
De Fiets-Rommelroute Batau-Noord heeft het predicaat Kern met Pit-project gekregen en ontving hier-
voor al 1.000,- euro. Maar de organisatie kan nog een extra 1.500,- euro ontvangen. Hoe? Klik hier.
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Fiets-Rommelroute in de race voor Kern met Pit

Fijne feestdagen en een gezond 2019

De redactie van De Digi-
tale Stad Nieuwegein
maakt zich op voor de
feestdagen. Onderwater
moeten nog een hele-
boel dingen gebeuren.
Natuurlijk blijft het
nieuws wel doorgaan,
want aan stil zitten heb-
ben wij een hekel. Dit
nieuws vindt u natuurlijk
op www.pen.nl. Komend
jaar bestaan we alweer
23 jaar en met nog zo-

veel passie als in het begin brengen wij het nieuws voor onze le-
zers in huis.

Arend, Jan, Udo, Kim, Frans, Jos, Michael, Wouter, Bart, Paul,
Hans, Eric, Jan en Martin wensen iedereen hele fijne kerstdagen
toe en bovenal een gezond 2019. De tweede week van januari
zal weer een ‘Digitale Nieuwegeiner’ in uw e-mailbox verschijnen.

Onder het motto ‘NIEUW’ vindt
op 7 januari aanstaande het
Nieuwegeinse nieuwjaarsfeest
plaats in theater DE KOM. Om
19.30 start het zaalprogramma
met optredens van onder meer
jeugdorkest ’t JoNg en nieuwko-
mer Nidal Ramdaneh die ontroert
met Syrische muziek.

Laat u verrassen door de Indigo
Bigband die een uniek optreden
met Stijn Grul verzorgt. De toe-
gang is gratis.

Tijdens de receptie, die muzikaal
aangekleed wordt door de band
Uptown, heffen we het glas op
het gloednieuwe jaar dat voor
ons ligt. Welzijnsorganisatie MO-
vactor verzorgt de smaakvolle
hapjes, gemaakt door groepjes

Nieuwegeiners uit de verschillen-
de wijken. Burgemeester Frans
Backhuijs reikt zoals gewoonlijk
de nieuwe Jongerenlintjes uit.

Aanmelden hoeft enkel voor het
zaalprogramma, dit kan tot 31
december via het e-mailadres
nieuwjaarsfeest@dekom.nl o.v.v.
van het aantal personen.

Alle onze videoreportages van dit
jaar nog terugkijken? Klik hier.

Nieuwjaarsfeest in DE KOM
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Baggerwerkzaamheden in
Park Oudegein en Hoog
Zandveld

De gemeente Nieuwegein start
met het baggeren van een aantal
watergangen in het zuidelijk deel
van park Oudegein en in Hoog
Zandveld. De watergangen moe-
ten zorgen voor een goede aan-
en afvoer van water. Een dikke
laag bagger op de bodem belem-
mert deze functie. Een ondiepe
watergang kan minder water
afvoeren. Bij hevige regenval
kan dit tot overstromingen leiden.

Bagger ontstaat uit onder andere
gevallen bladeren, plantenresten
en zwerfvuil. Hierdoor worden
watergangen steeds ondieper.
Bovendien heeft de dunne laag
water nog maar een beperkte
hoeveelheid zuurstof. Dieren en
planten kunnen er niet goed
meer in leven en bij warm weer
kan het water gaan stinken.
Daarom is het geregeld bagge-
ren van de watergangen van
belang voor schoner water.

Hoe gaat het in zijn werk?
De bagger wordt uit de water-
gang gehaald en op de kant
gelegd. De bagger blijft op de
kant van de watergangen liggen
en wordt in het voorjaar verwerkt
in het aangrenzende terrein. Dat
kan pas in het voorjaar omdat de
bagger op de kant eerst moet
drogen voordat deze kan worden
verwerkt.

'Koken met PEN'
Als lezer van De Digitale Stad
Nieuwegein (www.pen.nl) weet u
dat we ook veel affiniteit hebben
met eten. Al jaren maakt onze
‘Kookgek’ Eric Dekker wekelijks
een heerlijk recept voor u in de
rubriek: ‘Koken met PEN.’

Deze week maakt Eric 'Eenden-
borst me teen Oosterse salade.
Hier het recept.
__________________________

Alle straten, lanen, driften, plein-
en en wat dies meer zij, vastge-
legd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij be-
paalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids 2010 de
alfabetische volgorde in deze ru-
briek. Deze week de Kamperves-
te in de wijk Fokkesteeg.

FOTO
__________________________

De gemeentepagina's
Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws.

