Cees
Wekelijks hebben wij een lekker
recept op De Digitale Stad Nieu-
wegein. Deze week een keer
100% Cees, met een gehaktbrood.

Cees: 'Een gehaktbrood volgens
oma's recept. Lekker en makkelijk.
Ik maakte het met een bruinbrood
maar probeer het met een wit casi-
nobrood te maken, zo lekker!'

De film op: https://goo.gl/pPtqMe
____________________________

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 Hogerhoeve in
Blokhoeve: https://goo.gl/LoUzqe
____________________________

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

Klik op de link hieronder om het
gemeentenieuws van deze week
te lezen: https://goo.gl/KQAwAT

Vier nieuwe mediatoren bij UniQ

Vier leerlingen van daltonschool UniQ aan de Deldense-
schans in de wijk Fokkesteeg hebben een mooi diploma
gehaald. Vanaf nu mogen zij als mediator aan de slag in
hun school. UniQ is een Vreedzame school. Een belangrijk
onderdeel daarvan is dat leerlingen (mediatoren) andere
kinderen helpen bij het oplossen van conflicten.
Om mediator te kunnen worden, moeten de kinderen een
uitgebreide training volgen, waarin ze allerlei vaardigheden
leren die ze kunnen gebruiken bij het oplossen van conflic-
ten. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat zij geen partij
kiezen, maar echt hun best doen om het probleem op te
lossen en een win-win situatie te creëren.
In een driedaagse training leerden de vier nieuwe mediato-
ren onder andere dat een conflict alleen opgelost kan wor-
den als beide partijen daar voor open staan. Na veel oefe-
nen, hebben zij het examen goed afgerond en kunnen de
andere leerlingen van UniQ voortaan ook bij hen terecht
als er een conflict opgelost moet worden.

Wonen op het dak van het
bruisende centrum, City in
Nieuwegein, het is nu moge-
lijk. Dit modern stads-appar-
tement met 3 kamers is com-
fortabel en ruim. Vanaf het
balkon heb je direct kijk op
het nieuwe gedeelte van City
Plaza.

Het appartement (uit 1984) is
geheel verbouwd en voorzien
van een keurig toilet, badka-
mer en inbouw keuken!

Meer: https://goo.gl/Wr5tQk

Vraagprijs: € 175.000 k.k.

Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (City Plaza)
http://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
Adverteren: adverteren@pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

Woning van de week: Raadstede 142

https://www.moenmakelaars.nl
http://www.slagerijwimkastelein.nl
https://www.gall.nl


Kaarslicht in Vreeswijk

Op woensdag 13 december tussen 19:00 uur
en 22:00 uur is sfeervol Vreeswijk omgeto-
verd tot een sprookje. De straatverlichting
wordt gedoofd en meer dan 10.000 lichtjes
twinkelen u tegemoet. In de straten vindt u
koren, zijn er diverse activiteiten en koopt u
lekkernijen. In het water ziet u lampjes en
fonteinen schitteren, de schepen en de slui-
zen zijn ook versierd met honderden lichtjes.
Op de Handelskade vindt u de sfeervolle
kerstmarkt.

Loopt u ook mee langs de sfeervolle straten
met de lampionnenoptocht tijdens Kaarslicht
in Vreeswijk op 13 december? Stipt om 18:00
uur start de optocht met de Kerstman in de
arrenslee voorop. Geef uw kind op om voor-
afgaand op woe 29 november een lampion te
maken in het dorpshuis.

Meer info: https://goo.gl/84nJM9

Vintage Modeshow

Kringloop Plaza aan de Ravenswade 54 op
industriegebied de Liesbosch in Nieuwegein
organiseert op zondag 17 december aan-
staande een grote Vintage Modeshow. Het
begint om 14.00 uur. Kringloop Plaza is ge-
vestigd tegenover de Hornbach boven dieren-
winkel Diebo.

