
Bij het bedrijf Ecolab aan de Brugwal in Nieu-
wegein is woensdagmid-dag 13 december jl.
brand uitgebroken. Daar-bij is één gewonde
gevallen. De brandweer heeft de brand snel
kunnen blussen. Uit onderzoek is gebleken
dat er iets is misgegaan bij het vermengen van
stoffen.

De brand zou ontstaan zijn bij het opstarten
van een systeem, waarbij de twee stoffen bij
elkaar zijn gekomen en een chemische reactie
hebben veroorzaakt.

Tijdens de brand kwamen donkere rookpluim
achter uit het pand vandaan. Het pand van
Ecolab staat in de binnenstad van Nieuwe-
gein. De video: https://goo.gl/CAuGWS

Brand bij Ecolab in Nieuwegein

15-miljoenste zwemdiploma 'valt' in Nieuwegein

Het Nationale Zwemdiploma krijgt vanaf 1
januari 2018 een nieuw uiterlijk. De officië-
le momenten vonden plaats tijdens de
Praktijkdag Zwemonderwijs, een studiedag
voor zwemonderwijzers in Sport- en Eve-
nementencomplex Merwestein in Nieuwe-
gein, met dit jaar als thema ‘Heel Neder-
land zwemveilig.'

De Nationale Zwemdiploma’s, waaronder
het Zwem-ABC, worden uitgegeven door
stichting het Nationaal Platform Zwemba-
den | NRZ die vanaf 1 januari 2018 verder
gaat onder de naam Nationale Raad
Zwemveiligheid. Deze organisatie heeft als
doel de zwemveiligheid van de hele Ne-
derlandse bevolking op een zo’n hoog mo-
gelijk niveau te brengen. Dit betekent dat
iemand zich kan redden wanneer hij of zij
in het water valt en veilig kan recreëren in
het zwembad en in open water in Neder-

land. Daarom geeft de Nationale Raad
Zwemveiligheid het Zwem-ABC uit. Met
Zwemdiploma C van het Zwem-ABC wordt
voldaan aan de nieuwe Nationale Norm
Zwemveiligheid.

Het uitreiken van zwemdiploma’s gebeur-
de al voor de Tweede Wereldoorlog. Ne-
derland kende toen verschillende diplo-
ma’s met verschillende inhoudelijke eisen.
Na de oorlog vond er enigszins stroomlij-
ning plaats. Om eenduidigheid en helder-
heid te krijgen naar het publiek besloot de
overheid in 1984 om te komen tot het Na-
tionaal Zwemdiploma, uitgegeven door de
voorganger van het Nationaal Platform
Zwembaden | NRZ.

Leden van de Koninklijke Familie tonen
betrokkenheid vanaf de uitgifte van het
eerste Nationale Zwemdiploma.

Donderdag 7 december jl. heeft prof.mr. Pieter van Vollenhoven het 15 miljoenste
Nationale Zwemdiploma uitgereikt in Nieuwegein. De gelukkige was de 7-jarige
Eline de Klein uit IJsselstein. Zij behaalde op 22 november jl. het Zwemdiploma C.
De uitreiking vond plaats in zwembad Merwestein in Nieuwegein. Aansluitend nam
prof. mr. Pieter van Vollenhove het eerste exemplaar van het nieuwe Nationale
Zwemdiploma in ontvangst.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!
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Luchtkwaliteit

Nieuwegein houdt al een aantal ja-
ren de luchtkwaliteit nauwlettend in
de gaten via luchtkwaliteitskaarten.
De luchtkwaliteit in Nieuwegein is
de afgelopen tien jaar sterk verbe-
terd en voldoet ook nu ruimschoots
aan normen van de Wet milieube-
heer. De hoogst berekende concen-
traties liggen 10% onder de milieu-
norm. De nieuwe luchtkwaliteits-
kaarten zijn beschikbaar via de ge-
meentelijke website.