Veel wisten het al, maar vanaf
woendagmorgen vroeg zijn deze
pagina’s ook te lezen op pen.nl

Geslaagde 'Kaarslicht in Vreeswijk'

Kaarslicht in Vreeswijk heeft woensdagavond 12 december jl. veel
bezoekers op de been gebracht. Mede door de gunstige weers-
omstandigheden stond zowel de kerstmarkt als het oude dorp vol
met mensen.

Tijdens het jaarlijkse evenement wordt Vreeswijk volledig verlicht
met lampjes en kaarsjes, de lantaarnpalen gaan uit.

Naast marktkramen waren er die avond tal van optredens. Er was
onder meer een vuurspuwer en koortjes en bandjes zorgden voor
gezelligheid.

Het goede verloop van Vreeswijk bij Kaarslicht is een opsteker
voor de organisatie; vorig jaar viel het evenement in het water
door slecht weer en was het te glad vanwege ijsvorming op straat.
Hierdoor was het te gevaarlijk om het evenement door te laten
gaan.

Een medewerkster van de kled-
ingzaak Open32 in winkelcen-
trum CityPlaza ontdekt op 24 ok-
tober 2018 dat een plank met tru-
ien van het merk P.M.E. Legend
leeg is. Op de bewakingsbeelden
is te zien hoe eerder die dag een
man de truien pakt, ze in een
grote tas stopt en er zonder te
betalen mee de winkel uitloopt.
De politie zoekt de nog onbe-
kende verdachte.

De tas van de dief is waarschijn-
lijk geprepareerd, want de alarm-
poortjes gaan niet af als hij er vol
met zeven truien van het merk
P.M.E. Legend met een gezame-
lijke waarde van 840 euro mee
de winkel uitloopt.

Van de diefstal zijn videobeelden
gemaakt. Deze beelden en het
signalement van de verdachte
kunt u hier zien.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Videobeelden van truiendief op Cityplaza

__________________________
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Op De Digitale Stad Nieuwegein hebben we wekelijks een portret van
een opmerkelijk persoon. Met de camera in de aanslag lopen we
door Nieuwegein. Gefascineerd in personen proberen we met de
camera, opvallende, opmerkelijke personen vast te leggen. Wie is de
man, vrouw of kind die daar zit, loopt, fietst, werkt ligt of speelt? Deze
week Lies Graafland.

Arend Bloemink: ‘Omdat het Portret van deze Week al eens in het
Nieuwegeinse Hospice, waar zij als vrijwilliger werkt, werd gefoto-
grafeerd, spreken we bij haar thuis af. Ze opent de voordeur met een
‘Hé, bekend gezicht…’. Tja…’

‘Eenmaal binnen komen we tot de conclusie dat Lies het best lekker
op de bank gaat zitten. We kunnen ook aan tafel plaatsnemen, daar
waar ze een legpuzzel legt, maar het wordt dus de bank. Al snel be-

gint Lies te vertellen. Over haar vrijwilligerswerk bij het hospice. Over
haar overige vrijwilligerswerkzaamheden. Ze verhaalt met veel ent-
housiasme, met passie, met expressie, heel onderhoudend. Intussen
maak ik, al luisterend, de foto’s.’

Maak middels de antwoorden die Lies Graafland geeft op de vijf (alti-
jd dezelfde) vragen nader kennis met haar, haar vrijwilligerswerk en
met hoe zij denkt over Nieuwegein. Klik hier.

Kent u ook iemand die iets opmerkelijks doet of gewoon zich inzet
voor het Nieuwegeinse? Laat het onze redactie weten. Wellicht komt
deze persoon ook in het 'Portret van de week' op De Digitale Stad
Nieuwgeein. De enige voorwaarde is dat hij/zij moet wonen in
Nieuwegein. Stuur ons een e-mail. Dat mag naar redactie@pen.nl.

Tijdens de expositie 'Kunstschat-
ten' in de Oude Werf krijgen be-
zoekers een kijkje in de keuken
van de kunstenaar. De docenten
doen een boekje open over het
maakproces van hun kunst. Hoe
komt een schilderij of een teke-
ning eigenlijk tot stand?

Kijk live over een schouder mee
of blader door een schetsboek.
Waar halen Sasja Bork, Nine
Kullberg, Lisa Peters Esvelt,

De docenten van de Oude Werf.
Vlnr Sasja Bork (schilderen met
olieverf), Mireille Nagtegaal (ab-
stract schilderen), Kathrin Locker
(acryl schilderen), Nine Kullberg
(tekenen) en Lisa Peters Esvelt
(soft-pastel).

Kathrin Locker en Mireille Nagte-
gaal hun inspiratie vandaan? En
hoe maken ze daar Kunst van?
U kunt bij hen ook terecht voor
meer informatie over workshops
en cursussen. Toegang is gratis!

