
Afgelopen woensdag kwam de eerste afleve-
ring van ‘Venster’ uit. Met deze nieuwe rubriek
kijken we terug wat er de afgelopen maand fil-
misch is gebeurd en vastgelegd door onze vi-
deografen. Zij trekken er geregeld op uit om u
van het nieuws te voorzien, natuurlijk over
Nieuwegein, en dat doen zij met veel plezier.
Samen met een team van 27 betrokken Nieu-
wegeiners maken wij het nieuws voor onze le-
zers, alweer bijna een kwart eeuw lang.

In ‘Venster’ zal Bart van Rooijen op zijn eigen
wijze met u het nieuws doorlopen van de afge-
lopen maand, een soort van maandelijks do-
cumentje.

Klik op onderstaande link voor de eerste afle-
vering van 'Venster': https://goo.gl/4ir2VX

'Venster' januari 2018

'Oudste' babygraf van Nederland in Nieuwegein

Archeologen hebben een ontroerende en
unieke ontdekking gedaan bij een steen-
tijdvindplaats van de Swifterbantcultuur in
Nieuwegein. Dit maakte de gemeente
Nieuwegein en het Archeologisch Onder-
zoeksbureau RAAP dinsdagmorgen 30
januari jl. bekend.

De vindplaats in Nieuwegein is met ruim
136.000 goed geconserveerde vondsten
een van de meest vondstrijke Swifterbant-
vindplaatsen tot nu toe in Nederland. De
vondst van de baby kwam als verrassing
bij het uitprepareren van het graf van een
jonge vrouw die 20 à 30 jaar oud gewor-
den is. Dat gebeurde in Leiden bij RAAP.

Eerder was al opgevallen dat de linkerarm
van de vrouw recht langs haar lichaam lag,
maar dat haar rechterarm gebogen lag in
een knik. Dit was opmerkelijk, omdat bij de
Swifterbantcultuur een begravingshouding
met gestrekte armen en benen gebruikelijk
is. Nu blijkt er voor deze afwijking een

even fascinerende als ontroerende reden
te zijn: bij de rechterarm van de vrouw lig-
gen de botfragmenten van een baby. Er
zijn delen van de sleutelbeentjes, de sche-
del, een pijpbeen en de kaak met gebits-
elementen teruggevonden. Het blijkt te
gaan om de oudste baby van Nederland.

Wethouder Johan Gadella: “Nieuwegein is
een vrij jonge stad. Over drie jaar vieren
we ons 50-jarig bestaan. Toen vorig jaar
bekend werd dat in de kleigrond van ons
bedrijvenpark Het Klooster resten van de
Swifterbantcultuur waren gevonden, kre-
gen we er in één klap een verleden bij dat
6000 jaar terug gaat. Daar zijn we heel
trots op. Nu deze unieke ontdekking van
het babygraf. Nieuwegein was in de
Steentijd dus ook al een populaire vesti-
gingsplek. Bedrijven die zich op Het Kloos-
ter vestigen komen niet alleen op het
meest bereikbare en duurzame bedrijven-
park van het midden van het land, maar
ook op een historisch unieke plek."

Archeologen hebben een ontroerende en unieke ontdekking gedaan bij een steen-
tijdvindplaats van de Swifterbantcultuur in Nieuwegein. Dit maakte de gemeente
Nieuwegein en het Archeologisch Onderzoeksbureau RAAP vanmorgen bekend in
het Stadshuis van Nieuwegein. Video op: https://goo.gl/neqxeZ

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!
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DeDigitaleNieuwegeiner

https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.facebook.com/penpuntnl/


https://www.gall.nl/zoeken/?q=weekenddeal


Laat een foto maken!

U bent genomineerd voor Nieuwe-
gein Awards maar nog niet bij de
fotograaf geweest? Neemt u dan
a.u.b. zo snel mogelijk contact met
de organisatie op via telefoonnum-
mer: 06-21 24 87 68 of via e-mail:
info@nieuwegeinawards.nl.

De organisatie heeft een professio-
nele foto van u nodig voor o.a. de
zaalschermen tijdens Nieuwegein
Awards. Als genomineerde kreeg u
eerder al een uitnodiging om gratis
naar de fotograaf te gaan. Een aan-
tal van u heeft hier geen gehoor aan
gegeven. 'Wij missen daardoor nog
een aantal goede foto’s' aldus de
organisatie.

