
Suske en Wiske iets van vroeger? Niets lijkt
minder waar. Als het uiterlijk van de jonge hel-
den wordt aangepast aan deze tijd, halen ze
nog steeds alle krantenkoppen in Nederland
en Vlaanderen. Een bewijs dat de strip die ver
in de vorige eeuw het daglicht zag, nog steeds
talloze fans van jong en oud weet te bereiken.

Voor de fans is er op zondag 8 april de Suske
en Wiske Fandag in Nieuwegein. En u kunt er
gratis naar toe want lezers van De Digitale
Stad Nieuwegein maken kans op 5 x 2 toe-
gangskaarten. Het enige wat u moet doen is
mee te doen met deze prijsvraag en dan maar
afwachten. Meedoen kan tot vrijdag 30 maart
12.00 uur. De hoofdredacteur trekt 5 winnaars.

Ga naar: www.pen.nl/prijsvraag en doe mee!

Doe mee met onze prijsvraag

VVD in Nieuwegein grootste na de verkiezingen

Woensdag 21 maart jl. brachten 23.988
kiezers hun stem uit voor de verkiezing
van gemeenteraad van Nieuwegein. Op-
nieuw zijn relatief weinig mensen gaan
stemmen in Nieuwegein. De opkomst in
die gemeente was bij de verkiezingen gis-
teren 48,1 procent, ruim onder het landelijk
gemiddelde van 55 procent. Nieuwegein
blijft helemaal ver achter bij het de rest van
de provincie Utrecht, waar gemiddeld 63
procent van de kiezers kwam opdagen.

Burgemeester Frans Backhuijs ziet toch
een lichtpuntje. Bij de vorige gemeente-
raadsverkiezingen was de opkomst iets
meer dan 47 procent. “Een kleine troost,
dat is een stijgende lijn. Maar ja, echt trots
kan ik daar niet op zijn.”

Backhuijs ziet het opkomstpercentage

graag boven de 50 procent uitkomen. Vol-
gens hem was het voor de Nieuwegeiners
vaak lastig om te kiezen. “Ik ben ook wel
mensen tegengekomen die het moeilijk
vonden om een keuze te maken. Die heb-
ben een stemwijzer ingevuld en weten wat
er in de lokale politiek speelt, en zeggen
toch dat ze het eigenlijk niet goed weten.
Ja, die mensen zeggen waarschijnlijk dat
ze dan maar niet gaan stemmen.”

De definitieve uitslag wordt vandaag om
10.00 uur in de openbare zitting van het
centraal stembureau in het Stadshuis vast-
gesteld en bekend gemaakt. Dan zijn ook
de gekozen kandidaten bekend. Houdt on-
ze website (www.pen.nl) in de gaten voor
de definitieve uitslag. Onze reportage over
de verkiezingen vindt u op onze website.
Klik hier: https://goo.gl/12RG1E

De VVD in Nieuwegein is de grote winnaar geworden van de gemeenteraadsver-
kiezingen in Nieuwegein. Zij krijgen zeven zetels (4603 stemmen). En dat is maar
liefst twee zetels meer dan ze hadden. De SP (2543 stemmen) volgt met vier zetels,
gevolgd door D66 (2096 stemmen), PvdA (2402 stemmen), CDA (1995 stemmen),
VSP (2426 stemmen) en GroenLinks (2165 stemmen) met allen drie stoelen in de
nieuwe Nieuwegeinse raad. De huidige coalitie van VVD, D66/GroenLinks, SP,
PvdA kan nog altijd rekenen op een ruime meerderheid van 20 zetels. Maar of
deze coalitie verder kan is nog onzeker, de VVD wil een minder linkse coalitie.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!

Jaargang 22 Vrijdag 23 maart 2018

DeDigitaleNieuwegeiner

https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.facebook.com/penpuntnl/
www.pen.nl/artikel/voorlopige-uitslagen-gemeenteraadsverkiezingen-nieuwegein-2018


Nieuwe monumenten
Nieuwegein is zes gemeentelijke
monumenten rijker. Net voor de ge-
meenteraadsverkiezingen besloot
het college van burgemeester en
wethouders van Nieuwegein tot de
definitieve aanwijzing van nieuwe
monumenten. Hiermee komt het
aantal gemeentelijke monumenten
in Nieuwegein op 43.