De opening van de expositie
vindt op zaterdag 22 december
plaats van 13.00-16.00 uur. De
openingstijden van de expo-sitie
zijn van 13:00 tot 16:00 uur op
de volgende dagen: zondag 23
december, donderdag 27 t/m
zondag 30 december, woensdag
2 t/m vrijdag 4 januari. Het com-
plete aanbod van workshops en
cursussen in tekenen en schilde-
ren is te vinden op de site van de
Oude Werf.

Expositie 'Kunstschatten'

'Portret van de week' Deze week Lies Graafland

https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-is-daar-vrijwilligster-bij-het-hospice-nieuwegein
mailto:redactie@pen.nl
http://www.oude-werf.nl


De Stichting Nationale Rode
Kruis Bloesemtocht heeft een
deel van de opbrengsten van de
wandeltocht in 2018 aangewend
om pakketten met bezigheidsma-
terialen te laten samenstellen ten
behoeve van ouderen die één of
meer dagdelen in de week een
ontmoetingsgroep of dagopvang
bezoeken. Ook ouderen in Nieu-
wegein krijgen zo een pakket.

Pro’Senior uit Zutphen heeft de
pakketten ontwikkeld om oud-
eren actief te houden met aan-
gepaste materialen zoals gezel-
schaps- en vragenspellen, alle-
maal speciaal ontwikkeld voor
deze doelgroep. Instellingen ver-
spreid door het hele land zijn ge-
selecteerd. Ook het Ontmoe-
tingscentrum Nieuwegein Zuid
van Vitras zal een pakket ont-
vangen.

In Nederland geven veel oud-
eren er de voorkeur aan om zelf-
standig te blijven wonen, uiter-
aard zolang dat nog kan. Dagop-
vang vindt vaak plaats in ont-
moetingsruimten en buurtkamers
in de wijken waar ouderen bijeen
kunnen komen gedurende één of

meerdere dagdelen in de week.
Deze opvang wordt mogelijk ge-
maakt door inzet van veel vrij-
willigers.

De kwaliteit van de dagopvang,
met name als het gaat om mate-
riaal voor activiteiten, staat onder
financiële druk. Mogelijkheden
om gelden vrij te maken voor

aanschaf van aangepast materi-
aal voor bezigheid en activering
worden elk jaar weer minder.

De Rode Kruis Bloesemtocht
wordt georganiseerd ten beho-
eve van projecten van het Ned-
erlandse Rode Kruis die gericht
zijn op het bevorderen van acti-
viteiten die de zelfredzaamheid

van ouderen bevordert. In 2018
werd de 26ste Bloesemtocht ge-
organiseerd, er werd maar liefst
ruim 100.000 euro bij elkaar ge-
wandeld.

De Nationale Rode Kruis Bloe-
semtocht is inmiddels uitge-
groeid tot één van de grootste
sportevenementen in het land
met ruim 30.000 deelnemers. Op
zaterdag 13 april 2019 wordt het
evenement voor de 27ste keer
georganiseerd in Geldermalsen.

Omkijken
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein
speelde. Of hoe Nieuwegein er
'toen' uitzag.

December 2012
Sneeuw. Veel sneeuw. In
Nieuwegein. Ook nú wordt het
komend weekend wat sneeuw
verwacht. Maar niet zo veel en
niet zo ‘droog’ als acht jaar gele-
den. Dus een foto zoals deze,
gemaakt aan de Malapertweg, zit
er waarschijnlijk niet in.

Ouderen in Nieuwegein krijgen
bezigheidsmaterialen van opbrengsten

Bloesemtocht van het
Nationale Rode Kruis

_________________________________________________________________________________________________________________
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In 2015 daagden een aantal vri-
jwilligers van organisaties en in-
wonersinitiatieven de gemeente
Nieuwegein uit om vrijwilligers
slimmer te ondersteunen. Na ge-
degen onderzoek ontstond het
platform Vrijwillige Inzet Nieuwe-
gein, waar ideeën werden gebo-
ren en plannen gemaakt. Vrij-
dagmiddag 7 december jl. werd
het Vrijwilligershuis Nieuwegein
op Cityplaza in de binnenstad
van Nieuwegein door wethouder
Marieke Schouten onder veel be-
langstelling geopend.

Onze videograaf Jos van Vogel-
poel en Frans Evers waren er bij
en maakten dit videoverslag.

Jeannette Verplancke (foto) van
het Vrijwilligershuis Nieuwegein:

‘Met het Vrijwilligershuis in Nieu-
wegein op de Boogstede 12 wil-
len we de vrijwilligers faciliteren
en ondersteunen met informatie,
cursussen, opleidingen en ad-
vies. Dit door vraag en aanbod
zichtbaar te maken en door alles
onder één dak te brengen, zowel

digitaal, fy-
siek, als wat
betreft sa-
menwerking
met betrok-
ken partijen.’