Tijdens de modeshow wordt een grote collec-
tie kleding, zowel dames als heren, getoond
die in de winkel hangen. De medewerkers
hebben deze mooie kleding de laatste twee
maanden apart gelegd voor deze show.

De collectie bestaat uit vier thema’s te we-
ten : Bohemien, Hip, Casual en Feest. De
modeshow duurt tot 16.00 uur. Na de mode-
show hangt de getoonde kleding in de winkel
zodat deze direct gekocht kunnen worden.

Expositie Schilderscollectief

Aankomende zondagmiddag 26 novem-
ber zal de jaarlijkse expositie van het
schildercollectief Feniks geopend wor-
den door wethouder Martijn Stekelen-
burg. Dit zal om 14.30 uur gebeuren in
Theater De KOM. De expositie is hier
dan nog tot en met 20 december te zien.

Het gaat om de kunstenaars: Wim vd
Steen, Margreet Visser, Tineke Man-
schot, Liebeth Vermeent, Anneke de
Cocq, Sherida Broekema, Christa Kru-
ger, Ben Poppink en Dory Kestens.
Het zijn abstracte en figuratieve werken
in olie en acryl verf. Tevens zijn er kera-
mieke werken te bewonderen van Lies-
beth Vermeent.

Tijdens de opening zijn alle kunstenaars
aanwezig en kunt u ze ontmoeten bij
hun kunstwerken. De bands Nana en
Scarlett Stories zullen de boel feestelijk
omlijsten.
.

https://pcbuitvaartzorg.nl/agenda




Geen trams naar Utrecht

Er rijden in het weekend van 25 en 26 no-
vember geen trams in Utrecht door werk-
zaamheden aan een busbaan, die de tram-
lijn kruist bij het 5 Mei Plein.

In dit weekend wordt ook spoor aangelegd
op het Jaarbeursplein. Het werk bestaat uit
spoorbouw en het afwerken van de boven-
leiding. Dit kan enige geluidsoverlast ver-
oorzaken. Voor de spoorbouw zal er gelast
worden. Dit levert mogelijk lichtoverlast op.

KOPPELING UITHOFLIJN
De werkzaamheden op het Jaarbeursplein
zijn nodig om ervoor te zorgen dat de
trams van de remise in Nieuwegein naar
de Uithoflijn kunnen rijden. Dat gebeurt
tussen de huidige tramhalte Jaarbeursplein
en het bus- en tramviaduct over de Van
Sijpesteijnkade.

Tramhalte Jaarbeursplein is tijdens het
werk buiten gebruik. Voor de werkzaamhe-
den is de doorgang naar het station aan de
stationzijde van de tramhalte Jaarbeurs-
plein afgesloten. Fietsers en voetgangers
rijden en lopen tijdelijk via de oversteek
aan de Croeselaan van de tramhalte.
Vervangend vervoer vertrekt vanaf bushal-
te G6, naast de tramhalte.

Op 25 en 26 november rijden wel trams
tussen de halte Zuilenstein (Nieuwegein)
en de eindhaltes Nieuwegein-Zuid en IJs-
selstein-Zuid.
__________________________________

PINPASBOEF IN PAK GEZOCHT

Pinpasboef gezocht. Zie voor de video en
het signalement op: https://goo.gl/6Xc4XQ

Hoe is het om als inwoner, groep of organisatie uit Nieuwegein in een bomvol en
feestelijk Merwestein een award overhandigd te krijgen? Om even in de schijnwer-
pers te staan in die buitengewone ambiance? Om te horen wat nu juist jou of jullie
zo heeft onderscheiden van de rest van de kandidaten en genomineerden in jullie
discipline? De één vindt het fantastisch, voor de ander hoeft het niet zo. Vast staat
wel dat het een belevenis is om op deze speciale wijze gewaardeerd te worden voor
wat jij misschien gewoon, maar de ander opmerkelijk vindt. Je houdt er, naast een
mooie award, in ieder geval een bijzondere herinnering aan over.