De luchtkwaliteit wordt berekend op
basis van verschillende bronnen,
zoals wegverkeer, industrie en
scheepsverkeer. Deze berekening
vindt plaats in samenwerking met
het NSL(Nationaal Samenwerkings-
verband Lucht) In het algemeen
wordt de lucht in Nederland en om-
liggende landen steeds schoner, de
zogenoemde achtergrondwaarde.
Tegelijk wordt in Nederland de e-
nergie steeds schoner opgewekt,
rijden er steeds meer elektrische
auto’s, isoleren we beter zodat er
minder warmte hoeft te worden ge-
produceerd. Daarnaast gebruikt de
industrie steeds betere filters en
worden schepen schoner.

Roet
Een deel van de luchtverontreini-
ging bestaat uit roet. Deze stof is
met name afkomstig van het ver-
keer. Uit recent wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat roet relatief veel
gezondheidsschade kan veroor-
zaken. De gemeente heeft deze stof
daarom ook dit jaar in de monitoring
betrokken. Hieruit blijkt dat de lan-
delijke geldende streefwaarde wordt
gehaald.
_____________________

100% Cees
Wekelijks hebben wij een lekker
recept op De Digitale Stad Nieu-
wegein. Deze week maakt Cees
een heerlijk dessert voor de feest-
dagen.

Cees: 'Zo vlak voor de feestdagen
is het leuk om iets samen te ma-
ken met de kinderen. Het dessert
van deze week leent zich daar uit-
stekend voor.'

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

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 Roland Holstlaan in
Wijkersloot: https://goo.gl/vsU8jc
____________________________

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

Ophalen huisvuil met de feestdagen

Tijdens de kerstdagen op maandag 25 en dinsdag 26
december en op nieuwjaarsdag maandag 1 januari is RMN
(Reinigingsbedrijf Midden Nederland) gesloten. Dat bete-
kent dat die dagen geen afval wordt opgehaald en het re-
cyclingstation in Nieuwegein niet open is.

Voor de huishoudens waarbij normaal gesproken die dag
de minicontainer (kliko) wordt geleegd of zakken PMD
worden opgehaald, is een andere dag ingepland om dat
alvast of alsnog te doen.

Inwoners kunnen op de gratis RMN-app of via de website
www.rmn.nl (na het intypen van hun postcode en huis-
nummer) zien wanneer RMN hun afval wel ophaalt. Let op:
dit kan dus zowel eerder als later zijn dan de normale dag

Ben je een starter op de wo-
ningmarkt? Kijk dan eens
naar dit strak afgewerkte 2-
kamerappartement. Het ap-
partement ligt in een klein-
schalig complex en is recent
verbouwd tot moderne appar-
tementen. De ligging is prima,
namelijk in de populaire en
groene woonwijk ‘Doorslag’,
op één minuut lopen van het
vernieuwde stadshart van
Nieuwegein ‘City’, sneltram
en nabij uitvalswegen.

Vraagprijs: € 150.000 k.k.

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

Info: https://goo.gl/JQ4mX1

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: Rietgors 1-31

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


Vogeltentoonstelling

In het weekend van vrijdag 15 tot en met
zondag 17 december vind er bij Vogelvere-
niging de Vogelvriend in Nieuwegein een vo-
geltentoonstelling plaats voor het district
Utrecht. Tijdens deze tentoonstelling zijn veel
verschillende vogels te bewonderen. Ook zul-
len enkele leden van de club weer de vitrines
inrichten met van alles wat te maken heeft
met de hobby.

Tijdens deze dagen is er ook een grote ver-
koopklasse van gekeurde en ongekeurde vo-
gels. Ook vind u er een ruime sortering van
vogelmaterialen en vogelvoer.

Het clubhuis van Vogelvereniging de Vogel-
vriend is gevestigd aan Rond ’t Fort 14 nabij
Fort Jutphaas. De toegang is gratis. De ope-
ningstijden zijn: vrijdag 15 december van
19.30 tot 22.00 uur, zaterdag 16 december
van 10.00 tot 22.00 uur en zondag 17 decem-
ber van 10.00 tot 17.00 uur.

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.

Nieuwe bus voor Gein Express

Vrijdagmiddag 8 december jl. heeft de
Gein Express haar nieuwe bus gepre-
senteerd. Dit deed de organisatie tijdens
hun jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst in
Buurtplein-Zuid.

