
De bestuurder die afgelopen zaterdagavond in
botsing kwam met de sneltram in Nieuwegein,
heeft de aanrijding zelf veroorzaakt. Hij wilde
nog even snel door rood de spoorbaan over-
steken. Hij had weinig geluk, de tram greep de
auto in de zijflank en achter hem stond een
politieagent die alles voor zijn neus zag ge-
beuren.

De bestuurder raakte door de botsing met de
tram licht gewond. Na behandeling in het zie-
kenhuis kon de man door de politie worden
gehoord en is tegen hem proces-verbaal op-
gemaakt. Het voorval gebeurde bij de tram-
overgang aan de Symphonielaan.

Meer over het ongeluk vindt u op onderstaan-
de link:

Eigen schuld

Tiny Houses van de baan na kritiek

Hanny Plomp, één van de bewoners die
aanwezig was tijdens het overleg: ‘In Fok-
kesteeg is geen draagvlak voor Tiny Hou-
ses op het terrein van de boerderij aan de
Vreeswijksestraatweg. Dit staat geheel los
van woonprojecten voor cliënten van Lister
maar heeft enkel en alleen te maken met
het bewaren van het cultureel erfgoed. Tot
teleurstelling van de wethouder heeft Lis-
ter besloten af te zien van het project.’

Het grondidee van het project is een com-
munity te starten met mensen die een psy-
chische kwetsbaarheid hebben en bewo-
ners die dat niet hebben (vragende en dra-
gende bewoners). Een community die on-
derdeel moet worden van de wijk. Gezien
de reacties van wijkbewoners verwacht
Lister niet dat dit grondidee op deze plek is
te realiseren.

Lister gelooft nog steeds in de haalbaar-
heid van dit project en gaat dus op zoek

naar een andere plek waar Tiny Houses
geplaatst kunnen worden. Mensen of
instanties die een mogelijke plek weten om
dit project te realiseren, kunnen contact
opnemen met de projectleider van Lister,
Frans Beuger. (Fransbeuger@lister.nl)

Nu de Tiny Houses niet doorgaan hebben
de bewoners aan de gemeente voorge-
steld om een prijsvraag uit te schrijven
voor de boerderij, waarbij belangstellen-
den zich bij de gemeente kunnen melden
met een goed plan met financiële onder-
bouwing en een restauratieplan, met een
zinvolle invulling van boerderij en het bij-
behorend erf.

Het gaat om de combinatie van het finan-
ciële aspect, het bewaren van het cultureel
erfgoed en en waardevol toekomstig ge-
bruik. Dit voorstel zou de wethouder in
overweging nemen.

Dinsdagavond 16 januari hebben Lister en de gemeente Nieuwegein overlegd met
het Wijknetwerk Fokkesteeg en enkele wijkbewoners over de mogelijke Tiny
Houses op het terrein van de boerderij aan de Vreeswijksestraatweg. Lister con-
cludeerde tijdens dit overleg dat er onder de wijkbewoners geen draagvlak is voor
dit project en besloot daarom de principeaanvraag voor het plaatsen van Tiny
Houses op het terrein van de boerderij in te trekken. Hiermee zijn ze van de baan.
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Wapas-avond

Maestro Cees van Suylekom van
het Kleur- Geur- en Smaakcen-
trum in Nieuwegein houd op zater-
dag 27 januari aanstaande een
‘Wapas-Avond’ op Wijnfort Jut-
phaas. De plek waar waar van
Suylekom geregeld kookworkshops
geeft. Wapas is een door van Suy-
lekom zelfbedachte tegenhanger
van de alom bekende Spaanse ta-
pas, de eetlustopwekkende apera-
tifhapjes.

Tijdens deze Wapas-avond neemt
Maestro van Suylekom u mee op
een culinaire wereldreis. Deze
wereldreis bestaat uit 12 verschil-
lende, kleine gerechten die telkens
aan de ronde tafels zullen worden
geserveerd.Tezamen vormen al de-
ze gerechten, die stuk voor stuk
vers bereid worden, een maaltijd
vullend geheel.

