
Sommige mensen laten onbekenden die aan-
bellen gewoon binnen. Dat gaat niet altijd
goed. De afgelopen dagen zijn er bij de ge-
meente diverse meldingen binnengekomen
van personen die via een babbeltruc, bij veelal
oudere mensen, binnen proberen te komen.
Deze meldingen komen vooralsnog uit de wijk-
en Wijkersloot/Jutphaas, Blokhoeve, Zuilen-
stein en Huis de Geer.

Mochten er onbekende personen met een
vaag verhaal bij u aan de deur komen, doe
dan niet open en laat zeker geen vreemden
binnen. Als u het niet vertrouwt, bel dan gerust
0900-8844 of bij spoed 112.

Meer over uw wijk weten? Kijk dan op onder-
staande weblink: https://goo.gl/z9bQfY

Waarschuwing

Wild Westen in Vreeswijk

De bewoners in Vreeswijk reageerden ge-
laten op de verschrikkelijke gebeurtenis-
sen in hun dorp; de kogels die zijn afge-
vuurd op een woning en een week eerder
die ramkraak bij kledingwinkel 'De Oude
Sluis.' Het heeft veel impact op de met na-
me oudere bewoners in het zuiden van
Nieuwegein. Gelukkig zijn er geen gewon-
den gevallen.

Het onderzoek naar naar beide criminele
acties zijn nog gaande. De politie brengt
niets naar buiten zolang beide onderzoek-
en lopen, die overigens geen verband met
elkaar hebben.

Over de schietpartij dinsdagnacht: "Het
klonk als een machinegeweer. Zo'n geluid
gaf het wel", zegt een omwonende. "Daar-
na hoorde ik niks meer. Ik dacht het zal
wel en ben verder gaan slapen. Maar later
zag ik de politie hier met zaklampen lopen"

Ook de ramkraak bij de kledingwinkel aan
De Oude Sluis afgelopen week was nage-
noeg geruisloos. Ook hier konden de da-
ders vrij snel ontsnappen. Deze keer zon-
der buit.

De recherche is direct na de aanslag op
de woning in de Beatrixstraat een sporen-
onderzoek gestart. Ook een buurtonder-
zoek heeft de politie verricht. Tevens is er
gekeken naar mogelijk bruikbare camera-
beelden. In de straat lagen meer dan tien
kogelhulzen en de woning zat vol kogelga-
ten.

De uitvalswegen rondom Nieuwegein zijn
legio. De politiek heeft eerder geopperd
meer cameratoezicht te willen. Helaas is
hier nog geen meerderheid voor.

Zodra meer bekend is vindt u dat op De
Digitale Stad Nieuwegein: www.pen.nl

Was Vreeswijk net bekomen van de ramkraak van kledingwinkel 'de Oude Sluis',
werd zij in de nacht van dinsdag op woensdag 7 februari om 03.40 uur opge-
schrikt door een kogelregen in de Beatrixstraat. Het rustige Vreeswijk stond deze
week weer volop in de schijnwerpers. Maar niet positief. 'Het is een wonder dat er
geen doden zijn gevallen door de kogelregen' laten omwonenden weten.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!

Jaargang 22 Vrijdag 9 februari 2018

DeDigitaleNieuwegeiner

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


Kamermuziekconcert

Op zondag 11 februari is er in de
Dorpskerk (Nedereindseweg Jut-
phaas) in Nieuwegein een kamer-
muziekconcert. Op het programma
staan o.a. de concerten voor twee
klavecimbels en strijkers van Jo-
hann Sebastian Bach, muziek die in
Nederland weinig live wordt uitge-
voerd. Daarnaast klinkt er andere
muziek van Johann Sebastian Bach
en zijn achterneef Johann Bern-
hard.

Het concert wordt uitgevoerd door
een strijkersensemble van profes-
sionele musici die spelen of ge-
speeld hebben in de grote Neder-
landse orkesten (Eveline Trap en
Annoesjka Cabo (viool), Amerentia
van der Kooij (altviool) en Frederike
Maus (cello)). De beide klavecim-
bels worden bespeeld door Willeke
Smits en Arno van Wijk.