Als u zo spoedig mogelijk contact
opneemt via bovenstaand telefoon-
nummer regelet e organisatie van
de Nieuwegein Awards dat er als-
nog een foto van u gemaakt kan
worden of zoeken zij met u een an-
dere oplossing. 'Wij verzoeken u
dringend aan deze oproep gehoor
te geven. U helpt ons als organisa-
tie daar erg mee.' De Nieuwegein
Awards is al op zaterdag 10 februari
aanstaande!
De organisatie Nieuwegein Awards

____________________________

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 Hoornseschans in
Fokkesteeg: https://goo.gl/v3XRpA
____________________________

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 vierde Mark Snoeren van de VVD Nieuwegein. Klik hier
voor meer informatie: https://goo.gl/f4kuRz

Deze hoekwoning aan de
Zwanenburgstraat met 4
slaapkamers is een prima wo-
ning voor gezinnen én biedt
volop (uitbreidings-)mogelijk-
heden. De woning ligt op een
royaal perceel en heeft ook
een vrijstaande garage. De
woning is ideaal gelegen aan
de rand van de oude dorps-
kern Jutphaas met veel groen
in de omgeving.

Info: https://goo.gl/9nJHqH
Vraagprijs € 269.500 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: Zwanenburgstraat 53

https://www.moenmakelaars.nl
https://www.moenmakelaars.nl/woningaanbod/koop/nieuwegein/zwanenburgstraat/53?iscustom=true&take=18
www.slagerijwimkastelein.nl
http://www.gall.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!

'Geins Geluk'

De regels voor het verstrekken van subsidies
zijn gewijzigd. Op 1 februari gaat de nieuwe
Subsidieregeling Nieuwegein 2018 in.

Geins Geluk
Geins Geluk is een regeling in Nieuwegein
die het mogelijk maakt om maatschappelijke
inwonersinitiatieven te realiseren. Initiatieven
gericht op een mooie, schone en veilige leef-
omgeving; een fijne stad om te wonen. Een
stad waar ruimte is voor iedereen en ieder-
een zich welkom voelt. Inwoners van Nieuwe-
gein worden gestimuleerd om hier een bijdra-
ge aan te leveren. Dit kan op vele manieren.
De gemeente Nieuwegein draagt hier graag
aan bij.

Meer informatie over Geins Geluk
Meer informatie over de subsidieregeling voor
dit inwonersinitiatief vindt u op de website:
http://www.nieuwegein.nl/geinsgeluk

Kindercarnaval in De Steeg

Op zondag 4 februari van 13.30 uur tot
17.00 uur, is het weer de hoogste tijd
voor het grote kindercarnaval in wijkhuis
De Steeg. Afgelopen jaar was het een
enorm feest. De succesformule is onver-
anderd gebleven. De toegang is gratis.

Wil je graag in de prijzen vallen? Hofda-
me Wilma en adjudant André reiken prij-
zen uit voor het mooiste kostuum, zowel
bij de jongens als bij de meisjes. Wilma
reikt ook onderscheidingen uit aan kin-
deren die de afgelopen tijd een bijzon-
dere prestatie hebben geleverd. Dit kan
een schoolprestatie zijn, maar ook bij-
voorbeeld het helpen van een vriend(in),
volwassene of een dier. Komt uw kind
hiervoor in aanmerking? Stuur dan een
e-mail: pr.bianca@wijkhuisdesteeg.nl.

Kortingskaarten voor vijf consumpties
(fris en chips) à € 3,50 zijn tijdens het
kindercarnaval verkrijgbaar aan de bar
van Wijkhuis De Steeg.

https://pcbuitvaartzorg.nl




Verkiezingsprogramma CDA
Het CDA Nieuwegein heeft het verkiezings-
programma voor de verkiezingen op 21 maart
aanstaande gepresenteerd. Het nieuwe ver-
kiezingsprogramma draagt de titel 'Voor een
beter Nieuwegein.' Met deze positieve en am-
bitieuze boodschap gaat het CDA de komen-
de tijd naar de Nieuwegeinse kiezers. “Er
gaan veel zaken goed in Nieuwegein, maar
het kan zeker ook op een heel aantal punten
beter”, aldus CDA-lijsttrekker Gerben Horst.