De Wapas-avond begint zaterdag-
avond 27 januari as. om 18.00 uur
en duurt tot ca. 22.00 uur. Wijnfort
Jutphaas is gevestigd aan Fort Jut-
phaas 3 in Nieuwegein. Parkeren is
gratis. De kosten voor deze spe-
ciale Wapas-avond bedraagt 29,50
euro exclusief drankjes. Deze zijn
los te bestellen.

Aanmelden
Aangezien er slechts plaats is voor
maximaal 60 personen is aanmel-
den verplicht. Dat kan via e-mail-
adres: info@wijnfortjutphaas.nl.
Vergeet niet in de e-mail aan te
geven met hoeveel personen u wilt
komen.
_____________________

100% Cees
Iedere twee weken trekt de redac-
tie van De Digitale Stad Nieuwe-
gein erop uit met Maestro Cees
van Suylekom. Koken ter plekke in
een leuke locatie een bijzonder re-
cept. Deze week waren we in mu-
seum 'Van vroeger en Toen' aan
de Prof. Dr. Ornsteinlaan. Cees
maakte daar een heerlijke stamp-
pot, wel volgens oma's recept.

Filmpje op: https://goo.gl/oGEKrd
____________________________

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 Pieter de Hoogh-
hage in de wijk Galecop:
https://goo.gl/kfqTUR
____________________________

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

De gemeenteraadsverkiezingen 2018

Nog even en het is 21 maart, de dag van de gemeente-
raadsverkiezingen. U kunt dan een keuze maken, mis-
schien wel het verschil. Maar dat kunt u alleen als u ook
daadwerkelijk gaat stemmen. Een recht die we hebben
verworven en daar waar we zuinig op moeten zijn.

Op De Digitale Stad Nieuwegein zullen we de komende
weken de partijen aan u voorstellen, wie is die fractievoor-
zitter of lijsttrekker en wat vindt hij/zij belangrijk. Wat is hun
partijprogramma oftewel wat beloven zij u voor de komen-
de vier jaar. Aan een ieder stellen wij dezelfde vragen, we
trekken niemand voor, Jan met de Pet zal geregeld zijn
licht laten schijnen over de beloftes, hun partijprogramma
etc.

Als eerst John van Engelen van 'Lokale Vernieuwing. Klik
hier voor meer info: https://goo.gl/3ynqqY

Heb je verhuisplannen? En
ben je een beetje benieuwd
wat jouw woning nu in 2018
waard is? Bereken dan in drie
stappen de waarde van jouw
woning. Ga hiervoor naar:
https://goo.gl/p2WUcF en vul
je gegevens in. Je ontvangt
dan meteen gratis en vrijblij-

vend een indicatie van de
waarde van je woning.

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!'

Wat is mijn huis waard?

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




'Gluren bij de Buren'

Het klinkt nog verwen maar op zondag 11
maart 2018 vindt er weer een ‘Gluren bij de
Buren’ plaats in Nieuwegein. ‘Gluren bij de
Buren’ is inmiddels uitgegroeid tot een lande-
lijk evenement met inmiddels 14 deelnemen-
de steden, en zal voor de zesde keer plaats-
vinden in Nieuwegein.

Dirkjan: ‘Het concept is simpel, elke huiska-
mereigenaar is een dagje directeur van zijn/
haar eigen poppodium of mini-schouwburg.
Elke artiest speelt tussen 12.00 uur en 17.00
uur drie keer in 30 minuten het vloerkleed
plat. Uiteraard is het voor artiesten ook moge-
lijk om in hun eigen huiskamer een optreden
te verzorgen.’

Aanmelden
Verander je graag jouw huiskamer in een ar-
tistiek paleis of sta je liever zelf tussen de
schuifdeuren? Alles kan, alles mag! Kijk op
www.glurenbijdeburen.nl voor meer informa-
tie of om je aan te melden!

Voorleesdagen in de bieb

Voorlezen is niet alleen ontzettend leuk, maar
het bevordert ook de taalontwikkeling van kin-
deren. Als klap op de vuurpijl zorgt voorlezen
voor een sterkere band tussen voorlezer en
kind.