De recent verbouwde Dorpskerk is
door ambiance en akoestiek bij uit-
stek geschikt voor het uitvoeren de-
ze muziek. Het concert begint om
16.00 uur, entree is € 5,00. Kaart-
verkoop aan de kassa.

____________________________

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 Horsterveste in
Fokkesteeg: https://goo.gl/L3cpEo
____________________________

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 vijfde Gerben Horst van het CDA in Nieuwegein. Klik
hier voor meer informatie: https://goo.gl/Tu6GR6

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
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!

'Tandje erbij'

De Verdiepingsgroep van Fotogroep Fotogein
uit Nieuwegein exposeert van 14 februari tot
en met 3 maart in het KunstGein Podium in
het Stadshuis aan het Stadsplein 1c in de
binnenstad van Nieuwegein.

Getoond wordt het werk van negen fotogra-
fen die het afgelopen jaar een Mentoraat van
de Fotobond hebben gedaan. Dit mentoraat
is een soort verdiepingstraject, waarbij de
deelnemers gedurende een aantal sessies
proberen hun fotowerk naar een hoger niveau
te tillen. In dit geval was mentor en fotograaf
Jan Ros de grote stimulator van dit traject.

In overleg met hem weidde iedereen zich aan
een individuele opdracht waar gedurende een
half jaar hard aan werd gewerkt. Per sessie
kreeg elke deelnemer individuele aandacht
en tips om de uitwerking van de opdracht te
optimaliseren.

'Portret van de Week'

Op De Digitale Stad Nieuwegein hebben
we wekelijks een portret van een opmer-
kelijk persoon. Met de camera in de
aanslag lopen we door Nieuwegein. Ge-
fascineerd in personen proberen we met
de camera, opvallende, opmerkelijke
personen vast te leggen.

Acht fietsen. Voorzitter van de Fietsers-
bond, afdeling Nieuwegein. Bestickeraar
van Nieuwegeinse straatlantaarns. Uit-
deler van wortels bij een fietserstunnel.
Over wie anders dan over Clarion We-
gerif kan ik het dan hebben? En zo is
het.

Het Portret van de Week is Clarion We-
gerif. Goedlachs, vriendelijk, echtgeno-
te, moeder, voormalig gemeenteambte-
naar, voorlichter, communi… enfin, te-
veel om in een korte intro allemaal te
benoemen. Klik op onderstaande link
voor het portret: https://goo.gl/tKcxij

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.

Buurtbewoners in Batau-Noord, maatschappelijke organisaties en de gemeente
zitten 21 februari bij elkaar om een buurtplan te maken. Een plan over goed samen
leven in de buurt. Bewoners zijn van harte welkom. Het is geslaagd als het plan
initiatieven bevat die de buurt echt wil.

Op 7 februari is een eerste bijeenkomst ge-
weest om met bewoners samen te kijken
wat er in het plan moet komen. Ontmoeting
en elkaar kennen zijn belangrijke ingrediën-
ten voor een buurt waar bewoners prettig
kunnen leven. Daarnaast werden thema’s
zoals veiligheid en minder rommel ge-
noemd.

Rogier Spoor maakte dat enkele jaren gele-
den zelf mee: “In een moeilijke periode
kreeg ik veel steun van mijn buurvrouw. Het
contact was daarvoor vooral praktisch. Ik
had weleens een klusje gedaan en gereed-
schap uitgeleend en zo raakten we in ge-
prek. Ook al heb je vrienden en familie die
er voor je zijn, iemand zo dichtbij die naar je
omkijkt, dat is wel heel fijn.” Hij hoopt dan
ook dat het buurtplan drempels wegneemt
in het contact tussen buurtbewoners. “Dat
vind ik nog belangrijker dan concrete oplos-
singen. Elkaar groeten op straat, van elkaar
weten wat je te bieden hebt. We zijn toch
allemaal sociale wezens.”