De award is wel een heel bijzondere blijk van waardering

Kent u mensen of organisaties in Nieuwe-
gein waarvan u vindt dat zij het afgelopen
jaar een opmerkelijke prestatie hebben ge-
leverd, of zich op bijzondere wijze hebben
onderscheiden? Vindt u dat zij het verdie-
nen om ook eens op deze speciale manier
gewaardeerd te worden? Grijp dan nu nog
uw kans om hen aan te melden als kandi-
daat voor één van de Nieuwegeinse
awards.

Termijn voor aanmelden verlengd
U kunt kandidaten aanmelden voor Cultuur
& Evenement, Duurzaamheid, Sportman,
Sportvrouw, Sportploeg, Sporttalent, On-
dernemer/Onderneming (met 10 tot 50
werknemers), Vrijwilliger en Vrijwilligers-
organisatie. Maar hoe weet u of uw beoog-
de kandidaat wel in aanmerking komt voor
aanmelding? Ga snel naar de website van
Nieuwegein Awards: https://goo.gl/RKj1fL
en klik op de betreffende categorie. Voldoet
uw kandidaat aan de meeste van de ge-
toonde criteria, meldt hem, haar of hen dan
snel aan via: https://goo.gl/qcDUat en dan
natuurlijk via het formulier dat bij uw kandi-
daat past. Boven de formulieren vindt u nog
wat informatie die u kan helpen bij het aan-
melden zelf.

Stuurt u alstublieft wel een digitale foto/logo
van uw kandidaat mee bij de aanmelding!
Dan kunnen wij deze alvast op onze start-
pagina in het zonnetje zetten. Geen foto bij
de hand? U mag ons die ook nasturen via:
info@nieuwegeinawards.nl.

Heeft u vragen, opmerkingen, komt u er
niet uit met het aanmelden? Schroomt u
niet, maar neem meteen contact met ons
op via info@nieuwegeinawards.nl Wij hel-
pen u graag!

Wij zijn de vrijwilligers van Nieuwegein
Awards, die met elkaar en met u jaarlijks
een fantastisch evenement proberen te re-
aliseren, dat Nieuwegeinbreed gevierd en
ondersteund wordt en dat voor iedereen
toegankelijk is. Al vanaf € 5,= per persoon
kunt u bij het feestelijke uitreiken van de
awards aanwezig zijn en de mensen die u
heeft voorgedragen toe komen juichen.

Politicus
Voor de Politicus kunt u geen kandidaten
aanmelden, maar u kunt wel meestemmen
op de kandidaten.

Op de website van de Digitale Stad Nieu-
wegein (www.pen.nl) vindt u alle Nieuwe-
geinse raadsleden op een rijtje. Breng uw
stem uit door het raadslid van uw keuze
aan te klikken. Vergeet niet uw stem te
bevestigen via de button STEMMEN. Per
IP-adres (computer, mobieltje, tablet) kunt u
één stem uitbrengen.

Ook de leden van het Comité van Aanbeve-
ling van Nieuwegein Awards en de raadsle-
den zelf, zullen via stemming een inbreng
hebben om tot de uiteindelijke Politicus van
het jaar te komen.

Voorzitter Hans Reusch van RTV9
http://www.nieuwegeinawards.nl

http://www.nieuwegeinawards.nl
http://www.pen.nl/artikel/strip-kim-houtzager-31


Buurtgezinnen
Met het overhandigen van een
informatiepakket aan wethouder
Peter Snoeren en een handdruk,
is Buurtgezinnen Nieuwegein
een feit. Na Houten en IJssel-
stein is Nieuwegein de derde
gemeente in regio Lekstroom is
gestart met Buurtgezinnen.
Buurtgezinnen.nl koppelt overbe-
laste gezinnen aan een gezin uit
de buurt dat langere tijd onder-
steuning biedt. “Het was direct
een ‘vliegende start!’” zegt coör-
dinator Atie Wakkee, “Op mijn
eerste werkdag had ik al een te-
rugbellijst van Nieuwegeinse in-
woners gezinnen die ondersteu-
ning nodig hebben of willen bie-
den. Er is in Nieuwegein duidelijk
een behoefte aan buurtgezin-
nen.”

