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Wie wordt 'Politicus van het Jaar'

Laatste flitspaal van vier is geplaatst
Jaarlijks telt Nieuwegein circa 200 geregistreerde ongevallen in het verkeer. De
twee belangrijkste oorzaken van deze ongevallen zijn door rood licht rijden en te
hard rijden. Soms betreft het een combinatie van beiden die tot een ongeval
leiden. Geregistreerde ongevallen zijn de situaties met vaak ernstige gevolgen
voor mensen en voor het verkeer. Om het aantal ongevallen terug te dringen heeft
het Openbaar Ministerie (OM) op vier plekken in Nieuwegein flitspalen geplaatst.
De laatste is dinsdag geplaatst op de kruising A.C. Verhoefweg - Barnsteendrift.
'Er zijn maatregelen die kunnen bijdragen
aan de verkeersveiligheid. De beste maatregelen zijn die aan de weg. De weg aanpassen gaat helaas niet altijd door de
functie ervan. Zo zijn er wegen waar de
doorstroming heel belangrijk is. Het versmallen van zo’n weg dwingt tot minder
hard rijden, maar heeft als nadeel dat de
doorstroming van het verkeer stokt. We
proberen dan ook hier via handhaving de
verkeersveiligheid te verbeteren’ aldus de
gemeente.
Het OM, de politie en gemeente Nieuwegein werken samen aan het verbeteren
van de verkeersveilig-heid. De gemeente
en de politie hebben bij het Openbaar
Ministerie een aanvraag voor flitspalen

ingediend voor locaties waar infrastructurele maatregelen niet mogelijk zijn en verkeersongevallen plaatsvinden door hard
en/of door rood licht rijden. Op de volgende locaties zijn de flitspalen geplaatstr:
- A.C. Verhoefweg t.h.v. de Barnsteendrift
- Weg naar de Poort t.h.v. de Buizerdlaan
- Plettenburgerbaan t.h.v. de Perkinsbaan.
- Symfonielaan t.h.v. de Harmonielaan.
De flitspalen zijn alleen bedoeld voor het
gemotoriseerde verkeer. Om fietsers en
voetgangers te verleiden niet door rood
licht te gaan wordt er op verschillende
oversteekplaatsen in Nieuwegein bij verkeerslichten aangegeven hoe lang zij moeten wachten om te kunnen oversteken.

Op 10 februari 2018 vindt de achtste editie
van de Nieuwegein Awards plaats in Sport- en
Evenementencomplex Merwestein. Dit jaar
wordt ook weer de award ‘Politicus van het
Jaar’ uitgereikt. U kunt meebepalen wie de uiteindelijke genomineerden worden. Breng uw
stem uit op één van de drieëndertig Nieuwegeinse raadsleden. Zij vormen de kandidaten
voor deze onderscheiding.
U kunt tot met 30 november uw stem uitbrengen. In de uiteindelijke telling van de uitgebrachte stemmen telt de verkiezing door het
publiek voor 50% mee. Stemming door de
leden van het Comité van Aanbeveling van
Nieuwegein Awards betreft de andere 50%.
Klik op onderstaande link om uw stem uit te
brengen: https://goo.gl/f975XW

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!

Woning van de week: Walnootgaarde 6

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric 'Mosselen
met tomaat en gerookte paprika.’

In fraaie woonomgeving “de
Gaarden” gelegen ruim 3kamerappartement met royaal dakterras / daktuin gelegen op het zonnige zuiden.
Deze speelse woning bevindt
zich in kleinschalig appartementencomplex welke is
voorzien van een liftinstallatie. Gunstig gelegen ten opzichte van winkels, openbaar
vervoer, scholen en uitvalswegen

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

Vraagprijs: € 180.000 k.k.