In de groene woonwijken van Nieuwegein is
het prettig wonen. Door de centrale ligging is
de stad goed bereikbaar, is er veel werkgele-
genheid en zijn er veel voorzieningen voor
jong en oud. Op deze en vele andere plus-
punten van Nieuwegein moeten we zuinig zijn.

CDA-lijsttrekker Horst: “We horen van inwo-
ners en ondernemers ook dat er zaken zijn die
beter kunnen. Zaken waarmee we voor de
toekomst ook een aantrekkelijke en fijne stad
blijven.” Zo kan de onderlinge verbondenheid
tussen inwoners veel beter. De vele inbraken
in woningen en auto’s zorgen voor een onvei-
lig gevoel. Dat moet dus beter worden aange-
pakt. Het onderhoud aan wegen, groen en
straatverlichting moet op veel plekken beter.
Er is veel geregeld voor zorg en welzijn, maar
de samenhang en samenwerking kan beter.

De woningmarkt kan beter met meer passen-
de woningen voor onze ouderen en betaalba-
re woningen voor starters en doorstromers.
Veel inwoners hebben na jaren van crisis
weer werk, maar nog teveel anderen zoeken
een baan. Met zonnepanelen en groene da-
ken wordt Nieuwegein steeds duurzamer,
maar we moeten meer doen om klaar te zijn
voor de klimaatverandering. En de dienstver-
lening van de gemeente aan de inwoners kan
ook beter.

Vijf punten voor een beter Nieuwegein
Samen met inwoners en ondernemers wil het
CDA de komende jaren de schouders er on-
der zetten voor een beter Nieuwegein. Lijst-
trekker Horst: “Ik noem vijf punten uit ons pro-
gramma waar we aan een beter Nieuwegein
willen werken. Dan gaat het om minder regels
voor vrijwilligersevenementen, meer aandacht
voor veiligheid in de wijken, betaalbare wo-
ningen voor middeninkomens, bestrijding van
eenzaamheid en jongeren meer betrekken bij
de toekomst van Nieuwegein.” Natuurlijk
staan er nog meer voorstellen in ons verkie-
zingsprogramma voor een beter Nieuwegein.

In het Zonnepark Galecop in Nieuwegein, komen 1186 zonnepanelen van elk 270
Wattpiek op een stuk grond langs de A12, de zogenaamde Galecopperzoom. Het
park wordt vijf hectare groot, dat is vergelijkbaar met ongeveer tien voetbalvelden.
Daarmee is het één van de grotere solarparken in de provincie.

De gemeente Nieuwegein heeft de grond
tot 2030 ter beschikking gesteld voor de op-
wek van zonne-energie. Zonnepark Gale-
cop PCR, een zogenoemd ‘postcoderoos-
project’, krijgt een vermogen van 320 kWp
en levert een jaarlijkse opbrengst van on-
geveer 300.000 kWh aan groene stroom.
Naast het PCR wordt nog een zonnepark
gerealiseerd, maar dan binnen het kader
van de SDE+-regeling.

Samen energie opwekken
Je kunt deelnemen aan het PCR Galecop
voor € 315,00 per paneel en je verdient de
investering in 9 jaar terug. Daarna geniet je
zeker nog tot 2030 van de voordelen van
het project. In 2029 nemen we gezamenlijk
een beslissing over de toekomst van het
project. Het rendement van de investering
wordt geschat op circa 5,5 procent. Boven-
dien, en misschien wel het belangrijkste,
draag je bij aan duurzame energie in je ei-
gen buurt.

Welke postcodes doen mee?
Als centrum van de roos hebben we 3438
genomen om zoveel mogelijk particulieren
en bedrijven in de rondomliggende postco-
des 3437, 3528, 3526, 3439, 3436, 3431 te
bereiken.

Interesse in deelname
Kijk op de volgende website voor meer in-
formatie: https://goo.gl/SUktD4 en vul het
interesseformulier in. Het verplicht tot niets.
Als alle panelen potentieel in Zonnepark
Galecop ‘aan de man gebracht’ zijn, ont-
vangt u een overeenkomst. Het aantal pa-
nelen is beperkt, ook hier geldt: wie het
eerst komt, wie het eerst maalt!