Door het aanwijzen van monumen-
ten blijven waardevolle historische
erven en gebouwen behouden in de
stad. De eigenaren van ontvangen
een monumentenschildje, dat zij op
hun pand kunnen bevestigen. Het
gaat om de volgende panden en er-
ven:

• Het voormalige sluiswachtershuis-
je aan Raadhuisplein 9
• De historische boerderij aan Over-
eindseweg 27
• Het woon-winkelpand aan Dorps-
straat 34
• Het agrarische erfje Vreeswijkse-
straatweg 9
• De voormalige basisschool aan
Julianaweg 28
• De voormalige basisschool aan
Prins Hendriklaan 27

Meerwaarde voor de stad
In het coalitieakkoord van 2014-
2018 is opgenomen erfgoed te
koesteren en meer zichtbaar te
maken.

Wethouder Martijn Stekelenburg:
“Monumenten zijn belangrijk voor
de aantrekkelijkheid van de stad.
Met het aanwijzen van deze monu-
menten sluiten we de bestuurspe-
riode mooi af. We laten zien dat
Nieuwegein een prachtige historie
heeft, die het waard is om te behou-
den en te bekijken. De nieuwe ge-
meentelijke monumenten zijn ge-
bouwd in de periode 1885 – 1940.
Ze tonen prachtig de samenleving
van het vroegere Jutphaas en
Vreeswijk: scholen, boerderijen,
handel en scheepsvaart.”

____________________________

Koken met PEN
Iedere week maakt onze 'kookgek'
Eric Dekker een heerlijk gerecht.
Deze week een Tortilla (Spaans
voor ommelet) en kun je op allerlei
manieren maken. Makkelijk en
zeer lekker.

Hoe je dit maakt? Klik op onder-
staande link en zie welke inge-
dienten je nodig hebt. Eet smake-
lijk!

Video op: https://goo.gl/7wk2uj
____________________________

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 Huifkardrift in Batau
Zuid: https://goo.gl/LkGFGz
____________________________

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

Kiezen met een beperking

Gemeenteraadsverkiezingen. Alle Nederlanders vanaf 18
jaar mogen dan stemmen. Ook mensen met een beper-
king. Dat gaat niet altijd vanzelf. Voor lichamelijk en ver-
standelijk gehandicapten is het vaak ingewikkeld om zon-
der hulp van anderen gebruik te maken van dit eenvoudige
grondrecht. Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp
bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een licha-
melijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Als een kiezer
vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij
het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hem-
zelf aangewezen persoon of een lid van het stembureau.

Hulp aan kiezers met een verstandelijke handicap is niet
toegestaan volgens de Kieswet. Onze videograaf Bart van
Rooijen ging afgelopen woensdag mee met Ralph. Ralph
woont en werkt bij Reinaerde aan de Cimbaalsingel. De
reportage is hier te zien: https://goo.gl/MTW9yE

Op zaterdag 7 april a.s. is het
zover, dan vindt de landelijke
NVM Open Huizen Dag weer
plaats. Een fantastisch mo-
ment om je woning nu bij
Moen Garantiemakelaars in
de verkoop te zetten.

Voor veel mensen is de Open
Huizen Dag in het voorjaar
hét moment om hun verhuis-
plannen concreet te maken.

Heb je verhuisplannen? En
ben je een beetje benieuwd
wat jouw woning in de huidige

markt waard is? Bereken dan
in 3 stappen de waarde van
jouw woning. Dat kan hier:
https://goo.gl/p2WUcF

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

Lees op onderstaande web-
site meer over hoe je je huis
succesvol kunt verkopen met
Moen Garantiemakelaars:

https://goo.gl/HBffZV

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 06-46139696
E-maiI: redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl
Adverteren: adverteren@pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

Wat is mijn huis waard?

https://www.moenmakelaars.nl
www.pen.nl/artikel/kiezen-met-een-beperking-wij-gingen-mee-met-ralph


Cursus planten determineren

Hoe heet die plant en waarom groeit die plant
hier? Zijn dat vragen die u boeien? Schrijf u
dan in voor deze cursus. Het is verrassend
om van allerlei wilde planten in het park, in de
berm en in uw eigen tuin te ontdekken hoe ze
heten. Maar het is niet zo eenvoudig om een
plant een naam te geven. Daarom heeft IVN
afdeling Nieuwegein – IJsselstein en omstre-
ken een cursus ontwikkeld om op een een-
oudige en leuke manier te laten kennismaken
met het determineren van wilde planten.