Hans Adriani: 'De Gein Express is een
heel mooi initiatief in Nieuwegein. Er
werken bij Gein Express zo’n 40 vrijwil-
ligers als begeleider of chauffeur. Hun
inzet is van belang voor onze Nieuwe-
geinse samenleving. Zij doorbreken met
hun initiatief de vicieuze cirkel van isole-
ment, die soms bij ouderen kan ont-
staan.'

De nieuwe bus brengt Nieuwegeinse
ouderen al vijf jaar lang dagelijks van en
naar leuke uitjes. Na de start van de
Gein Express in 2012 en tevens het 1e
lustrum dit jaar is de 500ste inschrijving
bereikt. Filmpje: https://goo.gl/E6FLVV

https://pcbuitvaartzorg.nl
http://www.pen.nl/artikel/nieuwe-bus-gein-express




Column Willeke Stadtman
Buiten liggen de laatste resten van de he-
vige sneeuwval. Het blijft nog even glibbe-
ren, maar de nationale opwinding over het
natuurverschijnsel ‘sneeuw’ is alweer be-
hoorlijk afgenomen. Marco Verhoef, die
ongelooflijk kickt op extreem weer (‘daar
doe je het voor als weerman’) kijkt met
nauwelijks verholen ongenoegen naar de
weermodellen: voorlopig kan hij het wel
schudden: geen sneeuw, geen ijzel, geen
vorst, geen klap onweer, geen storm, geen
schot hagel. Niks. Gewoon saai donkergrijs
weer met af en toe een flauw zonnetje bij
een onbeduidend windje en lokaal mogelijk
een enkel hoosbuitje.

Ik kan me niet herinneren dat we vroeger
van die codes hadden. Vroeger sneeuwde
het gewoon, en dan had je wat overlast,
daar maalde niemand over. Tegenwoordig
kom je om de haverklap voor een moreel
dilemma te staan. Bij code rood kun je be-
ter de weg niet op. Behalve als het moet.
Ik zou een lijstje wel handig vinden: tien
goede redenen om bij code rood toch de
weg op te gaan. Dat je dat even kunt af-
vinken. Dat je dat niet allemaal helemaal
zelf hoeft te bedenken. Net als die verruk-
kelijke tips van Rijkswaterstaat voor als je
hebt moeten beslissen dat je toch echt de
weg op moet. Voor automobilisten geldt:
afstand houden, rustig optrekken (wild op-
trekken kán bij gladheid problemen geven),
rustig sturen en geen scherpe bochten
maken (behalve natuurlijk als er een scher-
pe bocht is). Verder is het zaak vol op de
rem te gaan als dat nodig is (anders
blokkeert het rem-systeem niet). Maar het
allerbelangrijkste: raak niet in paniek als je
de vangrail op je af ziet komen. De vangrail
kan je helpen om weer in het juiste spoor
te raken (denk even aan de botsauto op de
kermis of aan het bandstoten bij biljarten).

Voor de wandelaar de volgende gouden
tip: let op de schoenen die je aantrekt
(geen hoge hakken) en dan vooral op de
zool. Kom daar zelf maar eens op. Koop
eventueel antislipzolen. De schoenmaker
zet ze er zo voor je onder. Leren- of nylon-
zolen kun je bewerken met schuurpapier
om de zool minder glad te maken. Maar je
kunt natuurlijk ook gewoon over je schoen
een oude sok aantrekken en die ter hoogte
van de enkel met een veter vastmaken.
Als het heel erg wordt: bind dan een anti
glij-ijzer onder de schoenen. Hebben ze in
Siberië uitstekende ervaringen mee. Daar
is het ook wel eens glad. De treinreiziger
moet vooral met van alles rekening hou-
den: dat hij behoorlijk hinder kan ondervin-
den op het spoor. Maar ook met reistijden,
vertraging, drukte op perrons en met extra
overstappen. Motorrijders dienen hun ge-
wicht in de bocht geleidelijk te verplaatsen
en mogen vooral niet aan hun stuur gaan
trekken. Ik moest de weg op. Het was
heerlijk. Al die keurige rijders: veel veiliger
dan anders. Doe mij maar sneeuw!