Daarom viert bibliotheek De tweede verdie-
ping de magie van voorlezen tijdens de Natio-
nale Voorleesdagen 2018 (24 januari t/m 3
februari). In deze periode lezen vrijwilligers
van de Voorleesbrigade van de bibliotheek
voor door heel Nieuwegein. Alle data en tij-
den zijn te vinden op de website van de bieb.

Ook is er tijdens de Voorleesdagen veel voor-
deel voor (nieuwe) leden! Alle leden kunnen
tijdens de Voorleesdagen gratis de Voorlees-
gids komen ophalen bij het infopunt van de
bibliotheek. In deze gids staan allerlei handi-
ge tips die het voorlezen nog leuker en mak-
kelijker maken!

Gratis diner

Afgelopen dinsdag 16 en woensdag 17
januari genoten 40 inwoners van Nieu-
wegein van een heerlijk diner in de nog
te openen Kookstudio 'HapjeDrankje'
van PLUS supermarkt eigenaar Christ
van Loon. Het diner, speciaal voor men-
sen die het niet breed hebben in Nieu-
wegein, werd samengesteld door chef-
kok Emile Hennink. Hij werd geholpen
door wethouder Johan Gadella, raadslid
Marianne Spalburg, SP-er Annie van
den Heuvel en ondernemer Hennie van
der Heijden. Stichting Caritas nodigde
de mensen uit namens de PLUS Super-
markt.

Kookstudio 'HapjeDrankje' op winkel-
centrum Nedereind is alleen open als er
‘iets’ door ondernemer van Loon ge-
pland of georganiseerd wordt. De kook-
ruimte voldoet aan alle eisen. Medio fe-
bruari 2018 gaat kookstudio Hapje-
Drankje officieel open.

https://pcbuitvaartzorg.nl/event/wandelen-met-lotgenoten-2/


Jan met de Pet
Ja, je zou het haast geloven, maar elke
vernieuwing is niet altijd een verbetering.
Maar bij die ‘nieuwe’ lokale politieke partij
‘Lokale vernieuwing’, die 21 maart aan-
staande meedoet aan de gemeenteraads-
verkiezingen in Nieuwegein, geloven ze
dat wel. Zoals bij alle partijen die mee gaan
doen in Nieuwegein zal ik, Jan met de Pet,
eens een blik werpen op wat zij willen. Dit
staat namelijk in hun verkiezingsprogram-
ma. U weet wel, daar waar zwart op wit
staat wat ze u beloven voor de komende
vier jaar!

Als eerste zijn de leden, althans zo op het
eerste gezicht de lijsttrekker van de partij,
erg blij om een lokale partij te zijn. Ben erg
benieuwd wanneer zij gaan klagen dat zij
geen landelijke organisatie achter zich
hebben, want dat doen deze partijen als
het ze uitkomt. Vervolgens komt er een op-
somming van allerlei zaken die een politiek
gemeengoed zijn zoals: de burgers moeten
erbij betrokken worden, de samenwerking
met de omliggende gemeentes moet wor-
den gehandhaafd en ga zo maar door.
Maar wat wel opvallend is dat er gezegd
wordt dat er beter gekeken moet worden
naar de verkeersveiligheid, gevaarlijke si-
tuaties moeten direct worden aangepakt en
de meldingen van de inwoners moeten se-
rieus worden opgepakt én in alle redelijk-
heid snel worden uitgevoerd.

Dit soort mooie volzinnen vertellen een
heleboel, maar er kan niks concreet wor-
den gemaakt. ‘Meldingen van inwoners,
serieus en in alle redelijkheid!’ Dit zegt
zoveel als: nu worden meldingen van in-
woners niet serieus genomen. Op het ge-
meentehuis liggen ze krom van die mel-
dingen en ik kan het weten!, en ‘in alle
redelijkheid snel uitvoeren en oplossen.’
Nou, ik vind het redelijk als een melding
over een jaar wordt uitgevoerd maar dan
nog niet met zekerheid naar tevreden op-
gelost.