De cursus wordt gegeven in het Milieu Edu-
catie Centrum aan de Geinoord 9 in Nieuwe-
gein en omvat vier lessen op de maandag-
avond van 19.30 uur tot 21.30 uur op 16 april,
7 mei, 14 mei en 28 mei 2018. Aanmelden
voor 9 april 2018. Meer informatie en aanmel-
den kan bij Frans Kok: franskok@hetnet.nl.

Afvalinzameling rond Pasen

Op tweede Paasdag (maandag 2 april) is
RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland)
gesloten en vindt er geen inzameling plaats.
Ook het recyclingstation is deze dag dicht.

De container die normaal gesproken op deze
maandag wordt geleegd, wordt nu op een
andere dag geleegd. Via de gratis RMN-app
en via de website www.rmn.nl kunnen inwo-
ners na het intypen van postcode en huis-
nummer op het inzamelschema zien op welke
dag RMN in hun straat langskomt. Let op: Dit
kan voor of na Pasen zijn. De container moet
die dag zoals altijd voor 7.30 uur aan de weg
staan.

Op Goede Vrijdag, vrijdag 30 maart, zamelt
RMN zoals gebruikelijk in. Het recyclingsta-
tion is die dag ook open.

Singels vervoegd gebaggerd

Het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden is in Nieuwegein begonnen
met het vervroegd uitbaggeren van de
singels in de wijk Batau-Noord. De in-
tensieve baggerwerkzaamheden zou-
den eigenlijk pas over twee jaar plaats-
vinden, maar ze zijn naar voren gehaald
toen afgelopen zomer tientallen water-
vogels ziek werden en stierven aan bo-
tulisme.

Het waterschap Stichtse Rijnlanden
voert de werkzaamheden uit in de sin-
gels tussen de Elandweide en de Voer-
mansweide. Met name bij de Rendier-
weide stierven veel vogels, waaronder
een complete zwanenfamilie. De dood
en het lijden van de dieren zorgde we-
kenlang voor veel onrust onder omwo-
nenden, ook omdat aanvankelijk de oor-
zaak niet bekend was.

https://pcbuitvaartzorg.nl


Openbaar vervoer krijgt een 7,5
Het openbaar vervoer in de provincie Utrecht
heeft over 2017 een rapportcijfer gekregen
van gemiddeld 7,5. Dit blijkt uit de OV-Klan-
tenbarometer, het jaarlijkse klanttevreden-
heidsonderzoek door kenniscentrum KpVV/
CROW.

Vervoerder U-OV, die in en rondom de stad
Utrecht rijdt, scoorde net als in 2016 gemid-
deld een 7,6. Ook de waardering van het tarief
en de stiptheid van de ritten is gelijk gebleven.
De score van het aantal ritten dat wordt gere-
den, is omhoog gegaan van 7,2 naar 7,4. De
tram die rijdt in Utrecht, Nieuwegein en IJs-
selstein kon rekenen op een algemeen waar-
deringscijfer van 7,6.

GEBRUIKSGEMAK OV-CHIPKAART
Opmerkelijk is dat reizigers vergeleken met
2016 aanzienlijk meer waardering hebben
voor het gebruiksgemak van de OV-chipkaart
op de tramhaltes. Het rapportcijfer op dit punt
ging omhoog van 7,8 naar 8,2. Dit heeft waar-
schijnlijk te maken met het feit dat vervoerder
U-OV eind vorig jaar op kosten van de provin-
cie Utrecht nieuwe betaalautomaten op de
tramhaltes heeft geplaatst.

WAARDERING SYNTUS UTRECHT
Het gemiddelde rapportcijfer voor Syntus
Utrecht is over het eerste jaar dat deze nieu-
we vervoerder is gaan rijden uitgekomen op
7,4. Ter vergelijking, toen Connexxion in 2016
voor het laatst in dit gebied reed was de waar-
dering een 7,5. De relatief lagere waardering
heeft waarschijnlijk te maken met aanlooppro-
blemen die de nieuwe vervoerder vorig jaar
heeft gehad. De nieuwe bussen van Syntus
worden beloond met opmerkelijk hoge rap-
portcijfers voor netheid en comfort. Het op tijd
rijden kreeg als rapportcijfer een 6,0. Het aan-
tal ritten van Syntus Utrecht werd met een 7,4
positief gewaardeerd.