Er is de laatste tijd veel gebeurd op het winkelcentrum aan de Nedereindseweg in
Jutphaas. De PLUS supermarkt is uitgebreid, Kapsalon Jan van Doorn is verhuisd
naar een nieuwe lokatie en naast de PLUS supermarkt is een prachtige drankenzaak
gevestigd: ‘Grapes & Bottles.’ Ook aan de achterzijde van het winkelcentrum is niet
stilgezeten. De snackbar is een plekje opgeschoven en daar waar de snackbar zat is
een prachtig proeflokaal ontstaan van ondernemer Christ van Loon: ‘HapjeDrankje.’

Met dit nieuwe initiatief wil ondernemer
Christ van Loon laten zien wat hij al jaren
doet; maatschappelijk ondernemen. In de-
ze kookstudio/proeflokaal wil onderne-mer
van Loon zijn klanten en buurtbewo-ners
een plek geven waar ze samen kunnen ko-
men en genieten van producten uit zijn
winkels. De buurtbewoners zijn blij met het
initiatief en zien dat de wijk erop vooruit
gaat.

Van Loon: ‘In deze kookstudio gaan we o.a.
kookworkshops en wijnproeverijen geven.
Hiervoor is onze workshopruimte volledig
ingericht. Daarnaast is er ruimte om heel
veel leuke dingen te doen waarbij we nog
meer het sociale middelpunt van onze wijk
willen worden.’

Van Loon laat onze redactie weten: ‘In ja-
nuari gaan we iets bijzonders doen. Twee
avonden gaan we koken voor mensen uit
de groep ‘Urgente Noden.’ Deze mensen
zijn een avond onze gast en komen ver-
deeld over twee avonden in onze kook-
studio waarbij er per avond ruimte is voor

24 personen. Een kok gaat met ons én
vrijwilligers dit bereiden. Ik denk een mooi
initiatief richting onze medemens die het
minder goed heeft.’

‘De kookstudio HapjeDrankje is alleen open
als er ‘iets’ door ons gepland of georgani-
seerd wordt. Om te kunnen en mogen
schenken moeten nog een horecavergun-
ning aangevraagd worden. Dat hebben we
natuurlijk netjes gedaan. De kookruimte vol-
doet aan alle eisen. Zodra de vergunning
binnen is gaan we in februari 2018 officieel
open.’

Christ van loon is een positief ondernemer
en heeft altijd al zijn lokale betrokkenheid
laten zien in Nieuwegein. Verleden jaar al
‘Ondernemer van het Jaar’ tijdens de Nieu-
wegein Awards en met dit nieuwe initiatief
wil hij een stapje verder gaan en de men-
sen meer beleving geven aan de producten
die hij o.a. verkoopt in zijn winkels op het
winkelcentrum. Van Loon: ‘Hoop dat ik de-
ze leuke ontwikkeling voor ons en onze wijk
verder mag uitbreiden.'

Voorzitter Hans Reusch van RTV9

Christ van Loon, een maatschappelijk betrokken ondernemer
Christ van Loon

http://www.pen.nl/artikel/strip-kim-houtzager-34


Speurneus pakt dieven
Twee verdachten dachten in de
nacht van maandag 11 op dins-
dag 12 december aan de politie
te kunnen ontkomen na een po-
ging inbraak in het Makadocen-
ter. Dit lukte niet en de twee wer-
den aangehouden.

Rond 04.35 uur meldden oplet-
tende getuigen dat er gepro-
beerd werd in te breken in een
snackbar. Toegesnelde agenten
zagen hoe de verdachten weg-
renden. Eén van hen rende rich-
ting het Nypelsplantsoen en pro-
beerde te ontkomen door een flat
in te gaan. Een agent zette de
achtervolging in en via het trap-
penhuis kwamen ze op de vierde
verdieping. Daar kon hij hem in
de kraag vatten en aanhouden.

Speurneus Thyras
De andere verdachte was uit het
zicht geraakt. Een politiehond
gebruikte zijn speurneus om hem
te vinden. Het reukspoor leidde
naar een brandgang aan de
Werkmanlaan. Daar zagen agen-
ten de verdachte aan een schut-
tingdeur hangen. Op het aanroe-
pen van de agenten ging hij op
de grond zitten en kon worden
aangehouden.