Vragen
Er is een uitgebreidere brochure beschik-
baar via bovengenoemde link. Blijven er
onbeantwoorde vragen, stuur dan een e-
mail naar info@e-lekstroom.nl.

Partners Zonnepark Galecop
e-Lekstroom is opgericht met het doel om
duurzame energieprojecten in de lek-
stroomregio op te zetten. De Coöperatie
legt zich toe op de ontwikkeling van zoge-
naamde postcoderoosprojecten, die tot
stand worden gebracht met de Regeling
Verlaagd Tarief Energiebelasting.

Greenchoice is samenwerkingspartner
De stroom die door het zonnepark wordt
opgewekt, wordt door Greenchoice op de
markt gebracht. Overstappen naar
Greenchoice is niet noodzakelijk, maar het
heeft wel voordelen voor jezelf, en ook voor
de Coöperatie.

Voorzitter Hans Reusch van RTV9

Zonnepark Galecop in aanbopuw

www.pen.nl/artikel/strip-kim-houtzager-41


Kids Art Club in het KCN
Ook deze voorjaarsvakantie or-
ganiseert het Kunstenaars Cen-
trum Nieuwegein (KCN) weer de
‘Kids Art Club’ en wel op woens-
dag 28 februari. Deze workshop
is voor kinderen van 8 tot 11 jaar.
Vindt uw kind schilderen en teke-
nen leuk? Of bent u op zoek naar
een leuke of bijzondere activiteit
voor uw kind in de vakantie?
Meld hen aan! Dat kan via een e-
mailtje naar het secretariaat van
het KCN: ledenkcn@gmail.com.

De ‘kids’ leren schilderen op
doek, waarbij het mengen van
kleuren centraal zal staan. Er is
plaats voor acht kinderen.

Vier leden van het KCN, Willy
Begeman, Mahsjid Djalinoes,

Corrie van Mourik en Monique
Murray, zullen op die dag van
14.00 uur tot 16.30 uur de work-
shop organiseren in de galerie
van het KCN aan de Kerkstraat
38 in Jutphaas.

De begeleiders zijn voornemens
in het najaar een expositie in te
richten van de door de kinderen
gemaakte werken. Zij vragen een
bijdrage van 10,- euro per kind.
Dit bedrag is voor materiaal en
versnaperingen.

De Kids Art Club is er ook voor
verjaardagspartijtjes. Meer weten
hierover? Kijk eens op de Kids
Art pagina. Deze is te vinden op
de website van het Kunstenaars
Centrum in Nieuwegein:
http://www.kcn-galerie/

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: Hoogwater in de Lek.

Onlangs zagen bewoners in Vreeswijk, nadat ze een scooter onbeheerd op een vreemde locatie opmerkten, een man vluchten richting
de Margrietstraat in het dorp. Hierop werd melding gemaakt bij 112 en werd een bericht geplaatst in de grootste BuurtWhatsappapp
van Nieuwegein. De BuurtWhatsapper kwamen snel in actie waarop de dief kon worden aangehouden door de politie. Heeft u zich al
aangemeld voor de BuurtWhatsapp? Kijk hier voor meer informatie: https://goo.gl/yoVfJE



Geslaagd voor A-diploma

Woensdag 31 januari 2018 werd er af-
gezwommen voor het A- 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 eerste
diploma van het zwem-ABC. Alle kinde-
ren deden enorm hun best. Het resultaat
was dat iedereen is geslaagd! Op de fo-
to’s de kinderen met hun A-diploma;

Efrien Vadim Gianinni, Jafar Seghir, Ru-
bina Siddiqhi, Akshay Baldew, Tim Kra-
nenburg, Evi Duin, Levi Kemker, Fenna
van der Zwaag, Lamia Kilickeser, Ruben
Goessen, Gianni Soeto, Daley den Dulk,
Pepijn Beenen, Maxime Veldhoven en
Laylah Boelijn.

Alle namen en een grotere foto vindt u
hier: https://goo.gl/DyZkCX

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 spet-
terende optredens en is er genoeg gelegen-
heid voor een hapje en een drankje.

Hou voor het laatste nieuws en de kaartver-
koop de website van de organisatie in de ga-
ten: http://www.nieuwegeinawards.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.nieuwegeinawards.nl
http://www.filmscanning.nl


OMKIJKEN

Januari 2012.