Het Vrijwil-
ligershuis
Nieuwegein
ziet de kracht
van vrijwilli-
gers voor de
gemeente

Nieuwegein en de kracht die uit-
gaat van vrijwillig werken. Het
Vrijwilligershuis is Van, Voor en
Met Vrijwilligers! Afgelopen vrij-
dag kwam de wens in vervulling
van een fysieke locatie om de in-
woners van Nieuwegein nog be-
ter te kunnen betrekken met het

vrijwilligerswerk in Nieuwegein.
Henk van der Honing: ‘Bij ons
vrijwilligerswerk merkten we dat
er grote behoefte is aan vri-
jwilligers en dat dit waardevolle
werk te weinig belangstelling en
waardering krijgt.' '

In 2015 heeft een aantal vrijwil-
ligers in Nieuwegein, waaronder
ik, bij de wethouders aangedron-
gen op verbetering van de on-
dersteuning van “vrijwillige inzet”.
We zijn gestart met een inven-
tarisatie van wensen van vrij-
willigers(organisaties). Deze
hebben we omgezet in een con-
creet plan om aan de wensen
van “vrijwillige inzet” tegemoet te
komen, dit heeft geresulteerd in
dit Vrijwilligershuis.’

Vrijwilligershuis geopend op Cityplaza

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.

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 karika-
turen 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.

Op zaterdag 15 december 2018 organiseert het Kunstenaars Centrum Nieuwegein aan de Kerkstraat 38 in Jutphaas een expositie van de
‘Kids Art Club’ onder de titel ‘Kijken, kiezen, kleuren: als je maar durft!’ Het is een ware ontdekkingstocht van vormen, kleuren en schilder-
technieken voor de ‘kids’ geweest: échte kunstenaars in de dop! De expositie duurt van 15.00 uur tot 17.00 uur.
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Nieuwegeiner (48)
aangehouden voor
‘Cardsharing’

Het Cybercrimeteam van politie
Midden-Nederland heeft twee
mannen aangehouden op ver-
denking van het plegen van com-
putervredebreuk en oplichting.

Het Cybercrimeteam hield op 27
november 2018 een 43-jarige
man uit De Meern aan en op 28
november een 48-jarige man uit
Nieuwegein. Zij worden verdacht
van computervredebreuk en op-
lichting. Op twee locaties in Zeist
en in de Meern werd een instap
gedaan waarbij twee servers in
beslag zijn genomen.

De verdachten hadden vermoe-
delijk jarenlang een bedrijfsma-
tige, criminele samenwerking
waarbij ze Ziggoabonnementen
verkochten voor een geredu-
ceerd tarief. Het politieteam ver-
denkt de mannen ervan dat ze
meer dan 1.000 klanten bedien-
den. Zij kwam de verdachten op
het spoor na aangifte van Voda-
foneZiggo en met behulp van het
Cybersecurity bedrijf Irdeto.

__________________________

Andere ophaaldagen
tijdens de feestdagen

Tijdens de kerstdagen op dins-
dag 25 en woensdag 26 decem-
ber en op nieuwjaarsdag dinsdag
1 januari is RMN (Reinigingsbe-
drijf Midden Nederland) gesloten.
Dat betekent dat de medewer-
kers van RMN geen containers
legen en ook de recyclingsta-
tions niet open zijn.

Inhaaldagen
Voor de huishoudens waarbij
RMN normaal gesproken die dag
de container (kliko) leegt of za-
kken met PMD (plastic ver-
pakkingsafval, metaal (blik) en
drankenkartons) ophaalt, is een
andere dag ingepland om dat al-
vast 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
huisnummer) zien wanneer deze
inhaaldag is. Let op: dit kan dus
zowel eerder als later zijn dan de
gebruikelijke ophaaldag!

Rijkswaterstaat: 'Drie kolken Prinses
Beatrixsluis: de laatste stappen'
De aanleg van de 3e kolk Beatrixsluis is ver gevorderd. Maar voordat begin 2019
de eerste schepen kunnen passeren en voordat er in de zomer van 2019 perma-
nent drie kolken beschikbaar zijn, moet er nog heel wat gebeuren.

Ingebruikname 3e kolk
De verbreding van het Lekkanaal
is vrijwel af. Er staat water in de
3e kolk, de vier roldeuren zijn
geplaatst. Na plaatsing zijn hier
nog allerlei onderdelen op
gemonteerd. Rijkswaterstaat en
Sas van Vreeswijk werken nu
hard aan de systemen die ervoor
moeten zorgen dat de roldeuren
feilloos gaan werken. Hierbij
horen duizenden testen.