Onderzoek
De twee mannen, 20 jaar uit
Nieuwegein en 21 jaar uit Woer-
den, werden meegenomen naar
het politiebureau. Bij één van
hen werd onder andere een
schroevendraaier gevonden. Bij
de snackbar bleek geprobeerd
de deur open te krijgen wat niet

gelukt was. De twee verdachten
zitten vast, een nader onderzoek
is ingesteld.

Melden werkt!
Door de oplettende getuige kon
de politie snel handelen en de
verdachten aanhouden. Ziet u

iets dat niet pluis is in uw wijk?
Bel dan 112! Het bellen van 112
is bedoeld voor spoed. Dus niet
alleen voor levensbedreigende
situaties maar zeker ook wan-
neer u getuige bent van een
inbraak. Ook als u twijfelt, kunt u
het nummer bellen.

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: Willo Schröer, Talent Manager van de ArtistMan.

Een aantal in Nederland gevestigde managementbureaus voor acteurs en regisseurs zijn populair op filmwebsite IMDb. Van alle
Nederlandse agentschappen is ArtistMan in Nieuwegein het hoogst genoteerde bedrijf in de wekelijkse IMDb COMPANYmeter,
gevolgd door Henneman Agency, Favor Talents, nummer19 en Meerzorg Talents. Het in 2014 opgerichte ArtistMan vertegenwoordigt
een select aantal acteurs en regisseurs, waaronder Davy Eduard King, Miro Kloosterman, Poal Cairo, Nick Golterman, Joosje Duk,
Iván López Núñez, Matt Jaems en Dennis Alink.



Afzwemmen voor B-diploma

Woensdag 13 december 2017 werd er
afgezwommen voor het B-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 de trotse kinderen met hun diploma:

Qasim Abdullah El Ayadi, Rami Stouti,
Hanna Rzad, Elizabeth Ravesteijn, Bas
van Zijl, Michiel van der Wurff, Jeslyn
Janssens, Lindsay van der Straten,
Nadim Bouraajaj en Tyrone Peerkhan.

Alle namen vindt u op www.pen.nl en
daar ook de grote foto om te bewaren!
Ga naar: https://goo.gl/nhHaxD

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.

Serious Swim & Dive in Merwestein

Op 23 december aanstaande staat zwembad
Merwestein in het teken van ‘Serious Swim
& Dive.’ Dit jaar wordt voor de vijfde keer
geld ingezameld voor het thema van 3FM
Serious Request. Dit jaar vraagt 3FM aan-
dacht voor de hereniging van kinderen en
ouders. Wereldwijd zijn meer dan vier mil-
joen familieleden elkaar kwijt door een ramp
of conflict.

Het evenement wordt georganiseerd door
musQueteer, sportcomplex Merwestein, het
Duikhuis, zwemvereniging Aquarijn, Duik-
team Loosdrecht, Duikcentrum Loosdrecht
en ZwemAnalyse.nl. Wil je ook meedoen en
het evenement steunen? Aanmelden op:
http://www.seriousswim.com

Het evenement begint op zaterdag 23 de-
cember aanstaande om 17.00 uur. Het Gla-
zen Huis staat van 18-24 december 2017 in
Apeldoorn.

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


OMKIJKEN

December 2012.

De Passage.
Loempia’s en
oliebollen. De
lampenwinkel en de
Wibra. Dat ziet er
tegenwoordig toch wat
anders uit.

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

100 jaar kiesrecht
Op dinsdag 12 december jl.,
om 12.00 uur precies was het
één eeuw geleden dat in iedere
gemeente in het Koninkrijk der
Nederlanden de koninklijke pu-
blicatie van de Grondwet werd
afgekondigd. Deze afkondiging
vond plaats op het bordes, de
pui of gewoon voor de deur van
het ‘huis der gemeente’. Het
kiesrecht is met veel strijd ver-
worven, maar is helaas nog niet
vanzelfsprekend. Niet iedereen
die dat mag gaat naar de stem-
bus, en in heel veel landen
heeft niet iedereen (vrij) kies-
recht. "Goed om bij stil te staan
dus," vindt burgemeester Back-
huijs.