Info: https://goo.gl/btzxJb

Goed Geregeld

Eric: 'Het recept is voor twee personen. Ben je met z’n vier dan gewoon alles verdubbelen.'
Het recept: https://goo.gl/VeJR3p
____________________________

Geluidshinder bij Beatrixsluis

Alle straten, lanen, driften, pleinen
en wat dies meer zij, vastgelegd
volgens een vast stramien: ter
hoogte van het pand met huisnummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in gefotografeerd. Daarbij bepaalt het
straatnamenregister van de Gemeentegids 2010 de alfabetische
volgorde in deze rubriek.
Deze week de Jan van der
Heydenhage in Galecop. Zie de
foto op: https://goo.gl/aVrMsB
____________________________

Gemeente Info
Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wisten
het al, maar vanaf woensdagmorgen vroeg zijn deze pagina’s ook
te lezen op de Digitale Stad Nieuwegein. Klik op de volgende link
om de pagina's te lezen:
https://goo.gl/KQAwAT

De komende twee weken kunnen omwonenden van de
Beatrixsluis hinder ondervinden van de werkzaamheden
aan de sluis. Vanaf maandag 16 oktober is Sas van Vreeswijk begonnen een aantal damwandplanken in te trillen en
uit te trekken ter hoogte van het buitenhoofd. De damwandplanken die Sas gaat intrillen zijn o.a. bedoeld om de
aansluiting van de nieuwe Lekdijk op het buitenhoofd van
de 3e kolk te maken.
De damwandplanken die Sas van Vreeswijk eruit trekt, zijn
gebruikt om tijdens de werkzaamheden tijdelijk de waterkering intact te houden. Deze zijn nu niet meer nodig omdat
de nieuw aangelegde Lekdijk inmiddels gereed is. Ook
werkt Sas van Vreeswijk de komende vier weken op de oude plek van kazemat Vreeswijk Oost. Daar worden damwandplanken en funderingspalen verwijderd.
Beide werkzaamheden kunnen geluidhinder veroorzaken.
Helaas kan dat niet voorkomen worden.

Zaterdag 14 oktober jl, tijdens de
open dag van de Proxima Hospice
Nieuwegein, kreeg Marjan Brokking,
vrijwilliger bij Proxima het NOVkeurmerk Vrijwillige Inzet Goed
Geregeld uitgereikt door Jaimy van
der Veeken, adviseur Goed Geregeld bij MOvactor.
Proxima wil door dit keurmerk laten
zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk heeft georganiseerd. “Vrijwilligers weten dat
ze binnen onze organisatie kunnen
rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten”, vertelt Ineke Aalderink, directeur. Ook voor financiers, samenwerkingspartners en klanten is het
zinvol te weten dat onze organisatie
haar vrijwillige inzet goed heeft
geregeld!
Het keurmerk is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun
vrijwilligersbeleid voldoen aan de
door NOV gestelde kwaliteitscriteria.
Proxima Terminale Zorg Hospice &
Thuis zet zich in met opgeleide vrijwilligers in voor mensen in de laatste levensfase. Dit doet zij in de
hospice in Nieuwegein en bij mensen thuis in elf gemeenten in de
Provincie Utrecht.

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!'

Woningen blijven behouden

Beginnerscursus Bridge
Vanaf 26 oktober 2017 organiseren Bridgeclubs Nieuwegein en Oudegein samen op de
donderdagmiddag een beginnerscursus
bridge. De cursus duurt 12 donderdagmiddagen en kost € 90,= incl. lesboek. Halverwege
de bridgecursus is een clinic om het geleerde
te oefenen.
Meer informatie over de cursus is te verkrijgen bij Evert van Linge. Dit kan via e-mail:
vz-bcn@bridgeclubnieuwegein.nl of telefonisch: 030 – 604 7729. Ook op de website
van Bridgeclub Nieuwegein staat meer informatie.
De lessen zijn van 13.30 uur tot ±16.00 uur
bij Atletiekvereniging Atverni en worden gegeven door de gezellige en professionele
bridgedocent Hans Lemmen. Iedereen die wil
leren bridgen is welkom. Het hebben van een
bridge-partner is niet nodig.