Tijdens de drukke,
volle, heel gezellige
nieuwjaarsbijeenkomst
van de VSV Vreeswijk
proberen moeder en
zoon zich te
concentreren op
hetgeen de voorzitter
te vertellen heeft.

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

Veiligheidscijfers 2017
“Doorgaan met de goede aan-
pak” is wat burgemeester Frans
Backhuijs wil in 2018, op basis
van positieve veiligheidscijfers
van 2017. Het totale aantal mis-
drijven daalde namelijk met 15%
terwijl die in de regio met 9%
daalde. Met name de autokra-
ken en de woninginbraken val-
len op. Die zijn namelijk met wel
20% gedaald.

“Maar de aantallen zijn nog
steeds veel te hoog,” vindt
burgemeester Frans Backhuijs.
“Deze criminaliteit heeft zo’n
grote impact op de slachtoffers.
Daarom blijft de aanpak van au-
tokraak en woninginbraak bo-
venaan staan op onze prioritei-
tenlijst.”

Dalers en stijgers
Overig opvallende dalers zijn
vernielingen met 27% en be-
drijfsinbraken met 36%. ook:
winkeldiefstal en jongerenover-
last zijn toegenomen met res-
pectievelijk 4% en 1%. De
grootste stijger is straatroof, met
22%, maar in absolute aantallen
spreken we dan van 9 naar 11.

Ondermijnende criminaliteit
De aanpak van jeugdoverlast is

de derde prioriteit en de aanpak
van georganiseerde criminaliteit
de vierde. Landelijk is er veel
aandacht voor het thema On-
dermijning. Ook in Nieuwegein
willen politie en gemeente en
OM georganiseerde criminaliteit
bestrijden. De gemeente en po-
litie willen daarin samen optrek-
ken met burgers en onderne-
mers: Nieuwegein veilig met el-
kaar.

“Als bewoners een vermoeden
hebben van een hennepkweke-
rij kunnen zij bijvoorbeeld con-
tact opnemen met de politie, of
dit melden via misdaad ano-
niem”.

Ook vraagt de burgemeester
nog eens aandacht voor het
melden van vreemde situaties,
want deze meldingen helpen om
de criminaliteit terug te dringen.
Buiten de voorgenoemde priori-
teiten zet de gemeente ook in
op de aanpak van radicalisering
en de aanpak van woonover-
last.

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

Burgemeester Backhuijs

http://www.huren.nl
www.kapsalonvandoorn.nl




Open Lab: Valentijn 3.0
Op zaterdag 10 februari van
14.00-16.00 uur staat het Open
Lab helemaal in het teken van
Valentijnsdag. Kinderen van 6
t/m 12 jaar leren hoe ze een
Valentijnskaart met een zelf-
ingesproken boodschap kun-
nen maken. Ook kunnen ze
lichtgevende of 3D-geprinte
hartjes maken.

De toegang tot dit Open Lab is
gratis. Als de kinderen hun zelf-
gemaakte project(en) mee naar
huis willen nemen, betalen ze
enkel de materiaalkosten: € 4,-
voor de kaart en de lichtgeven-
de hartjes en €2 voor de 3D-
geprinte hartjes. Aanmelden
kan via e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. Open Lab 10 februari).

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 19.45-21.15 uur komen
wethouder Johan Gadella
(VVD) en Herman Troost (VSP)
samen in Buurtplein Galecop.
Toegang is gratis, aanmelden

via het e-mailsdres:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. verkiezingstour).

Op dinsdag 13 maart kunt u
van 19.30-22.30 uur terecht in
theater De Kom voor het Ver-
kiezingsdebat. Onder leiding
van Politiek Café presentator
René Hansen en debatleidster
Elisabeth van den Hoogen zul-
len de Nieuwegeinse politieke
partijen met elkaar in debat
gaan aan de hand van zes stel-
lingen over lokale, actuele on-

derwerpen. Hoe denken de
partijen bijvoorbeeld de ver-
keersveiligheid op de Noordste-
deweg te kunnen vergroten?

Laat uw stem horen en kom
ook naar het Verkiezingsdebat.
Bibliotheekleden krijgen op die
avond op vertoon van hun pas-
je een consumptiebon.

Reserveren is verplicht via
actie@detweedeverdieping.nu.
Of haal uw kaartjes op in de
bibliotheek.