Wegwijs maken
In Nieuwegein is veel ondersteuning voor
inwoners, maar het aanbod is verdeeld over
verschillende organisaties. Die verwijzen
niet altijd door naar elkaar. Hoe weet je dan
waar je moet zijn met je vraag? In de wijk

wonen mensen die dat wel weten. Het is
prettig als je dat van elkaar weet, dan is de
stap naar de juiste ondersteuning of hulp
minder groot. Je hoeft het niet voor elkaar
op te lossen, maar kunt wel proberen de
ander op de juiste weg te zetten.”

Nieuwsgierig
Tijdens de buurtplanavond zal Rogier
Spoor iets vertellen over zijn ervaringen: “Ik
vind het spannend, maar ben tegelijkertijd
nieuwsgierig naar wat er gebeurt en wie ik
ga ontmoeten.” Inwoners die er 7 februari al
bij waren hopen dat ook inwoners komen
die eenzaam zijn of die hulp nodig hebben.

Aanmelden
De buurtplanavond is bedoeld voor inwo-
ners van Bautau-Noord (Oortjesburg, Duka-
tenburg, Schellingburg, Penningburg, Kro-
nenburg en Souvereinburg).

Wanneer
woensdag 21 februari, 19.00 – 21.00 uur
(vooraf eten vanaf 17.00 uur)
Locatie: Movactor aan de Dukatenburg 1.

Meer informatie en aanmelden
b.meijer@nieuwegein.nl (Bas Meijer).
Graag vermelden of u wilt mee-eten.

Voorzitter Hans Reusch van RTV9

Plan over prettig wonen in Batau Noord

www.pen.nl/artikel/strip-kim-houtzager-42


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: de verkiezingstour.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 gaat de Verkiezingstour langs de Buurtpleinen in Nieuwegein. Op
dinsdag 13 februari is de tour te gast op Buurtplein Batau. Wethouder Johan Gadella, tevens wijkwethouder van Batau-Noord en -Zuid,
gaat deze avond in gesprek met fractievoorzitter Herman Troost van de Verenigde Senioren Partij (VSP). Vanaf 19.45 uur is de inloop.
Van 20.15 uur tot 21.15 uur debat o.l.v. René Hansen. En tot 22.00 uur naborrelen/nababbelen.



Geslaagd voor C -diploma

Woensdag 7 februari 2018 werd er afge-
zwommen voor het C- diploma en was
het enorm spannend voor een groepje
kinderen. Onder aanmoediging van
ouders, broertjes, zusjes, opa’s en
oma’s, zwommen zij af voor het derde
diploma van het zwem-ABC. Alle
kinderen deden enorm hun best. Het
resultaat was dat iedereen is geslaagd!
Op de foto’s de trotse kinderen met hun
C- diploma;

Abdalla Ibrahim, Abdirahman Rashid
Abdi Ibrahim, Celine van Megen, Zoe
van Rossum, Yash Dihal, Rayan el
Kaddouri, Ishaya Putters, Axel Perdon,
Kjaer Westermaat, Norah Zaaijer, Es-
mee van Rhee, Zoë Midavaine, Hendrik
van Kampen, Lucas van Megen, Noor
Hofstede, Luuk van Wijk en Jaylan
Ramkisoen.

Nieuwegein Awards in Merwestein

Morgen, zaterdag 10 februari 2018 is het zo-
ver, de Nieuwegein Awards! Kom jij ook?
Het belooft weer een enorm spektakel te
worden wat je niet wil missen!

Op pagina 9 van deze krant ziet u wie de ge-
nomineerden zijn en in aanmerking komen
voor die felbegeerde award!

Naast de uitreiking zijn er spetterende optre-
dens en is er genoeg gelegenheid 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
Eind verleden jaar is er een lesgroep A- di-
ploma gestart van 13.00 uur tot 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 dan aan. Kijk op de web-
site www.merwestein.nl voor meer informa-
tie over deze lesgroep.

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


OMKIJKEN

Februari 2008.