Nummer 7, 9 en 11. Dat zijn de nummers van de 3 witte woningen bij de
Prinses Beatrixsluis die in oude glorie
hersteld gaan worden. Bart Hinnen,
Technisch Manager van Sas van Vreeswijk, somt de huisnummers bijna liefdevol op. ‘Hier woonden vroeger de sluiswachters.’ Ook de loods die 15 meter
verderop ligt, blijft behouden. Naar verwachting is de renovatie van de ‘witte
huisjes’ begin 2018 gereed.
‘De omgevingsvergunning is binnen’,
zegt Bart Hinnen, technisch manager
van Sas van Vreeswijk, opgetogen.
‘Naar verwachting kunnen we in oktober
met de daadwerkelijke renovatiewerkzaamheden beginnen. Dan moeten wij
wel tegemoetgekomen aan één voorwaarde van de monumentencommissie
van de gemeente Nieuwegein: een
nieuw ontwerp voor de 3 grote schoorstenen aan de zijkant van de gevel van
de 3 witte huisjes. Hinnen: ‘Aanvankelijk
hadden we het plan om de schoorstenen na te bouwen. Omdat de schoorstenen verder geen functie hebben, geeft
de monumentencommissie aan: “Wees
dan ook eerlijk. Maak geen exacte replica, maar bouw alleen de contouren.”
Op dit moment is de aannemer samen
met de architect bezig met het ontwerpen hiervan. Meer: https://goo.gl/jwr29K

Geinbeat benefiet festival
De organisatie van Geinbeat meldde eerder
dat door het afgelasten van de vorige editie
het festival in financiële problemen is gekomen. om volgend jaar ‘De Kleine Prijs van
Nieuwegein’ en het Geinbeat festival weer te
kunnen organiseren moet er een reddingsactie 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 Nedereindseweg 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 Nieuwegein.

Column Willeke Stadtman: 'Markt'

Jongerenlintje

De Nieuwegeinse Willeke Stadtman (1950) is onlangs een tweede leven begonnen
als schrijfster. Is echtgenote en moeder van drie kinderen. Heeft inmiddels drie
kleinzoons, een kleindochter (Eloisa), een hond (een Roemeense kliko) en een
kleinhond (de hond van haar dochter). Vierendertig jaar was Willeke werkzaam in de
gezondheidszorg, aanvankelijk als arts, later als bestuurder met name in de
ouderenzorg. In 2011 is zij gestopt met werken, precies zoals zij zich had voorgenomen. Sinds eind 2014 werkt zij als arts voor de Levenseindekliniek. Al een tijdje
heeft Willeke haar eigen column op De Digitale Stad Nieuwegein. Deze week de
column: ‘Markt’.
Achteraf ben ik blij dat ik niet na mijn allereerste bezoek aan de markt op de nieuwe
plek mijn pen in de azijn heb gedoopt. Ik
had er natuurlijk naar uitgekeken. Vooral
nadat wethouder Johan Gadella er enorm
over had opgegeven: eindelijk konden wij
als Nieuwegeiners een rondje markt weer
eens koppelen aan een rondje City. Alsof
dat niet kon met de markt op P-west.

de mensen in drie rijen op hun beurt te
wachten. De wat armetierig geklede man
voor me, die net zijn bestelling wilde
plaatsen, werd snerpend tot de orde geroepen door een vrouw met een smal mondje
en iets te scherp getekende wenkbrauwen.
‘Ik stond hier eerder en van voorkruipen
hou ik niet.’ De blonde vrouw in de kraam
deed er ervaren het zwijgen toe.

De marktkooplui waren ook ontzettend enthousiast, overigens om dezelfde reden.
Verder zagen ondernemers volop kansen in
de verplaatsing naar het Stadsplein voor
het optimaal functioneren van de markt, ook
in de toekomst. Concreter werd het niet.

Het smalle mondje wilde een half pond luxe
noten en die Cranberry’s die waren nu wel
heel goedkoop. Daar nam ze meteen maar
een pond van. De man was aan de beurt.
Hij schoof een beetje naar voren. ‘Voor een
euro vliespinda’s, bedeesd legde hij de
munt op de toonbank.’

Het was zaterdag 8 oktober. We konden
rekenen op windvlagen met een maximumsnelheid van 77 kilometer per uur, een
buitje was mogelijk. Op de markt was het kil
en koud, de wind joeg ons voort, en op de
open plek vlak voor de notenkraam maakte
de wind een extra pirouette. Mensen liepen
mompelend diep weggedoken in hun opgezette kragen op zoek naar de kramen die
door hun royale opstelling vrij ver uit elkaar
lagen. Eenmaal thuis kon ik amper weer
warm worden.
Maar dan zaterdag 14 oktober. Het was
zonnig, er stond een vleug wind die eenmaal op de markt aanvoelde als redelijk
stevig. Ik was met mijn zus, die ook wel
eens een kijkje wilde nemen op een markt
die optimaal functioneert. Zij komt uit
Dedemsvaart. Bij de notenkraam stonden