Overigens scoorden beide vervoerders goede
resultaten voor de manier waarop met
veiligheid in het openbaar vervoer wordt
omgegaan. Het rapportcijfer gemiddeld voor
zowel U-OV als Syntus Utrecht kwam uit op
een 8,0.

OVER HET ONDERZOEK
De OV-Klantenbarometer is het jaarlijkse
ijkpunt naar de tevredenheid van de reizigers
in het regionaal openbaar vervoer.

Nou, je wil natuurlijk ook winnen en zeker bij de gemeenteraadsverkiezingen. We
kunnen de voorlopige uitslag even de revue laten passeren, het is een voorlopige
uitslag want alles wordt nog eens goed nagerekend en eventueel overnieuw geteld
indien nodig.

Maar de voorlopige uitslag is een lekkere
puzzel voor de komende coalitie onderhan-
delingen. Even per partij: de VVD wint 2 ze-
tels en komt uit op 7, de SP (vorige keer
nog de grote winnaar) verliest 1 zetel en
komt uit op 4. D66 verliest er ook 1 en komt
uit 3, de VSP, CDA en de PvdA blijven ge-
lijk op 3 raadszetels. GroenLinks wint een
zetel en komt ook uit 3 zetels. De Christen-
Unie blijft op 2 en ieders Belang komt op 2
dus echt kijkend naar het begin van de vo-
rige periode een verlies van 3 en de andere
afscheiding; Lokale Vernieuwing komt ook
op 2 zetels.

En die Bakthali van Stadspartij Núwegein
heeft tóch weer zonder enige bewijs te le-
veren, bijna 900 mensen zo gek gekregen
om op haar te stemmen. Zou ze die stem-
men hebben gekocht? Ik denk het wel dat
zij gewoon betaald heeft voor deze stem-
men. Nou Jan, hier zeg je nogal wat! Ja
mensen, en dat doe ik helemaal zonder
enige vorm van bewijs te overleggen, dus
eigenlijk gewoon hetzelfde als zij zelf doet,
want laten we wel wezen: als je al 8 jaar
loopt te roepen dat iemand corrupt is, en
dat je daar bewijzen voor hebt, dan snap ik
het met de beste wil van de wereld niet
waarom er NOG steeds GEEN aangifte is
gedaan! En dan te weten dat zij zelf bij de
politie heeft gewerkt. Dus toen altijd heeft
moeten zeggen: aangifte doen hoor. Maar
dit geldt niet voor haar dus mag je ook ge-
rust stellen dat zij een hel grote duim heeft
waar alles uit gezogen is. En verder laat ik
dit over aan de medische wereld want deze
persoon heeft een behoorlijke stoornis.

Nu weer over echte en bewezen feiten
gaan schrijven: Die Mark Snoeren zal best
met een behoorlijke grijns op zijn gezicht
hebben rondgelopen gisterenavond, maar
het is nu eenmaal de realiteit dat de VVD
de grootste partij in Nieuwegein, dus moet
Mark aan de bak om de partijen uit te no-
digen. De huidige coalitie zou door kunnen
met 20 zetels. Dat is 1 meer dan de vorige

periode. Maar volgens mij wil de VVD een
beetje af van het linkse gedoe en de SP
heeft verloren net als D66. Misschien is het
wel slim om deze coalitie voor te zetten
maar dan D66 inwisselen voor de Christen-
Unie?

Ik denk dat de ChristenUnie (CU) prima met
GroenLinks uit de voeten kan en dat zij er
wel uitkomen wie dan de wethouder wordt.
Misschien moet dat wel Marieke Schouten
worden, want de VVD zit niet te wachten op
het politieke zwaargewicht als Martin Mon-
rooij (het woord Politieke moest er voor
want zwaargewicht en Martin gaan niet sa-
men) Want laten we eerlijk zijn die Peter
Snoeren is alleen maar een partij lucht aan
het verplaatsen geweest. Deze coalitie is
mijns inziens een goede afspiegeling van
Nieuwegein: de VVD en CU bedienen de
rechterkant en de SP en Groen Links de
linkerkant en laten we eerlijk zijn de PvdA is
de middenmoter, dat is toch gewoon het
lelijke eendje van het clubje geworden. Dit
is een goede verdeling van het stemgedrag
vind ik. Maar wie ben ik uiteindelijk? Dat is
voor u de vraag en voor mij de weet.