We staan tussen 2017 en 2019
extra stil bij de invoering van de
evenredige vertegenwoordiging
100 jaar geleden: het algemeen
mannenkiesrecht, het passief
vrouwenkiesrecht (1917) en het
actief kiesrecht voor vrouwen
(1919).

Frans Backhuijs: "Als burge-
meester draag ik de viering van
100 jaar kiesrecht een warm
hart toe. Ik vind het mijn taak
om te stimuleren dat onze lo-
kale geschiedenis over het al-
gemeen kiesrecht op diverse
wijzen gepresenteerd wordt.

Met activiteiten rondom het the-
ma kunnen wij de inwoners van
Nieuwegein bewustmaken van
dit vrijheidsbeginsel. Een de-
mocratie bestaat op vele plaat-
sen ter wereld niet en stem-
recht en vrijheid van menings-
uiting zijn geen vanzelfspre-
kendheden. De gebeurtenis
100 jaar kiesrecht biedt de kans
om het voorrecht van even in
een democratisch land positief
onder de aandacht te brengen."

In Nieuwegein is in samenwer-
king met de Nieuwegeinse erf-
goedinstellingen en Het
Utrechts Archief een globaal
programma ‘Viering 100 jaar
Kiesrecht 2017-2019’ vastge-
steld.

Activiteiten in Nieuwegein
Tentoonstelling in atrium van
Stadshuis Historische Kring/Bi-
bliotheek. Lezing 100 jaar kies-
recht Historische Kring/Biblio-
theek. Themanummer Cronyck
de Geyn Uitgave van de drie
erfgoedinstellingen. Start digi-
talisering verslagen Gemeente
Nieuwegein/Het Utrechts Ar-
chief. Dixie-on-tour voor scho-
lieren Gemeente Nieuwegein.
Het grote verkiezingsdebat De
bibliotheek/De Kom. Verkie-
zingstour in Buurtpleinen Door-
slag, Galecop en Batau.

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.pen.nl/adverteren




Voorleeslunch
IDe bibliotheek organiseert de
voorleeslunch elke laatste
woensdag van de maand van
11:00 – 13:00 uur. De volgende
voorleeslunch is op woensdag
27 december. Dan lezen mede-
werkers van de bibliotheek een
mooi verhaal voor (verzoek-
nummers zijn welkom) en
wordt er een eenvoudige maar
overheerlijke lunch geserveerd.

De toegang is gratis. Aanmel-
den via het e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. 'Voorleeslunch.'

Boekensale
De start van de halfjaarlijkse
boekensale van de bibliotheek
op vrijdag 15 december wordt
opgeluisterd door een bijzon-
dere kerstvoorstelling van het
Nieuwegeins Kamerkoor. De
avond start om 17.00 uur met
een early bird-verkoop, speci-
aal voor bibliotheekleden. De
kerstvoorstelling 'Onderweg'
begint om 18.20 uur. Verhalen-
vertelster Irene Bakker leest
het verhaal van de Nieuwe-
geinse schrijfster Heleen van
den Hoven over vrachtwagen-
chauffeur Simon, die met een
truck vol fruit en groenten op
weg is naar huis. Het koor zingt
kerstliedjes uit alle windstreken,

die vertellen over donkere
nachten, sterren en hoop. Wat
zal Simon kiezen, wanneer hij
onderweg voor een lastige keu-
ze komt te staan?

De voorstelling is gratis en voor

iedereen toegankelijk. Tijdens
de voorstelling trakteert de
bibliotheek op koffie, thee, cho-
colademelk en kerstkransjes.

Vanaf zaterdag 16 december is
de boekensale open voor ieder-

een. De boekensale duurt t/m
31 december. In deze periode
kosten de boeken 1 euro i.p.v.
€ 1,50.