Voorzitter Hans Reusch van RTV9

Bij bakkerij ’t Stoepje kocht ik vier worstenbroodjes voor echtgenoot T. Ze hadden er
nog één over en die ik mocht gratis meenemen. Ze gingen met zijn vijven gezellig in
een plastic zakje.
De mij vertrouwde bloemenstal heeft kennelijk voor comfort gekozen. Ze staan ‘overdekt’. Staat tegenover dat zij ook al van die
onnatuurlijke voorgebogen orchideeën verkopen. Schijnt een nieuwe trend te zijn. Ik
miste een bloemenstal. Daar had ik laatst
op P-west nog een fraaie hoog opschietende orchidee gekocht zonder metaalwerk.
Theatercafé De Kom vond ik een voltreffer.
Vooral ook vanwege de windschermen. Het
viel me dus mee. Maar het blijft natuurlijk
wel een ontzettend trekgat.

De gemeente Nieuwegein wil jongeren die
iets bijzonders hebben gedaan voor Nieuwegein een onderscheiding geven. Het
gaat om jongeren die zich vrijwillig en op
een bijzonder manier inzetten voor Nieuwegein. Denk aan een jongere die een
sponsorloop heeft georganiseerd voor een
goed doel, een jongere die altijd mee helpt
bij het verzorgen van de dieren op de kinderboerderij of een jongere die een dansgroep heeft opgericht voor andere kinderen. Kent u zo’n jongere? Meld hem of
haar dan nu aan. Hieronder leest u hoe u
dat kunt doen.
Aanmelden
Alle Nieuwegeinse jongeren tot en met 21
jaar kunnen worden voorgedragen. De
jongere hoeft niet in Nieuwegein te wonen,
als de activiteit of de bijzondere gebeurtenis maar wel met Nieuwegein te maken
heeft. Inzenden kan tot en met 1 december
aan Elsje Leurs, via het e-mail adres:
e.leurs@nieuwegein.nl. De commissie,
onder leiding van de burgemeester, buigt
zich over de voordrachten. Op 8 januari,
tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van
de gemeente Nieuwegein, worden de jongerenlintjes uitgereikt.
Doorslag
Het jongerenlintje krijgt overigens de
naam: De Doorslag. Voor deze naam is
gekozen omdat de jongeren die het lintje
krijgen van doorslaggevende betekenis zijn
voor de Nieuwegeinse gemeenschap.
Daarnaast is De Doorslag het water dat
Nieuwegein als stad verbindt. Het woord
jongerenlintje doet overigens vermoeden
dat de jongere iets omgehangen krijgt.
Niets is minder waar. De beloning is een
tegel met daarop de naam van de jongere.
Uiteindelijk krijgen alle tegels een plek in
de stad die samen een zogenaamde ‘walk
of fame’ gaan vormen.

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 cartoons 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 veranderde Jan de Beursfabriek in een regenboog.
Op 27, 28 en 29 oktober 2017 vindt de eerste editie van de Rainbow Expo plaats in de Beursfabriek in Nieuwegein, het grootste gay
lifestyle event van de Benelux. De beurs staat geheel in het teken van bedrijven in contact te brengen met de LGBT-community of
LGBT-minded personen. De beurs is bedoeld voor bedrijven die hun nieuwste producten en diensten vertonen. Bezoekers komen om
te proeven, proberen, ervaren, shoppen en inspiratie op te doen op het gebied van lifestyle, design & luxury, wonen, culinair, vrije tijd,
beauty, gezondheid en fashion.