Wethouder Peter Snoeren: “Ik
ben erg blij dat er in Nieuwegein
nu de mogelijkheid bestaat om
gebruik te maken van de onder-
steuning van Buurtgezinnen.nl.
Soms stapelen problemen zich
op in een gezin. Dan lukt het niet
meer om voldoende tijd en aan-
dacht aan de kinderen te beste-
den. Iedereen ervaart weleens
uitdagingen bij de opvoeding.
Buurtgezinnen zorgt ervoor dat
ouders weer op adem kunnen
komen, dat kinderen zich positief
kunnen blijven ontwikkelen en
gezinnen na een tijdje op eigen
kracht weer verder kunnen.” Atie
Wakkee brengt de (zogeheten)
‘vraaggezinnen’ in contact met
‘steungezinnen’.

Het vraaggezin en steungezin,

maken samen afspraken over de
invulling van de ondersteuning.
Dat kan uiteenlopen van af en
toe logeren tot opvang van een
kind op vaste dagen in de week.
En van oppassen tot samen iets
leuks doen met de kinderen.

De relatie tussen een vraaggezin
en een steungezin is gebaseerd

op onderling vertrouwen en ge-
lijkwaardigheid. Met het overhan-
digen van een informatiepakket
aan wethouder Peter Snoeren en
een handdruk, is Buurtgezinnen
Nieuwegein een feit. Na Houten
en IJsselstein is Nieuwegein de
derde gemeente in regio Lek-
stroom is gestart met Buurtge-
zinnen.

Wethouder Peter Snoeren: “Ik
ben erg blij dat er in Nieuwegein
nu de mogelijkheid bestaat om
gebruik te maken van de
ondersteuning van
Buurtgezinnen.nl. Soms stapelen
problemen zich op in een gezin.
Dan lukt het niet meer om
voldoende tijd en aandacht aan
de kinderen te besteden.
Iedereen ervaart weleens

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 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. Deze week Geinbeat uit de rode cijfers.

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 zijn er verschillende acties
geweest. Zo is er bij het City Stadsplein Mini-festival op 23 september flink wat geld opgehaald en was er op vrijdag 10 november een
benefiet festival, dat zeer succesvol is verlopen. Ze zijn uit de rode cijfers. Nu werken aan de komende editie van Geinbeat!



Afzwemmen voor ABC

Woensdag 22 november 2017 werd er
afgezwommen voor het B & C- diploma
en was het enorm spannend voor een
grote groep kinderen. Onder aanmoedi-
ging van ouders, broertjes, zusjes,opa’s
en oma’s, zwommen zij af voor het
tweede of derde diploma van het zwem-
ABC. Alle kinderen deden enorm hun
best. Het resultaat was dat iedereen is
geslaagd! Op de foto’s de trotse kin-
eren met hun diploma;

B- diploma:
Esmee Broos, Manou Mpeye, Djayden
Baartmans, Tijn Blok, Vince Burne, Ma-
rouane Afkir, Marley van Gerven, Jesper
de Gooijer, Liz Klinkert, Femke Kisten-
kas, Valerie Nieuwendijk, Jayson Pinas,
Senne Ploeg, Daantje Verheul, Reda
Haddouchi, Venya van Lint, Dean Ligte-
lijn en Leen Waaria.

C- diploma: Eline de Klein

Nieuwegein Awards in Merwestein

Op zaterdag 10 februari 2018 is het zover,
de Nieuwegein Awards! Heb jij deze data al
in je agenda genoteerd? Het belooft weer
een enorm spektakel te worden wat je niet
wil missen! Naast de uitreiking zijn er
spetterende optredens en is er genoeg
gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Wil je iemand aanmelden als kandidaat voor
een Award, of ben je benieuwd hoe het
programma eruit komt te zien? Hou voor het
laatste nieuws en de kaartverkoop de
website www.nieuwegeinawards.nl in de
gaten.