En dan zal ik eens flink gek doen en me
met de wethoudersposten bezig houden?
Gewoon weer 4 stuks. VVD, dat moet dat
jongentje van Diekstra maar eens gaan
doen dan loopt hij niet altijd zo druk te doen
in het dorp. Bij de SP wordt het een ander
verhaal, maar jullie bij de SP moeten eens
denken: die jonge dame, Nine Kooiman.
Voor de PvdA vind ik dat Bob de Bouwer
wel weer terug mag komen dan is hij ten-
minste ook van de straat en zoals eerder
vermeld Marieke Schouten voor Groen-
Links/ChristenUnie. Dat betekent dat de
draaikonten van D66 samen met de VSP
en het CDA mag gaan uitvechten wie er de
oppositieleider gaat worden.

Met hartelijke groet,

Jan met de Pet
Voorzitter Hans Reusch van RTV9

Jan met de Pet: 'Meedoen is belangrijker dan ............'

www.pen.nl/artikel/de-strip-van-kim-houtzager-400


Statiegeldalliantie
Zwerfafval is een hardnekkig pro-
bleem en dit vormt een bedrei-
ging voor het milieu, dieren en
mensen, niet alleen in Nieuwe-
gein, maar landelijk en zelfs
wereldwijd. Om haar steentje bij
te dragen aan het slinken van het
zwerfafval heeft de gemeente-
raad van Nieuwegein de motie
“Als je niks weggooit, hoef je ook
niks op te (laten) ruimen” aange-
nomen. Hiermee sluit de ge-
meente Nieuwegein zich aan bij
de Statiegeldalliantie.

In de Statiegeldalliantie bundelen
organisaties, bedrijven, vereni-
gingen en lokale overheden hun
krachten voor één heldere, con-
crete vraag aan de Nederlandse
en Vlaamse regering: Voer in

2018 statiegeld in op álle PET-
flessen en blikjes! Kleine PET-
flesjes en blikjes worden amper
gerecycled en komen vaak als
zwerfvuil in het milieu terecht.
Zwerfafval is een breed pro-
bleem. Nieuwegein zet daarop in
met meerdere acties en projec-
ten en stimuleert haar inwoners
actief om te helpen zwerfafval op
te ruimen. Al heel veel inwoners
doen hier aan mee. Het heffen
van statiegeld op kleine PET-
flessen en blikjes zal daarboven-
op een belangrijke bijdrage leve-
ren aan vermindering zwerfvuil.

De Nieuwegeinse gemeenteraad
vraagt met de aansluiting bij de
Statiegeldalliantie aan de
Nederlandse regering om het
statiegeldsysteem in 2018 uit te

breiden tot blikjes en alle grote
én kleine PET flessen in
Nederland.

Wethouder Peter Snoeren: “Ik
ben blij met deze motie van de
gemeenteraad. Hiermee laat
Nieuwegein zien dat ze veel
waarde hecht aan een leefomge-
ving voor haar inwoners die
schoon, heel en veilig is. We sti-
muleren daarnaast onze inwo-
ners om zoveel mogelijk waarde-
volle grondstoffen in te zamelen
voor hergebruik.”

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.

Voor de fans is er op zondag 8 april de Suske en Wiske Fandag in Nieuwegein. In de ervaren handen van tekenaar Luc Morjaeu en
schrijver Peter Van Gucht hebben de hoofdfiguren vorig jaar een metamorfose ondergaan die niet onopgemerkt bleef. De albums
werden groter, de tekeningen bleven wat minder binnen de kaders en de helden kregen een opfrisbeurt, waardoor ze er weer jaren
tegen kunnen. U kunt gratis toeganskaarten winnen voor de Suske en Wiske Fandag. Kijk maar op de voorpagina van deze nieuws-
brief.

http://www.pen.nl/adverteren




Geslaagd voor B- diploma

Woensdag 21 maart 2018 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 tweede
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
B- diploma;

Agnes Hendrickx, Naz Akyuz, Amir
Ouazil, Felin Mulder, Noé Mulder, Anna
Heesen, Noël de Kreij, Rayan Ahajjam,
Dean Sonnemans, Armstrong Ngene,
Shahd Amin, Lucy Shepherd, Jermey
Bex, Damian Broekhoven, Halla Esa,
Jolien Oudenhoven, Renzo van Es, Elfa
Altahir en Ylaina Ramkhelawan. Alle
namen en een grotere foto vindt u op
onze website: https://goo.gl/wLKHHW

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.