Nieuwegein Awards 2018 ment, welke een samenvoeging
De achtste editie van Nieuwegein Awards vindt op 10 februari
plaats in Sport- en Evenementencomplex Merwestein in Nieuwegein. Van 15 oktober tot en
met 30 november kunnen kandidaten worden aangemeld via de
vernieuwde website van Nieuwegein Awards. Het gaat hierbij om
prestaties over de periode 1 december 2016 tot en met 30 november 2017.
U kunt kandidaten aanmelden in
de sportcategorieën: sporttalent,
sportman, sportvrouw en sportploeg. Maar ook in de categorieën: vrijwilliger, vrijwilligersorganisatie, duurzaamheid, ondernemer/onderneming en de nieuwe categorie Cultuur & Evene-

van Kunst & Cultuur en Evenement is. In de categorie Ondernemer/Onderneming kunnen
voor de komende editie van
Nieuwegein Awards alleen ondernemingen met 10 tot 50 werknemers worden aangemeld. Uit
de kandidaten worden per categorie drie genomineerden bepaald door onafhankelijke jury’s.
Dit jaar wordt ook weer de award
Politicus van het Jaar uitgereikt.
Heel Nieuwegein kan in de periode van 15 oktober tot en met 30
november meestemmen op één
van de Nieuwegeinse raadsleden. 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 aanmeldingsformulieren op de nieuwe website 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 kandidaat 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.
Klik op onderstaande link om uw
stem uit te brengen voor de 'Politicus van het Jaar 2017.'
https://goo.gl/f975XW

Zwembad van het Jaar 2017
Snelcursussen A- en B-diploma
Ook deze herfstvakantie bied Merwestein de
mogelijkheid om versneld door het A-diploma traject te gaan en zo eerder het diploma
te halen of voor kinderen die reeds op onze
wachtlijst staan voor het B- diploma het traject 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

Vol trots kunnen we mededelen dat we
gisteren tijdens de Zwembadbranche
Dag 2017 de award “Het Gouden Zeepaardje” voor het beste zwembad van
het jaar 2017, in de categorie “meer dan
200.000 bezoekers” mee naar Merwestein mochten nemen!
Directeur Ton Bothoff van Merwestein: ‘Het afgelopen jaar heeft Merwestein een ingrijpende renovatie ondergaan. Het zwembad is vernieuwd en
heeft een nieuwe uitstraling gekregen
met tal van interactieve spelmogelijkheden, waardoor een dagje zwemmen
bij Merwestein nu echt een totaalbeleving is. Dat we hier vanuit de branche
en onze gasten nu deze waardering
voor krijgen is natuurlijk geweldig’.

Halloween in Merwestein
Wat een te gekke herfstvakantie is dit! Buiten schijnt de zon en in Merwestein ook!
Lekker plonsen in het water, stuiverduiken of
als snelste van de dag de glijbaan af, het
kan allemaal. En terwijl je de glijbaan af knalt
of de ijskoude Bucketgame speelt zetten wij
je op de foto die je met al je vrienden kunt
delen via social media, of ga met al je vrienden op de foto bij de toffe photowall. Je
RFID bandje hiervoor kun je afhalen bij de
receptie.
27 oktober wordt het allemaal wat spannender in Merwestein want dan vieren we Halloween tijdens het discozwemmen, durf jij het
aan?

'Kids Art Club'

Verhuisbus huren?

Woensdagmiddag 18 oktober jl.
hebben voor de eerste keer
enkele leden van het Kunstenaars Centrum Nieuwegein de
‘Kids Art Club’ georganiseerd.
Tijdens deze workshop leren de
‘kids’ schilderen op doek onder
deskundige begeleiding. Het
mengen van kleuren staat hierbij centraal.

Binnenkort verhuizen? Huur
dan nu een verhuisbus in Nieuwegein vanaf € 74,- per dag.

De organisatoren zijn zeer tevreden over de opkomst en het
enthousiasme waarmee de
kunstenaars in de dop aan de
slag zijn gegaan. Ze zijn zelf
erg gemotiveerd geraakt om
ook in de komende vakanties
van de kinderen en voor kinderfeestjes de ‘Kids Art Club’ te
organiseren en op termijn een
expositie van alle jeugdige
‘kunstwerken’.
Ook vandaag, vrijdag 20 oktober houdt het KCN nog zo’n
workshop. Ook deze workshop
zit vol met acht kinderen. De
organisatie zal in de toekomst
meer van deze workshops geven. Opgeven kan door middel
van een e-mailtje te sturen naar
het secretariaat van het KCN:
ledenkcn@gmail.com
Op de foto hiernaast zijn enkele
kinderen aan het werk

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

Oktober 2012.
Meidendag op De
Tweede Verdieping,
ook wel bekend als De
Bibliotheek.

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

Nieuws van De Tweede Verdieping
Nieuwegeinlezing

beeldmateriaal van het onderzoek en enkele mooie vondsten
getoond.