Maar ze zijn voor het milieu. Maar willen
nog wel met 70 km door de stad heen ra-
cen, op alle doorgaande wegen in Nieu-
wegein. Volgens mij hebben wij in Nieu-
wegein niet zoveel doodlopende straten,
dus houdt dit in dat je overal 70 mag!
Lekkere jongens en meisjes, dat wordt vast
geen coalitie met GroenLinks. Zeker niet
als ik lees dat de gemeente overal de
voorbeeldfunctie moet uitdragen. Maar ook
overal zonnepanelen op gemeentelijke
daken. Hoe gaan jullie dit betalen? Dat is
trouwens mijn echte rode draad door dit
verkiezingsprogramma; Waar is het
financiële plaatje?

Nog een voorbeeldje dan .... Maar dit kunt
u hier lezen: https://goo.gl/vSpoho

De populaire Utrechtse zanger Michael Oomen komt op 10 februari optreden tijdens
Nieuwegein Awards 2018. Oomen, die ook in Nieuwegein grote populariteit geniet,
zingt prachtige Engelstalige liedjes, maar ook onvervalste Hollandse meezingers,
waarmee hij zijn publiek niet zelden van de stoelen krijgt. Daarnaast zal het awards-
programma worden opgeluisterd met een performance van mentalist Timon Krauze
en een demonstratie van de gymnastes van GymPower. Het programma wordt ge-
opend met een spectaculaire verrassingsact.

Michael Oomen verzorgt tijdens de Award-
uitreiking een optreden van ruim twintig mi-
nuten. Naast gecoverde nummers brengt hij
eigen songs ten gehore. Oomen begon zijn
carrière in 2001, zong onder andere met
Wolter Kroes en Marianne Weber en stond
in het voorprogramma van René Froger. Hij
trad al eens eerder op bij Nieuwegein
Awards. In 2014 verzorgde hij, toen nog in
het NBC Congrescentrum, een succesvol
optreden tijdens de After-party.

Mindreader en magician Timon Krauze
geeft al bijna tien jaar lang uiterst professio-
nele en indrukwekkende podiumshows. De-
ze jonge, gepassioneerde magician werd in
2016 ‘Best European Mentalist’ en de
jongste mindreader ooit met deze titel.

De gymnastes van GymPower trakteren het
publiek op de act waarmee zij schitterden
bij Hollands Got Talent. En evenals vorig
jaar zal het uitreiken van de Awards geo-
pend worden met een pakkende en spec-
taculaire verrassings-act.

Tijdens de after-party zal Sonny’s Inc weer

de sterren van de hemel zingen en spelen.
In het Nieuwegeinse staat de coverband al
jaren garant voor een fantastische avond
vol muziek. Wie even niet de dansvloer op
wil kan in de aparte loungeruimte rustig
bijbabbelen met op de achtergrond de pret-
tige live-muziek van Jazz-formatie Suitable.
Feestelijke kleding wordt tijdens de Nieuwe-
gein Awards zeer op prijs gesteld.

Vanaf 15 januari zijn toegangskaarten voor
Nieuwegein Awards 2018 verkrijgbaar via
de website. Al vanaf € 5,= per persoon kunt
u naar de awards-uitreiking. Voor € 27,50
heeft u naast de awards-uitreiking ook toe-
gang tot de after-party.

Mensen met een Stadspas kunnen voor €
3,50 naar awards + after-party. Op de
website van de Nieuwgeein Awards:
http:// www.nieuwegeinawards.nl vindt u
alle informatie over het bestellen van de
toegangskaarten, evenals over het bestel-
len met de Stadspas. U leest er ook alles
over het programma, de genomineerden,
de jury’s en het laatste nieuws.

Voorzitter Hans Reusch van RTV9

Michael Oomen bij de Nieuwegein Awards

Michael Oomen

http://www.pen.nl/artikel/strip-kim-houtzager-39


Getuigen gezocht
Dinsdag 16 januari jl. hebben
drie jongeren geprobeerd een
meisje te beroven van haar tas,
telefoon en geld aan de
Geinoord ter hoogte van Jack's
Grillhouse. Het voorval gebeurde
rond 17.30 uur. Het meisje van
11 jaar is enorm geschrokken.
Gelukkig kwam kwam er een
vrouw op de fiets langs die er
voor heeft gezorgd dat de
jongens er vandoor gingen. De
politie zoekt getuigen.