Rolstoelbasketbal interland
De sport coördinator van SportID Nieuwe-
gein, Cees van Rootselaar is naast zijn
werkzaamheden bij SportID ook bondscoach
van het Nederlands Heren Rolstoel Team.

Het Nederlandse rolstoelbasketbal beleeft op
woensdag 28 maart a.s. een historische dag.
Dan speelt international Anton de Rooij zijn
zevenhonderdste(!) interland als rolstoelbas-
ketballer. Deze mijlpaal - voor zover bekend
heeft geen enkele andere Nederlandse top-
sporter een dergelijk aantal interlands ge-
haald - wordt gevierd met deze interland
tussen het Nederlandse mannenteam en
Japan.

De feestelijke wedstrijd begint om 19.30 uur.
De toegang tot deze wedstrijd is gratis en
wordt gehouden in Merwestein.

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


OMKIJKEN

Maart 2012.

Al meteen nadat
bibliotheek De Tweede
Verdieping in het
nieuwe Stadshuis voor
bezoekers geopend
was, werd er volop
gebruik gemaakt van
de digitale
mogelijkheden.

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

Speciallympics
Maandag 9 april organiseert
Speciallympics Nieuwegein het
eerste evenement van 2018. De
“OranjeSpelen” geven het start-
schot van het Speciallympics
evenementen jaar. Het evene-
ment vind plaats van 19.00 uur
tot 21.00 uur in ’t Veerhuis aan
de Nijemonde 4 in Nieuwegein
zuid.

Speciallympics Nieuwegein is
een sport– en beweegprogram-
ma dat is ingericht voor mensen
die het lastig vinden om aan te
haken bij reguliere sport– en be-
weegactiviteiten. Met het pro-
gramma willen we zoveel moge-
lijk mensen de kans geven om

lekker te sporten en te bewe-
gen. Speciallympics Nieuwegein
bestaat uit een samenwerking
tussen verschillende zorginstel-
lingen en sportaanbieders.

Met oog op Koningsdag 2018
zal dit evenement helemaal in
teken staan van het oranje ge-
voel. Vandaar de naam “Oranje-
Spelen.”

Het evenement bestaat uit 4
verschillende (sport)activi-teiten.
Denk hierbij aan tafelten-nis,
dansen, rolstoelvaardigheid en
oud Hollandse spellen. Daar-
naast is er ook de gelegenheid
om even bij te komen van al het
bewegen onder het genot van

een lekker drankje en/of een
snack. Tevens zal er een leuk
aandenken aan deelname van
het evenement verbonden zijn
die helemaal in het thema oran-
je past!

Aanmelden voor het evenement
kan door een mail te sturen naar
c.vanderlingen@merwestein.nl.

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

https://www.shiatsupraktijkjanvanrossum.nl
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Jan en Sanne Terlouw
Voormalig politicus, fysicus en
schrijver Jan Terlouw is op vrij-
dag 13 april (20.00-22.00 uur)
te gast in de bibliotheek met
zijn dochter, neerlandica en
thrillerauteur Sanne Terlouw.
We gaan met ze in gesprek
over natuur, religie, literatuur,
familie, technologie, politiek en
de samenleving.

Toegang tot deze bijzondere
avond is gratis voor biblio-
theekleden. Niet-leden betalen
€5 (tip: word basislid voor
slechts €5!). Aanmelden kan
via het e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Jan en Sanne Terlouw’).

Kids Media Lab
Het Kids Media Lab op woens-
dag 28 maart (15.00-16.30 uur)
staat in het teken van bloggen.
Kinderen van 9 t/m 12 jaar le-
ren hier alles over het maken
van een mooie blog en het
schrijven van een supersterke
tekst.