Snelcursussen A- en B-diploma

Ook deze Kerstvakantie 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

Nieuwe lesgroep in Merwestein
Per 25 oktober 2017 is er een lesgroep A-
diploma gestart van 13:00-14:00 uur voor
statushouders iedere woensdag. Komt u uit
een ander geboorteland, bent u tussen de
4.5 en 15 jaar en wilt u leren zwemmen?
Meld u aan.

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




OMKIJKEN

November 2012.

Precies vijf jaar
geleden was de
Nederlandse nerd
Alexander Klopping te
gast in het theatertje
van De Tweede
Verdieping om ons,
kritische Nieuwegeinse
nerds, bij te praten.
Het ging hem (en ons)
goed af.

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

Verkiezingsprogramma
De VVD in Nieuwegein heeft
haar verkiezingsprogramma
voor 2018-2022 bekend ge-
maakt. Het draagt de titel:
‘Mooi Nieuwegein.’

De VVD: ‘De aantrekkings-
kracht van Nieuwegein wordt
steeds groter. Nieuwegein
heeft de afgelopen jaren het
grijze imago van zich af weten
te schudden. Hierdoor lopen
steeds meer mensen zichtbaar
trots door de stad. Dat willen
wij de komende vier jaar ver-
sterken door hard te werken
voor onze inwoners en onder-
nemers.’

‘We willen ervoor zorgen dat de
gemeente er voor u is wanneer
dat nodig is. Dit doen we door
er in de basis voor te zorgen
dat de houding wordt: ‘zaken
mogelijk maken’ in plaats van
allerlei onnodige barrières op te
werpen. Kortom; een stad waar
we kansen creëren voor ieder-
een die iets wil en waar we al-
les doen om de aantrekkelijk-
heid van onze stad in de regio
verder uit te bouwen.

Op de foto rechts fractievoorzit-
ter Marks Snoeren die het pro-
gramma overhandigd aan Henk
van Vliet. https://goo.gl/YcDjEz

Verhuisbus huren?
Binnenkort verhuizen? Huur
dan nu een verhuisbus in Nieu-
wegein vanaf € 74,- per dag.

Vergelijk verhuurbedrijven in de
omgeving van Nieuwegein een-
voudig en snel op huren.nl. Kijk
op deze link voor een goede
vergelijking: http://bit.ly/2xP4rHI





Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land.
Afgelopen zaterdag ontvingen
de Nieuwegeinse kinderen bij
zijn intocht een kleurplaat in de
vorm van een diploma. Met die
kleurplaat kunnen de kinderen
op vier plaatsen in Nieuwegein
stempels verdienen. De biblio-
theek is één van die vier plaat-
sen.

Op woensdag 22 en 29 novem-
ber van 13.00 – 17.00 uur en
zaterdag 25 november en 2
december van 10.00 – 12.00
en 13.00 – 17.00 uur kunnen
de kinderen in de sinterklaas-
boeken op zoek naar een
stoombootje. Er zijn zwarte pie-
ten aanwezig om ze te helpen.
Als de kinderen een stoom-
bootje inleveren, krijgen ze een
stempel op het diploma en een
robotje uit de 3D-printer.

Op zaterdag 2 december (als
sinterklaas de bibliotheek be-
zoekt) wordt uit alle ingeleverde
stoombootjes een winnaar ge-
trokken die een (boeken)prijs
ontvangt.

Heeft uw kind geen kleurplaat
ontvangen bij de intocht? Geen
nood. Bij de bibliotheek liggen
extra kleurplaten, zodat elk kind
mee kan doen.