Signalementen van de daders:
Jongen 1: had een zwarte heren-
fiets, was gekleed in een zwarte
jas met capuchon die hij op zijn
hoofd had. zwarte joggingbroek.
ongeveer 1.50m lang en had een
atletisch sportief postuur. 13 á 14

jaar oud. fel oranje sportschoen-
en.

Jongen 2: had een zwarte heren-
fiets met dubbele bovenstang
(transportfiets). Gekleed in een
donkerblauwe jas met capuchon
die hij over zijn hoofd. Spijker-
broek met daaronder donker-
groene regenlaarzen. ongeveer
1.60m. Atletisch postuur 13 á 14
jaar oud.

Jongen 3: had een camouflage
groene jas met capuchon die hij
over zijn hoofd droeg, camoufla-
ge groene broek en witte
schoenen met lampjes door de
hele zool aan de zijkant. Er zat
een krat op een rekje aan de
voorzijde van zijn zwarte heren-
fiets. Kort donkerbruin haar.

Grote puntige neus. 1.60m lang
en een mollig figuur. 13 á 14 jaar
oud.

Heeft u tips neemt u contact op
met de politie Nieuwegein via te-
lefoonnummer: 0900-8844

Ook wil de politie in Nieuwegein
graag in contact komen met de
vrouw die er voor heeft gezorgd
dat de jongens zijn gevlucht.

Kent u de daders? Ook dan hoort
de politie het graag.

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: Wortelschieten bij de verkeerslichten Laagravenseweg.

De Fietsersbond heeft maandagochtend 15 januari jl. actie gevoerd bij de fietstunnel onder de Laagravenseweg in Nieuwegein. Dat
deden ze door wortels uit te delen. De provincie Utrecht, gemeente Nieuwegein en Laagraven Investment willen ter hoogte van de
Hornbach een grote ontsluitingsweg met verkeerslichten, om zo de toegankelijkheid van het Liesboschterrein te verbeteren. Maar de
Laagravenseweg is ook een hoofdfietsroute, waar dagelijks zo’n twee- tot drieduizend fietsers uit Houten en Nieuwegein gebruik van
maken. Zij moeten straks extra wachten bij verkeerslichten. In de woorden van de Fietsersbond, ze zullen wortel schieten.



Afzwemmen voor C-diploma

Woensdag 17 januari 2018 werd er af-
gezwommen voor het C- 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 derde
diploma van het zwem-ABC. Alle kinde-
ren deden enorm hun best. Het resultaat
was dat iedereen is geslaagd! Op de fo-
o’s de trotse kinderen met hun C-diplo-
ma:

Mohammed Bouhilal, Kautar Boukili,
Tiffany Kokou-Tchri, Tamar van Rotter-
dam, Thijs Koning, Stefan Hondeveld,
Sarah Ruder, Sjors Groen, Moaad Bou-
hilal, Lars van Leeuwen, Luuk Veld,
Danny Hogervorst en Nina Ramharakh.

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.

Feestelijk weekend in Merwestein
Zaterdag 20 januari & zondag 21 januari as.
is in Merwestein een aangepast programma
om te vieren dat we gekozen zijn als zwem-
bad van het jaar.

Voor bezoekers die gestemd hebben op
Merwestein als zwembad, is er de mogelijk-
heid om deel te nemen aan een speciale
rondleiding door het pand. Er zijn allerlei ac-
tiviteiten georganiseerd om de bezoekers
extra te laten genieten. We nodigen iedereen
uit om samen met ons dit weekend te vieren
en te genieten van het speciale programma

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.nieuwegeinawards.nl
http://www.filmscanning.nl


OMKIJKEN

Januari 2013.

In Het Veerhuis vindt
een kennismakings-
workshop Free Run-
ning plaats waar de
basistechnieken van
deze atletiekvorm aan
de orde komen. Deze
freerunner is een multi-
tasker: kastspringen
én tegelijkertijd het
vrouwelijk schoon op-
merken. Mooi!