Toegang tot het Kids Media
Lab is gratis. Aanmelden kan
via e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. Kids Media Lab bloggen)

3D-Printen
Altijd al willen weten hoe de 3D
printer werkt? Op woensdag 28
maart (15.30-17.00 uur) is er
een introductiecursus 3D-prin-
ten in de bibliotheek. Kinderen
van 9 t/m 14 jaar leren hier hoe
je van een ontwerp een echt
printje maakt. De zelfgemaakte
printjes mogen ze dan zelf hou-
den.

Deze cursus kost € 5 voor le-
den en € 12,50 voor niet-leden
(tip: word lid voor slechts €5!).
Aanmelden kan via:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘3D-printen 28 maart’).

Ouder-kindochtend
Tijdens de ouder-kindochtend
op woensdag 11 april van
10.00-11.00 uur leren ouders

en hun kleintjes alles over digi-
tale opvoedhulpmiddelen. Deze
dag valt in de Media Ukkie Da-
gen, die helemaal in het teken
staan van technologie en me-
diawijsheid voor de allerklein-
sten. Ontdek op deze ochtend
samen allerlei leuke en educa-
tieve apps en e-speelgoed.

Toegang tot de ouder-kindoch-
tend is gratis. Aanmelden kan
via e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Ouder-kindochtend 11
april).

Voorleeslunch
Op woensdag 28 maart vindt er
weer een voorleeslunch voor
ouderen plaats in de biblio-
theek. Van 11.00-13.00 uur
lezen bibliotheekmedewerkers
een mooi verhaal voor en wordt
er een overheerlijke lunch ge-
serveerd.

Er is elke maand een voorlees-
lunch op de laatste woensdag
van de maand. De toegang is
gratis. Aanmelden kan via:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v.‘Voorleeslunch 28 maart’)

Nieuws van De Tweede Verdieping

Man mishandeld
Een 64-jarige Nieuwegeiner laat
woensdag 1 maart z’n hondje uit
in de buurt. Hij loopt rond 22.00
uur over de Souvereinburg. Hij
loopt met z’n hondje aangelijnd
ter hoogte van de flat Penning-
burg als hij een niet aangelijnde
hond aan ziet komen lopen, type
pitbull. De hond springt tegen
zijn hondje op en dat begint te
piepen. Om z’n hondje te ontzet-
ten zet de man z’n been ertus-
sen. Dan verschijnt het baasje
van de andere hond, die meteen
roept dat de Nieuwegeiner zijn
hond niet moet schoppen, wat
de Nieuwegeiner ook niet deed.

WOORDENWISSELING
Dan ontstaat er een woorden-
wisseling waarbij de Nieuwe-
geiner een harde vuistslag in
zijn gezicht krijgt, in elkaar zakt
en even bewusteloos blijft
liggen. De verdachte gaat er
daarop vandoor. Een getuige

belt 1-1-2 en agenten gaan ter
plaatse, maar die kunnen de
agressieve man niet meer
vinden.

GLAS
Het slachtoffer gaat langs de
huisartsenpost. Daar blijkt dat
het glas van zijn bril sneetjes
heeft veroorzaakt onder zijn
oog. Daarnaast heeft hij een
blauw oog en een opgezwollen
neus.

SIGNALEMENT
De man met de hond komt
misschien uit de buurt.

Verdachte:
– licht getinte man
– 30 tot 35 jaar
– normaal postuur
– 1.85 m
– kort krullend zwart haar
– donkere jas
– donkere broek

Zijn hond is een pitbull-achtige
hond, donker van kleur en de
hond droeg een brede halsband
met led-lichtjes erop.

TIPS?
Wie weet wie de agressieve
man is? Wie was getuige van de
mishandeling en heeft nog niet
met de politie gesproken? Geef
uw info door via één van de tip-
nummers 0800-7000 of anoniem
via 0800-7000.

Boekenweek afgesloten in het Natuurkwartier
Dit jaar stond de Boekenweek helemaal in het teken van de
natuur. De bibliotheek sloot deze week dan ook buiten af: met
een gezellig kampvuur bij het Natuurkwartier.

Auteur Stephan Enter las voor uit zijn bekroonde roman Grip en
ging in gesprek over de rol van de natuur in zijn boeken