Tien jaar geleden vond
in de Willem
Alexanderschool in
Vreeswijk een groot
basisschool-
schaakevenement
plaats. Ik heb zelden
kinderen van die
leeftijd zo
geconcentreerd bezig
gezien!

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

Spectaculaire hijspartij
Op maandag 12 februari vindt
bij Museumwerf Vreeswijk een
bijzonder schouwspel plaats. Op
het werfterrein worden schepen
verplaatst. Ze gaan niet via het
water of over de helling. De
vaartuigen gaan door de lucht!
Voor deze stoelendans met
schepen moet de grootste
kraanwagen worden ingezet van
de firma J. Brouwer & Zn.

Op het terrein van Museumwerf
Vreeswijk, langs de Vaartse
Rijn, staat de Voorwaarts. Voor
deze westlander, die daar een
aantal jaren terug is gerestau-
reerd, is een definitieve plek op
het werfterrein vrijgemaakt. Op
de plaats van de Voorwaarts
moet de heve-aak Christina ko-
men. Dit nog als woonboot op-
gebouwde schip ligt voor de
kade in het water. Even verder-
op, op dezelfde kade, wacht
weer een ander schip. Dat is de
Utrechtse praam Simone die
ook wordt verplaatst.

De verplaatsing van de schepen
is een ingewikkeld karwei.
Schepen zijn langwerpig en
daarom lastige objecten om te
hijsen. Zeker als ze in de lucht
moeten worden gedraaid.

Daarnaast vindt het hijswerk
plaats in de directe nabijheid
van bebouwing. Ook kan de
kraanwagen niet overal even
dichtbij worden opgesteld. En of
dat niet genoeg is, staat de ou-
de vastgezette kraan van de
Museumwerf ook nog eens in
de weg. Voor deze spannende
hijsklus zet de firma Brouwer
daarom haar grootste kraanwa-
gen in, een vierhonderdtonner!

De firma Brouwer is nauw ver-
bonden aan de scheepvaart-
geschiedenis in Vreeswijk: 80
jaar geleden begon voormalig
beurtschipper (veerman) Joseph
Brouwer in Vreeswijk zijn bedrijf
bij de bouw van de Beatrixsluis.

Op 12 februari is iedereen van
harte welkom om de indrukwek-
kende hijsoperatie te komen be-
kijken. Na het in positie brengen
van de hijskraan, zal (onder
voorbehoud) rond ca. 10.00 uur
worden begonnen met de ver-
plaatsingen.

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

www.kapsalonvandoorn.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 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.

Chinees nieuwjaar
Op woensdag 21 februari viert
Nieuwegein het Chinees nieuw-

jaar. ’s Avonds is er een Chine-
se dansvoorstelling in theater
De Kom.

‘s Middags vinden vier doorlo-
pende workshops plaats in de
bibliotheek (14.00-16.00 uur).
Hier kunnen deelnemers van
alle leeftijden attributen maken
om het Chinese nieuwjaar te
vieren, zoals lantaarns en par-
fumzakjes. Deelname en in-
loop aan de workshops is gratis

Privacy of veiligheid
Binnenkort stemt u niet alleen
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen. Het referendum over de
Wet op inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten 2017 vindt na-
melijk ook plaats op 21 maart.
Maar wat houdt deze wet nou
eigenlijk in? Mag de AIVD u
straks zomaar afluisteren?
Moet u een keuze maken tus-
sen privacy en veiligheid?

Op woensdagavond 7 maart
van 20.00-22.00 uur krijgt u de
mogelijkheid om al uw vragen
over de Wiv 2017 te stellen aan
een panel van experts.

De toegang tot deze avond is
gratis. Aanmelden kan via
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. informatieavond privacy
of veiligheid.)

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

Genomineerd voor de Nieuwegein Awards
Ahmad Alaji, vrijwilliger bij bibliotheek De tweede verdieping
vanaf april 2016, is genomineerd voor een Nieuwegeinaward!
Op zaterdagavond 10 februari zal bekend worden gemaakt of hij
de prijs voor beste vrijwilliger mee naar huis mag nemen.