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

Doe mee met IkPas
Nieuwegein doet dit jaar voor
het vierde keer mee aan de
campagne IkPas. IkPas is een
jaarlijkse terugkerende actie in
Nederland om mensen bewust
te maken van hun alcoholge-
bruik. Door mee te doen worden
Nieuwegeiners uitgedaagd om
30 dagen lang geen alcohol te
drinken. De campagne start 1
maart. Vind jij het leuk om jouw
ervaringen te delen en het ge-
zicht te zijn van deze campag-
ne? Geef je dan voor 31 januari
op als ambassadeur!

Heb je onbewust een patroon
ontwikkeld waarbij je vaak alco-
hol drinkt? Wil je zien wat het je
brengt als je dat gewoontege-
drag doorbreekt? Je fitter voe-
len, meer energie hebben, mis-
schien wat afvallen? Doe dan
mee met de campagne IkPas.
IkPas is een uitdaging aangaan
met jezelf. Je drinkt een maand
geen alcohol om eens te kijken
wat het met je doet. Door leerer-
varingen op te doen in de IkPas-
periode word je je bewuster van
het maken van een keuze om
wel of niet te drinken, doorbreek
je vastgeroeste patronen en is
alcohol niet meer vanzelfspre-
kend. Veel deelnemers van Ik-
Pas ervaren ook positieve licha-

melijke veranderingen; ze voe-
len zich fitter en scherper, sla-
pen beter, vallen af en hebben
een betere huid.

Om zoveel mogelijk Nieuwegei-
ners te bereiken en uit te nodi-
gen om mee te doen, zijn we op
zoek naar ambassadeurs. Als
ambassadeur ben je het gezicht
van de campagne, heb je een
rol in het geven van het goede
voorbeeld en probeer je zoveel
mogelijk deelnemers te werven.
Jouw foto komt op de poster, de
advertentie in de krant, de web-
site en op social media. Vind jij
het leuk om het gezicht te zijn
van de campagne en om jouw
ervaringen te delen? Geef je
dan voor 31 januari op als am-
bassadeur via e-mail adres:
d.vanloon@nieuwegein.nl.

Aanmelden IkPas
Wil je zien wat er gebeurt als je
30 dagen lang geen alcohol
drinkt? Geef je dan voor 1 maart
op via ikpas.nl. IkPas helpt je
vervolgens een maand lang bij
jouw uitdaging. Je kunt bij IkPas
terecht voor vragen, tips, artike-
len en recepten voor lekkere &
gezonde alternatieven, badges
die je kunt verdienen met uitda-
gingen en extra steun op de
moeilijke momenten.

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

http://www.huren.nl
https://www.shiatsupraktijkjanvanrossum.nl




Nieuwegein Kiest
De gemeenteraadsverkiezing-
en op 21 maart komen steeds
dichterbij. Weet u al wat u gaat
stemmen? U heeft nog twee
mogelijkheden om uw stem te
laten horen en in gesprek te
gaan met lokale wethouders en
politici. Op dinsdag 13 februari
van 20.15-21.15 uur komen
wethouder Johan Gadella
(VVD) en Herman Troost (VSP)
samen in Buurtplein Galecop.
Toegang is gratis, aanmelden
via het e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. verkiezingstour).

Op dinsdag 13 maart kunt u
van 19.30-22.30 uur terecht in
De Kom voor het Verkiezings-
debat. Hier gaan Nieuwegeinse
politieke partijen met elkaar en
met de zaal in gesprek over on-
derwerpen zoals verkeersveilig-
heid, de zorg en het kunst- en
cultuurbeleid. Laat uw stem ho-
ren en kom ook naar het Ver-
kiezingsdebat.

Toegang: leden € 5 / niet-leden
€ 7,50, inclusief consumptie-
bon. Reserveer uw kaartjes via
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. Verkiezingsdebat) of
koop ze in de bibliotheek.

Media Makerspace
Op woensdag 31 januari vinden
er maar liefst twee leuke
activiteiten plaats in de Media
Makerspace van de bibliotheek:
een introductiecursus 3D-
printen en een Kids Media Lab
over Instagram Stories.