De 3e kolk wordt vanaf open-
stelling bediend vanuit de voor-
malige dienstwoningen, de witte
huisjes. Deze zijn gerenoveerd,
van binnen omgebouwd tot bedi-
enruimte en worden nu verder in-
gericht. Langs de 3e kolk worden
tijdens de wintermaanden zaken
als verlichting, camera’s, de om-
roepinstallatie, leuningen en hek-
werken aangelegd. Naar
verwachting gaat de 3e kolk in
februari 2019 open. Dit met het
voorbehoud van grote tegen-
vallers bij de testen.

Proefperiode
Na ingebruikname van de 3e
kolk volgt een proefperiode van
twee weken waarin op doorde-
weekse dagen alle drie de
kolken in bedrijf zijn. Daarna krij-
gen de twee bestaande
sluiskolken (kolk 1 en 2) in twee
fases een flinke renovatie.

Renovatiefase 1
De eerste renovatiefase is
gericht op het technische sys-
teem in de heftorens en op de
kolkwanden. Kolk 1 en 2 zijn om
de beurt 6 tot 8 weken gestremd.
Het gaat dan om o.a. betonhers-

tel aan de kolkwanden, om het
vervangen van de 80 jaar oude
machinerie in de heftorens en
om de ombouw naar het nieuwe
besturings- en bedieningssys-
teem. Aan het einde van deze
fase (juni 2019) integreert Sas
van Vreeswijk het bediensys-
teem van de bestaande kolken in
het nieuwe systeem (en verhuist
ook de bediening van kolk 1 en 2
naar de witte huisjes) en volgt
het eindexamen van alle testen:
de Site Integration Test (SIT).
Alles moet goed op elkaar zijn
afgestemd en de interactie
tussen de verschillende onderde-
len moet helemaal goed ver-
lopen. Tijdens de SIT test is de
volledige sluis gestremd. Deze
volledige stremming is van 25
mei 20.00 uur tot 26 mei 08.00
uur en van 31 mei 22.00 uur tot 2
juni 08.00 uur. Het weekend van
7 juni 22.00 uur tot 9 juni 08.00
uur is het reserveweekend.

Renovatiefase 2
Na deze test wordt het
bestaande bediengebouw (in-
clusief loopbrug) afgebroken en
volgt een tweede renovatiefase
van de bestaande kolken en ook
van de langzaam verkeersbrug
die over beide kolken loopt. In
deze fase verbeteren we vooral
de rol- en geleidewielen van de
bestaande hefdeuren, dat sys-
teem zorgt ervoor dat de deur
soepel los komt van zijn spon-
ning, respectievelijk er soepel in-
valt. Kolk 1 en 2 zijn hiervoor om
de beurt ongeveer vijf weken
gestremd. De brug krijgt gelijkti-
jdig een grote onderhoudsbeurt

en wordt hiervoor tijdelijk hoger
gelegd. Voor voetgangers en fi-
etsers komt gedurende deze
werkzaamheden een hulpbrug.

Afwerking en inrichting
Ondertussen wordt ook gewerkt
aan de verdere inrichting van het
terrein. In februari en maart wor-
den de laatste bomen geplant.
Ook de definitieve wegen en fi-
etspaden worden weer aan-
gelegd. Nog voor de feestdagen
is een deel van de omliggende
wegen geasfalteerd. Dan gaan
de Lekdijk en de Achterweg tot
net iets voor het buitenhoofd, in-
dien de weersomstandigheden
gunstig genoeg zijn voor het as-
falteren, open. De laatste wegen
en fietspaden zijn in mei-juni
helemaal klaar. We verwachten
nog in het tweede kwartaal van
2019 alle ligplaatsen ten noorden
van de sluis beschikbaar te
stellen.

____________________________________________________________________________________
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Op donderdag 3 januari a.s. or-
ganiseert BSO de Egel (Kinder-
opvangorganisatie Kind en Co)
een kunstmarkt voor alle kinde-
ren en ouders/verzorgers van
BSO de Egel. Ook zijn de oma's
en opa's welkom.

Gedurende de kerstvakantie zul-
len de kinderen deelnemen aan
verschillende activiteiten/work-
shops. Deze creaties zullen wor-
den tentoongesteld op de kunst-
markt en kunnen voor een klein
bedrag gekocht worden.