Op donderdag 26 oktober geeft
archeoloog Stijn van As van
20.00 tot 22.00 uur een lezing
over de opgraving bij Het
Klooster waar hij bij betrokken
is. Deze opgraving heeft een
bijzondere vindplaats opgeleverd uit de periode 4600-3900
voor Chr., die wordt gerekend
tot de zogeheten Swifterbantcultuur. Wat deze periode zo
interessant maakt is het feit dat
de Swifterbantmensen echte
pioniers waren.
Honderdduizenden jaren lang
hadden mensen geleefd van de
jacht en het verzamelen van
vruchten, 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 wonen en vervaardigden ze aardewerk. De Swifterbantcultuur markeert precies
deze revolutionaire overgang
van jagerverzamelaar 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

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

Gezondgeidsmarkt

Workshop Scratch
Scratch is een programmeertaal, waarmee je eenvoudig animaties of games kunt maken. Woensdagmiddag 18 oktober werd
een introductieworkshop over Scratch gegeven.
Op vrijdagmiddag 24 november en 1 en 8 december wordt voor
9 tot 14-jarigen een driedelige cursus gegeven die meer de
diepte ingaat. Na deze cursus kunnen kinderen zelf creatief aan
de slag met Scratch.
De cursus kost € 15,- voor leden en € 22,50 voor niet-leden.
Aanmelden via: actie@detweedeverdieping.nu o.v.v. ‘scratch’.
noten. 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 complete menselijke begravingen
blootgelegd, en zijn de skelet-

delen van vermoedelijk nog vier
personen gevonden.
In de lezing vertelt Stijn van As,
vooruitlopend op de verdere
uitwerking van het onderzoek,
over de eerste resultaten van
de opgraving en wordt er

Drie boeven opgepakt

De Nieuwegeiner brak op 27
februari van dat jaar in bij een
seniorenwoning bij zorgcentrum
De Paasbergen in Odoorn. Hij
ging aan de haal met sieraden
en een spaarvarken dat gevuld
was met 180 euro. In de woning
werden bloedsporen aangetroffen. Pas in 2016 kwam het tot
een match, omdat de man tot
dan toe ontbrak in de systemen.

De politie van Nieuwegein heeft
woensdagavond 18 oktoeber
drie winkeldieven opgepakt die
hun slag hadden gestaan bij de
Hornbach aan de Veldwade. Tegen sluitingstijd werden de dieven gesnapt en wisten zij te
vluchten op een brommer met
vals kenteken. De politie was
snel ter plekke en kon de dieven
aanhouden en de gestolen goederen in beslag nemen. Ook de
bromfiets werd meegenomen
naar het bureau.
De politie op Facebook: ‘Twee
van de drie verdachten reden,
nadat de beveiliging van de
Hornbach heel slim de hekken
van het parkeerterrein hadden
gesloten, zichzelf op de bromfiets klem in een weiland. Na het
weiland rondom afgezet te hebben en een zoekslag gemaakt te
hebben, konden ze worden
aangehouden.’

De overheid is er steeds meer
op gericht om senioren langer
thuis te laten wonen. Daarvoor
zijn allerlei technologische toepassingen beschikbaar. Tijdens
de gezondheidsmarkt op 17 november (10.00 tot 12.00 uur) op
Buurtplein Galecop demonstreren Nieuwegeins medische
winkels en zorgorganisaties
een aantal van deze producten.
Natuurlijk mag u ze ook zelf
proberen.

Naast winkeldiefstal in vereniging en twee keer heling bleek
men ook nog eens geen rijbewijs te bezitten. ‘Dus ook hier
krijgen ze verbaal voor!’ aldus
de politie.

Alsnog de cel in
Voor een gepleegde inbraak in
2010 kreeg een 37-jarige man
uit Nieuwegein vrijdag 13 oktober jl. drie maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd.

De politie zocht hem op en de
verdachte ontkende in alle toonaarden. “Ik kom nooit in Drenthe, ik weet niet eens waar Odoorn ligt”, vertelde hij agenten
tijdens de confrontatie. Gezien
het bloedspoor kon de rechter
niet om een veroordeling heen
en kreeg de Nieuwegeiner drie
maanden celstraf opgelegd.