Van 15.30-17.00 uur maken
jonge techniekliefhebbers (9 t/
m 14 jaar) kennis met de 3D-
printers. Ze krijgen alles te we-
ten over de printers en ontwer-
pen meteen hun allereerste 3D-
projecten. Kinderen (9 t/m 12
jaar) die liever aan de slag

gaan met social media kunnen
hun ei kwijt tijdens het Kids
Media Lab. Van 15.00-16.30
leren ze alles over Instagram
Stories. Aanmelden is verplicht
via het e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. 3D printen 31 januari of
Kids Media Lab 31 januari).

Ledenvoordelen
Bent u al bekend met alle voor-
delen van onze lidmaatschap-
pen? Als lid van de bibliotheek
kunt u al gratis gebruikmaken
van de publiekspc’s, krijgt u
korting op printen en deelname
aan activiteiten, en kunt u gratis
reser-veren. Vanaf februari ge-
niet u van nog meer voordeel:
gratis inloggen op beveiligde
wifi in de bibliotheek en korting
op scannen.

U kunt al lid worden voor de bi-
bliotheek voor slechts vijf euro
inschrijfkosten. Wilt u ook ge-
bruikmaken van de collectie?
Voor het lenen van materialen
voor volwassenen betaalt u €
42 per jaar; als u ook jeugdma-
terialen wilt lenen zijn de abon-
nementskosten € 50 per jaar.
Jeugdleden tot 18 jaar zijn gra-
tis lid van de bibliotheek.

Nieuws van De Tweede Verdieping

Openbare verlichting
De openbare verlichting in Nieu-
wegein mag beste belabberd
genoemd worden. Met grote re-
gelmaat ondervinden de inwo-
ners hinder van de donkere stra-
ten door het uitvallen van de lan-
taarnpaalverlichting. Het gevoel
van onveiligheid neemt hierdoor
toe. Vooral in deze donkere da-
gen wanneer juist dan de open-
bare verlichting het hardst nodig
is. De gemeente Nieuwegein
krijgt tal van meldingen binnen
op het Klanten Contact Cen-
trum.

De gemeente Nieuwegein laat
weten: ‘Helaas zijn er nog
steeds storingen in de openbare
verlichting op sommige plekken
in Nieuwegein. Het gaat om ge-
deelte van de openbare verlich-
ting langs de Batauweg tot aan
de A.C. Verhoefweg, bij de Ova-
tonde op de Batauweg en langs
de Galecopperlaan in de wijk

Galecop. Ook de verlichting
langs het fietspad in Park Oude-
gein kampt met een hardnekkige
storing. De straatverlichting is ‘s-
avonds ook uit aan de Hoornse-
schans, Bornseschans en ande-
re locaties in Fokkesteeg. De
gemeente, City Ter en Stedin
vinden dit terugkerend probleem
zeer vervelend voor de bewo-
ners en doen hun uiterste best
om dit probleem zo snel moge-
lijk op te lossen.’

Erik Tijsinger laat op Facebook
weten: ‘Ik had inderdaad giste-
ren ook alweer melding gemaakt
hiervan. Aantal weken geleden
ook al. Heb niet echt het gevoel
dat er effectief naar een oplos-
sing wordt gezocht.’

Gisteravond was het bijvoor-
beeld op veel plekken donker
rondom de wijk Galecop. Toch
een wijk waar veel ingebroken
wordt in woningen en auto’s.

Nicole van Nimwegen uit Gale-
cop laat op Facebook weten:
‘Het is volgens mij inmiddels wel
voldoende gemeld dat de ver-
lichting het slecht of niet doet in
de wijk. Lijkt me dat de gemeen-
te zo langzamerhand met een
heldere uitleg moeten komen en

als het echt te lang gaat duren,
kijken naar maatregelen om on-
veilige situaties te verminderen.’

Vooralsnog vind de gemeente
dat de verantwoordelijkheid van
de openbare verlichting ligt bij
Stedin en City Tec.

Diverse workshops in de bibliotheek
Tijdens de eerste ouder-kindochtend van 2018 kregen de ou-
ders een voorproefje van alle workshops die het eerste kwartaal
gegeven worden. Ondertussen werden hun kinderen voorgele-
zen.

Samen kijken ze uit naar de volgende twee workshops: baby-
en peuteryoga op woensdag 14 februari en positief opvoeden
op woensdag 14 maart aanstaande.

De Batauweg