Op de avond kan er ook lekker
stamppot worden genuttigd en
wellicht past daar ook nog een

heerlijke oliebol bij, een choco-
mel of een glaasje (alcoholvrije)
Glühwein.
Het schminken zal verzorgd wor-
den door Celina Vorm, ex-werk-
nemer van Kind en Co en nu ma-
nager van kringloopwinkel Sticht-
ing Nieuwe Hoop. Ook deze
stichting ondersteunt veel goede
doelen. Dit alles tegen een kleine
betaling. De opbrengsten hiervan

zullen gedoneerd worden aan
'Stichting Jarige Job'. Een stich-
ting die zich bezig houdt met ge-
zinnen die het niet breed hebben
en hierdoor de verjaardag van
hun kind(ren) niet kunnen vieren.

De kunstmarkt met stamppotten-
avond zal om 17.30 uur aanvan-
gen. BSO de Egel is gevestigd in
Basisschool Lucas Galecop.

Actie voor 'gezinnen van Stichting Leergeld'
Voor gezinnen die gebruik maken van Stichting Leergeld, heeft Merwestein deze Kerstvakantie een leuke actie! Alle kinderen t/m 12 jaar mo-
gen gratis komen zwemmen bij Merwestein. Alle gezinnen die in aanmerking komen hebben een brief met alle informatie ontvangen. Natuur-
lijk mag een ouder, verzorger, of een grote broer of zus mee als begeleider. Het is alweer de 4e keer dat we Stichting Leergeld kunnen onder-
steunen met deze leuke actie en dit aan gezinnen die hier gebruik van maken aanbieden. Net als de voorgaande jaren gaan we er een groot
en gezellig feest van maken. Merwestein maakt het mogelijk.

Speciallympics
Op zaterdag 5 januari wordt in het Sport- en Evenementencomplex de Speciallumpics Day georganiseerd. Een sportieve middag voor degene
die het lastig vinden om aan te haken bij het reguliere sport- en beweegaanbod. Tijdens deze middag staat van 13.00 uur tot 15.30 uur het
gezamenlijk bewegen en plezier centraal. Alle leeftijden zijn van harte welkom om mee te doen met een clinic rolstoelbasketbal, een clinic
zelfverdediging, tafeltennis en verschillende spelletjes.

Kunstmarkt met stampotten in BSO de Egel

_________________________________________________________________________________________________________________
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PLUS-café
Het PLUS-café op maandag 17
december (14.30-16.00 uur) be-
looft een kunstzinnige middag te
worden. Nieuwegeinse kunste-
naar Joyce Overheul neemt de
deelnemers mee in de wereld
van de schilderkunst. Wat zijn de
redenen dat een kunstenaar be-
paalde technieken gebruikt? Hoe
zijn onze favoriete kunstwerken
ontstaan?

Deelnemers mogen ook hun ei-
gen schilderwerk meenemen.
Zullen ze er op een andere
manier naar kijken na dit PLUS-
café?

De toegang tot het PLUS-café is
gratis. Aanmelden kan via ac-
tie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘PLUS-café 17 decem-
ber’).

Feestdagen
In december is er ook in de bib-
liotheek een feestelijke sfeer te
vinden. In de bibliotheek kan je
even uitrusten met een goed
boek of tijdschrift en een lekker
kopje koffie. Ook kan je hier
terecht voor boekentips voor tij-
dens de kerstvakantie en allerlei

kookboeken vol ideeën voor lek-
kere gerechten tijdens de kerst-
dagen.

Vanwege de feestdagen zijn er
een aantal afwijkende openings-
tijden:

Maandag 24 december (ker-
stavond): open van 9.00 tot
18.00 uur. Dinsdag 25 december
en woensdag 26 december: ge-
sloten. Maandag 31 december
(Oudejaarsdag): open van 9.00

uur tot 17.00 uur. Dinsdag 1 ja-
nuari (Nieuwjaarsdag): gesloten

Op de andere dagen is de biblio-
theek zoals gewoonlijk geopend:
op maandag t/m vrijdag van 9.00
uur tot 20.00 uur en op zaterdag
van 9.00 uur tot 17.00 uur.

De medewerkers van de biblio-
theek wensen iedereen alvast
fijne feestdagen en een gezond
en gelukkig 2019.

Ledenvoordeel
Met een bibliotheekabonnement
heb je toegang tot ruim 70.000
boeken, 20.000 e-books en
1.700 luisterboeken. Maar wist je
dat er nog meer voordeel is voor
bibliotheekleden? Zo kan je on-
beperkt gebruikmaken van de
computers in de bibliotheek en
inloggen op beveiligde wifi. Ook
kan je printen, kopiëren en scan-
nen voor een lage prijs en heb je
korting op alle bibliotheekevene-
menten.

Je kan al lid worden van de bib-
liotheek voor slechts € 5,- in-
schrijfkosten. Kijk voor meer in-
formatie op www.detweede-
verdieping.nu, of kom langs in de
bibliotheek.