Nieuwegein Kiest
Nieuwegein kiest: laat uw stem
horen. Op 21 maart 2018 wor-
den de gemeenteraadsverkie-
zingen gehouden. In aanloop
naar deze verkiezingen gaat de
Verkiezingstour langs de Buurt-
pleinen in Nieuwegein: elke
tweede dinsdagavond van de
maand bezoekt een wethouder
tezamen met een lokale politi-
cus een Buurtplein om uitleg te
geven aan het gemeentebeleid
van de afgelopen vier jaar en
om met u in gesprek te gaan
over wat er in uw wijk leeft. Op
dinsdag 9 januari is de Verkie-
zingstour te gast op Buurtplein
Galecop. Wat vindt u belangrijk
voor Nieuwegein en voor Gale-
cop? Dit is de kans om uw
stem te laten horen en uw i-
deeën voor het gemeentebeleid
kenbaar te maken.

De indeling van de avond:
19.45 uur inloop
20.15 - 21.15 uur gesprek
onder leiding van René Hansen
21.15 - 22.00 uur naborrelen.

Toegang is gratis. Aanmelden:
actie@detweedeverdieping.

Nieuws van De Tweede Verdieping

Floqz WoonEvent
Op woensdag 17 januari 2018
organiseert Floqz samen met 2
makelaars, een hypotheekadvi-
seur, een projectontwikkelaar,
de gemeente Nieuwegein en de
3 woningbouwcorporaties een
WoonEvent in buurtplein de Ba-
tau aan de Dukatenburg 1. Dit
WoonEvent is voor mensen met
een middeninkomen en een ver-
huiswens, zoals:

– mensen (oud en jong) die in
een sociale huurwoning wonen
en willen verhuizen naar een
koopwoning, vrije sector huur-
woning of aangepaste woning;

– starters of zij-instromers (bv.
als gevolg van een relatiebreuk),
die teveel verdienen voor een
sociale huurwoning;

– mensen in een kleine koopwo-
ning, die willen verhuizen naar
een middelgrote koopwoning of

een vrije sector huurwoning.

Waarom dit WoonEvent?
De bovengenoemde mensen ko-
men moeilijker aan een woning.
Er is niet veel aanbod, maar er
zijn ook veel vragen, zoals:

welke woonwensen heb ik/wat
wil ik? Welke mogelijkheden,
qua financiering heb ik? Welke
regelgeving geldt er in de com-

merciële huur en in de koopsec-
tor? Is verhuizen naar bestaan-
de woningen beter, of wordt het
nieuwbouw? Welke andere
woonvormen zijn er en kunnen
we gezamenlijk wat opstarten?
Of welke beschikbare woningen
zijn er en waar vind ik ze?

Op het WoonEvent beantwoor-
den wij gezamenlijk uw vragen,
en zoeken samen naar oplos-
singen die passen bij uw woon-
wens. Dat geeft voor u nieuwe
inzichten en mogelijkheden.

Wat te doen?
Wij starten met het in kaart
brengen van uw woonwens. Wilt
u een buitenruimte? In welke
wijk wilt u wonen? Is een berg-
ruimte nodig? Vervolgens gaan
wij met elkaar en de aanwezige
specialisten na welke mogelijk-
heden u heeft op de woning-
markt. Is kopen of huren inte-
ressant? Is een tijdelijke woning

een oplossing, of een nieuwe
woning? Welke beschikbare
woningen passen u? Kunnen wij
gezamenlijk hele andere oplos-
singen bedenken?

Om een goede persoonlijke be-
geleiding te kunnen geven, wer-
ken wij in 2 groepen van elk ma-
ximaal 50 personen. Groep 1
van 19:00-20:30 en groep 2 van
20:30-22:00.

Onze aanpak biedt u veel infor-
matie, die u nodig heeft om uw
keuze te maken op de woning-
markt en dat slechts in 1,5 uur.
Erg efficiënt, leuk en inspire-
rend! Meldt u zich daarom nu
snel aan op www.floqz.nl. Er is
ruimte voor 100 deelnemers!

3D-printen
DAltijd al willen zien en testen hoe een 3D-printer precies
werkt? Op woensdag 27 december is er een introductiework-
shop in de bibliotheek (15.30 tot 17.00 uur)! Voor iedereen van
9 t/m 14 jaar.

Leden betalen € 5,-, niet-leden € 10,-. Aanmelden kan via het
e-mailadres: actie@detweedeverdie;ping.nu o.v.v. ‘3D-printen
27.12’
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