Ouder-kindochtend
Elke tweede woensdag van
10.00-11.00 uur vindt de ouder-
kindochtend plaats in de biblio-
theek. Hier komen ouders en
hun kleintjes (0-4 jaar) samen
voor een gezellige en leerzame
ochtend. Elke maand wordt een
leerzame workshop gegeven.

Op woensdag 14 februari staat
de ouder-kindochtend in het te-
ken van ontspanning. Hier kunt
u genieten van baby- en peu-
termassage, peuteryoga en
mindfulness.

De deelname aan de ouder-
kindochtend is gratis. Aanmel-
den kan via e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ouder-kindochtend 14
februari).

Nieuwegein-lezing
Het is in 2017-2019 100 jaar
geleden dat het algemeen kies-
recht werd ingevoerd in Neder-
land: in 1917 voor mannen en
in 1919 voor vrouwen. Op don-
derdag 22 februari kunt u meer
inzicht krijgen in de geschiede-
nis van onze democratie tijdens
de Nieuwegeinlezing.Toegang
tot deze avond is gratis, aan-
melden kan via e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. 100 jaar kiesrecht).

Nieuws van De Tweede Verdieping

Awards genomineerden
De organisatie van de Nieuwe-
gein Awards bedankt graag ie-
dereen die kandidaten heeft
aangemeld voor de Nieuwegein
Awards 2018. Dit jaar zijn in to-
taal 57 personen, organisaties,
ondernemingen, verenigingen
etc. voorgedragen. Op de web-
site van de organisatie zijn deze
genomineerden te zien met hun
prestaties.

Olga Hansen van de Nieuwe-
gein Awards: 'Wij bedanken ook
alle juryleden die tijd en energie
staken in het kiezen van de ge-
nomineerden uit de kandidaten.
Voor de categorie 'Politicus van
het Jaar' kwam geen jury in ac-
tie. Hier werden de genomineer-
den door middel van stemron-
des vastgesteld. Nu ook de laat-
ste genomineerden, en wel in de
categorie Cultuur & Evenement,
bepaald zijn, zetten wij alle na-
men graag nog eens voor u op

een rijtje. Wie komen in aanmer-
king voor een award over het
jaar 2017?'

CULTUUR & EVENEMENT
Het Nieuwegeins Kamerkoor, de
Zingende Zomer van De Partner
en de Kunstmarkt Nieuwegein.

VRIJWILLIGER
Peter Bakker van Stichting Hart-
slag, Ahmad Alaji, onder andere
De Tweede Verdieping, en Willy
van den Brink van De Partner.

VRIJWILLIGERSORGANISATIE
Buurtbemiddeling Nieuwegein,
De Nieuwe Hoop Kringloop en
de organisatie van
Kindervakantieweek Jeugdland.

DUURZAAMHEID
Bewonersvereniging EnergieN,
het initiatief Cals MUN (Model
United Nations) en inwoonster
Veronique Vermeulen.

ONDERNEMING/ONDERNEMER
Kapsalon Jan van Doorn, Gas-
tronomie Boerderij De Midden-
hof en ICT Dienstverlener
Knoworries.

POLITICUS
Martin Monrooij, fractievoorzitter
Christen Unie, Ton de Mol,
raadslid VSP en Mark Snoeren,
fractievoorzitter en lijsttrekker
VVD.

SPORTER
Agaath Wartena, Kenpo karate,
Charella Westra, Jiu Jitsu, en
Roche Woen Tjoen Soen, Taek-
won Do.

SPORTTALENT
Dieudonné van Zoelen, UVV
Honk- en softbal, Maureen Ver-
steeg, KRC Rolling en Michael
Ray Rozengarden, Kenpo Ka-
rate.

Rechts: De te winnen Award

SPORTPLOEG
Vrouwen 1 van VSV Vreeswijk,
Grote Showgroep, KRC Rolling
en het team Bridget Zoetemeyer
& Romeé Roussey, jiujitsuka’s
De Mix.

http://www.nieuwegeinawards.nl

Nationale Voorleesdagen
Tijdens de Nationale Voorleesdagen vierde de bibliotheek in
heel Nieuwegein de magie van voorlezen. De vrijwilligers van
de voorleesbrigade lazen onder andere voor bij Bruna CityPla-
za, het consultatiebureau, het Natuurkwartier en Fort Vreeswijk.