Vraagt u zich wel eens af wat dat
nu weer voor een wilde plant of
onkruid is, in de tuin of de berm
of ergens tussen het gras in het
park in Nieuwegein? Of wat dat
voor een paddenstoel is? Of wat
daar nu weer kruipt of vliegt,
soms zelfs in huis? De Nieuwe-
geinse natuurliefhebber Udo
Tenge beschrijft iedere week een
plantje, zwammetje of beestje
dat u ergens kunt tegenkomen.
Ook heeft hij een eigen website.

Udo: 'In Nederland zijn in het
gehele land glazenmakers actief.
Niet te verwarren met de glaze-
niers, want glazenmakers zijn
een familie van libellen die alle-
maal op elkaar lijken. Het is best
verwarrend want toen ik deze
zomer een kleinere glazenmaker
zag, bleek het beestje glassnij-
der te heten. Ik ben benieuwd
naar de naam van de volgende

glazenmaker die ik tegen kom.

'In Nieuwegein vliegen nogal wat
libellen rond en ik doe elk jaar
wel weer een "nieuwe" vondst.
Of twee. De glazenmakers in
Nieuwegein lijken allemaal op
elkaar. Ik heb eerder de "paar-
denbijter" gevonden, en dit jaar
was een iets kleinere aan de
beurt, de glassnijder. Meest
waarschijnlijk de glassnijder,
want je kunt je bij glazenmakers
gemakkelijk in je vingers snijden
bij het bepalen van de soort...'

_________________________________________________________________________________________________________________

Leden en niet-leden van de bieb praten over hun kunst.

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Nieuws van De Tweede Verdieping
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Zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat is
de wens van veel inwoners van Nieuwegein.
Als antwoord op deze wens hebben Zorg-
Spectrum, de gemeente Nieuwegein en de
drie woningcorporaties Mitros, Jutphaas Wo-
nen en Portaal samen Verzorgd Wonen on-

twikkeld. Verzorgd Wonen zijn sociale huur-
woningen in bestaande appartementenge-
bouwen. De woningen zijn aangepast, liggen
nabij voorzieningen en er is hulp en zorg
aanwezig. Met de juiste indicatie kunnen in-
woners inschrijven op de woningen via won-
ingnet.nl. Tot dusver zijn er twee locaties
voor sociale huur in Nieuwegein: De Dichter
aan de Richterslaan en twee torenflats op
het Wenckebachplantsoen. De komende ja-
ren wordt dit aanbod verder uitgebreid met
meer locaties.

Als voormalige groeikern trok Nieuwegein in
de jaren 70-80 veel jonge gezinnen aan. Dat
deel van de bevolking is nu op leeftijd. Naar
verwachting is in 2035 23% van de inwoners
65 jaar of ouder. Met het ouder worden,
wordt de behoefte aan ondersteuning groter
en is men veelal aangewezen op de directe
woonomgeving. De verzorgingshuizen zijn
verdwenen en alleen als het echt niet langer
meer kan is er een verpleeghuis met spe-
cialistische zorg.

Wethouder Hans Adriani: “Daarom nemen
wij in Nieuwegein nu maatregelen om het
langer thuis wonen ook mogelijk te maken.
Verzorgd Wonen is een nieuwe woonzorg-
concept voor zowel huur- als koopwoningen.
Het uitgangspunt van het concept van Ver-
zorgd Wonen is dat je dat met elkaar doet.
Een gezamenlijke inzet van gemeente, won-
ingcorporaties of VvE en in de wijk opere-
rende partners op het gebied van zorg, ge-
zondheid, recreatie, services en welzijn.
Maar ook wederzijdse dienstverlening door
buren onderling, hulp van mantelzorgers,

aanvullende diensten en activiteiten vanuit
het vrijwilligersnetwerk zijn belangrijk. Elke
partij heeft eigen verantwoordelijkheden in
Verzorgd Wonen en moet zijn rol pakken om
samen Verzorgd Wonen succesvol te mak-
en.”

Huurwoningen aangepast
Voor Verzorgd Wonen worden sociale
huurwoningen in bestaande apparte-
mentengebouwen uitgerust met voor-
zieningen zoals thermostaatkranen, ver-
hoogd toilet en douchebeugels. Er is
zorg in de nabijheid en een wijkver-
pleegkundige die regelmatig spreekuur
houdt. Daarnaast kan hulp worden aan-
gevuld met huishoudelijke hulp, per-
soonlijke verzorging of een maaltijdser-
vice. Deze zorg kan oplopen tot inten-
sieve thuiszorg of verpleging en vormen
van huisautomatisering (domotica). De
meeste gebouwen hebben een geza-
menlijke ruimte voor sociale activiteiten.
Is dat er niet, dan is er een buurtcentrum

vlakbij. Ook de winkels, het openbaar vervo-
er en een gezondheidscentrum zijn op loop-
afstand bereikbaar.