Voorleeslunch
De bibliotheek organiseert de
voorleeslunch elke laatste
woensdag van de maand van
11:00 – 13:00 uur. Op woens-
dag 29 november is de volgen-
de voorleeslunch. Dan lezen

medewerkers van de biblio-
theek u een mooi verhaal voor
(verzoeknummers zijn welkom)
en serveren u een overheerlijke
lunch. De toegang is gratis.
Aanmelden via het e-mailadres:

actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. ‘Voorleeslunch.’

Veilig internetten
Denkt u dat niemand kan mee-
kijken als u uw smartphone,
tablet of laptop gebruikt? Kom
dan vooral naar de informatie-
avond op donderdag 30 no-
vember (begin 20.00 uur) in de
bibliotheek.

Bits of Freedom (een organisa-
tie die opkomt voor internet-
vrijheid door de online grond-
rechten op communicatievrij-
heid en privacy te beschermen)
geeft dan een korte lezing over
privacy. Daarna helpen de me-
dewerkers van Bits of Freedom
u om uw spullen daadwerkelijk
te beveiligen, dus neem vooral
uw smartphone, tablet en lap-
top mee.

Toegang is gratis. Aanmelden:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. 'privacy avond'.
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'Soupkitchen' in Rundu
De Lucas-Galecop school is al 7
jaar actief voor de Sikanduko-
school in Rundu. Doordat onder
andere de Lucas-Galecop
school al die jaren op verschil-
lende manieren geld aan het in-
zamelen is voor de Sikanduko-
school, kan de school nu koken
met een dak boven het hoofd.
Dit is veel hygiënischer. Voor-
heen werd er voor de kwetsba-
re- en weeskinderen in de bui-
tenlucht gekookt en vaak onder
extreme weersomstandigheden.
Op de Sikandukoschool zitten
momenteel 1367 kinderen waar-
van 136 kwetsbare- en weeskin-
deren. De klassen zijn erg groot,
gemiddeld 42 leerlingen per
klas.

Dinsdag, 14 november gaven 2
leerlingen, 10 en 11 jaar oud,
van de Lucasschool, de ambas-
sadeurs voor Rundu, een korte
presentatie over dit Rundupro-

ject. Naast de Sikandukoschool
wordt ook de Mupapama Com-
binedschool gesteund door
Nieuwegein, met name door de
Willem Alexanderschool. Beide
scholen ontvingen een “Letter of
Appreciation” van uit Rundu.
Zo’n brief wordt sporadisch op-
gesteld. Hierin staat vermeld dat
de nieuwe overdekte kookruimte

symbolisch tot “Lucas-Galecop-
keuken” is benoemd. Dit is zéker
iets om heel trots op te zijn! Vo-
rig jaar heeft de Mupapama-
school ook een “shed” kunnen
neerzetten.

De gemeente Nieuwegein heeft
zelf al sinds 1994 een steden-
band met Rundu. De werkgroep

Rundu houdt zich bezig met alle
particuliere initiatieven vanuit
Nieuwegein. Zo onderhouden
we bijvoorbeeld een groot aantal
vriendschapsbanden tussen
scholen in Nieuwegein en Run-
du.

Een belangrijk aspect is de be-
wustwording onder de inwoners
van Nieuwegein van deze con-
structieve vriendschapsbanden
tussen de scholen in Nieuwe-
gein en Rundu.

Sinterklaas in de bieb
Op 2 december is Sinterklaas te gast in de bibliotheek. Hij leest
de kinderen voor en gaat met ze op de foto. Ook vertelt hij over
zijn favoriete boeken en waarom hij lezen nou zo leuk vindt.
Raad jij wat het lievelingsboek van de Sint is?

Sinterklaas en zijn Pieten nemen ook een zak vol cadeautjes
mee. Wat erin zit? Dat is nog een verrassing! Hij heeft ons
alleen beloofd dat alle kinderen die een schoentje voor hem
hebben geknutseld, iets leuks krijgen.

Het schoentje knutselen start om 14.00 uur. Om 15.00 komt
Sinterklaas langs. Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig.

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