Extra zorg
De woningen van Verzorgd Wonen zijn be-
stemd voor Nieuwegeiners, jong en oud, die
extra zorg nodig hebben vanwege hun (li-
chamelijke) beperking. Zij hebben een indi-
catie voor langdurige zorg en ondersteuning
gedurende minimaal vijf uur per week. Dit
kan een indicatie zijn via de Wet langdurige
zorg of via de Zorgverzekeringswet.

Eerste woningen op Woningnet.nl
Tot dusver zijn er twee sociale huurlocaties
Verzorgd Wonen in Nieuwegein: De Dichter
(appartementen op de 1e, 2e, 3e etage) en
twee torenflats op het Wenckebachplant-
soen. Beiden in de wijk Jutphaas/Wijker-
sloot. De komende jaren komen er meer lo-
caties Verzorgd Wonen bij, verspreid over
heel Nieuwegein. Zo komt begin volgend
jaar een complex van corporatie Portaal
hiervoor beschikbaar, gelegen aan het Co-
lijnpark in Galecop. Deze locaties komen au-
tomatisch bij het aanbod op Woningnet. Wo-
ningcorporaties Mitros, Jutphaas Wonen en
Portaal bieden de Verzorgd Wonen-woning-
en aan via WoningNet.nl.

Ook voor koopwoningen
Eind oktober tekenden ook twee bestuursle-
den van de Vereniging van Eigenaren van
de Van Reeslaan 31 t/m 101 en wethouder
Hans Adriani een Sociale Overeenkomst
Verzorgd Wonen. Klik hier voor de video.

Verzorgd Wonen in Nieuwegein PvdA zet in op taalachterstand

PvdA Nieuwegein verzet zich tegen het
voorgenomen besluit van het college om de
doelgroep voor het onderwijachterstanden-
beleid te verbreden. Hiermee zou de focus
op de taalachterstanden aan kracht inboe-
ten. De PvdA stelt op de raadsvergadering
van 13 december voor om dit besluit te
schrappen.

In Nieuwegein zijn er nog steeds een zeer
groot aantal peuters met een spraaktaalach-
terstand of dat zelfs geen Nederlands
spreekt. Er worden jaarlijks zo’n 130 kinde-
ren op het consultatiebureau geïndiceerd en
vanaf 2,5 jaar geplaatst in Voor- en Vroeg-
schoolse Educatie (VVE). Dit aantal lijkt zelfs
te groeien en is één van de grootste in de
regio Lekstroom. Volgens PvdA-raadslid
Emiel Holtermann geven deze cijfers geen
enkele reden om de focus op taalachter-
standen te laten verslappen. Er komt de ko-
mende jaren weliswaar extra geld bij van het
Rijk. “Maar”, legt hij uit, “elke verbreding zal
leiden tot verwatering en versnippering van
de middelen. Dus nu niet verbreden, maar
investeer in de kwaliteit in plaats van de
kwantiteit.”

De Inspectie van het Onderwijs wees al in
2017 op de groeiende tweedeling in het on-
derwijs: aan de ene kant kinderen van hoger
opgeleide ouders met veel kansen en aan
de andere kant kinderen met ouders die la-
ger zijn opgeleid met weinig kansen. Het
taalniveau speelt hierbij een cruciale rol. In
Nieuwegein zaten in 2017 ruim 400 leerling-
en met een zogenaamd leerlinggewicht (kin-
deren van ouders met weinig of een lage op-
leiding) op de basisscholen en ongeveer 900
leerlingen met een niet-Nederlandse cultu-
rele achtergrond.

“We moeten zo vroeg mogelijk aan de slag
om taalachterstanden aan te pakken”, ver-
volgt Holtermann. “Als op jonge leeftijd deze
achterstand niet wordt ingelopen, zal de
kloof alleen maar groter worden. Het bestrij-
den van taalachterstanden verdient de hoog-
ste prioriteit, omdat het nauw samenhangt
met geringe arbeidsparticipatie, maatschap-
pelijke participatie, schuldenproblematiek en
gezondheidsklachten. Je kunt er niet vroeg
genoeg mee beginnen.”

PvdA Nieuwegein wist vorige maand in de
raad ook al meer te bereiken voor laaggelet-
terden. Zo komt in 2019 extra geld voor
laaggeletterden om een taalopleiding te vol-
gen en wordt bij het vereenvoudigen van de
gemeentelijke formulieren extra rekening
gehouden met laaggeletterden.
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