
Het gezellige sinterklaasfeest komt er weer aan! Uiteraard brengt de goedheiligman ook dit jaar
weer een bezoek aan Nieuwegein en wordt hij vrolijk onthaald in Vreeswijk. Zijn jullie al klaar voor
het grote feest? Lees hier alvast enkele leuke Sinterklaas activiteiten! En kunt u niet? De Digitale
Stad Nieuwegein filmt de ontvangst in Vreeswijk zodat u dit later op onze website kunt terugzien.
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Sinterklaas komt ook naar Nieuwegein met zwarte pieten

Vanuit het project
Betere Buurten
hebben leerlingen
van groep acht,
van basisschool
de Schouw in
Fokkesteeg, na-
gedacht over hoe
zij zich kunnen in-
zetten voor de wi-
jk om hun wens
in vervulling te
zien gaan. De in-
zet is betere

speelplaatsen voor de school én de buurt. De creatieve leerlingen
hebben hun plannen begin oktober aan Wethouder Jan Kuiper
gepresenteerd op het Stadshuis. En dit plan werd gehono-reerd!

Wethouder Kuiper: “Ik ben onder de indruk van de leerlingen, om-
dat zij op hun leeftijd al in staat zijn te bedenken hoe zij hun doe-
len kunnen bereiken”. Maandag jl. kregen de leerlingen ! 1.000,-
startkapitaal van de wethouder. Met dit bedrag kunnen zij bijvoor-
beeld de t-shirts laten maken die ze willen verkopen. Ook willen
de leerlingen sponsoren gaan werven om hen te steunen bij het
verbeteren van de speelplekken in de buurt.

Morgen, zaterdag 17 november
aanstaande, komt Sinterklaas
met zijn pieten aan in Vreeswijk.
Voordat de Sint aanmeert in de
Oude Sluis is er vanaf 12.00 uur
een leuk voorprogramma. Zo is er
een fly-piet aanwezig en worden
er door de kinderen van de Wil-
lem Alexanderschool gezellige
Sinterklaasliedjes gezongen.

Van 12.00 uur tot 17.00 uur is er
een sinterklaasmarkt aan het be-
gin van de Dorpsstraat. Er wor-
den er diverse kinderactiviteiten
georganiseerd, waaronder Sin-
terklaasspelletjes. Gelijktijdig is er
een kermis met draaimolen en
een zweefmolen.

De pakjesboot wordt begeleid
door een aantal kleine bootjes
met pieten erop. Ook is er een
zweefpiet en veel muziekpieten
die de kinderen zullen vermaken.
De stoet komt om 13.40 uur langs

Nieuw-Vreeswijk. Om 14.00 uur
gaat de Sint aan wal in de Vrees-
wijkse Oude Sluis, waar burge-
meester Frans Backhuijs van
Nieuwegein hem zal opwachten.

Na het onthaal van de Goedhei-
ligman, zal hij op diverse plekken
opduiken in Nieuwegein. Zo is er
een groot feest op winkelcentrum
Cityplaza. Hieronder het verdere
programma voor de binnenstad:

15.00 uur: Start voorprogramma
15.40 uur: Aankomst Sinterklaas
15.30 uur: Parade Sint en pieten
16.00 uur: Sintzitting op podium
16.30 uur: Meet & Greet met Sint

Vast een video zien van een eer-
dere aankomst? Klik hier.
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Mantelzorgers bedankt!
Als teken van waardering organ-
iseerde Het Steunpunt Mantel-
zorg in samenwerking met ge-
meente Nieuwegein afgelopen
zaterdag de dag van de mantel-
zorg. 633 mantelzorgers hebben
hun mantelzorgwaardering in
ontvangst genomen en 800 men-
sen hebben de dag bezocht.

Mantelzorgers konden deelne-
men aan diverse workshops: van
wijnproeven tot darten of een
ontspannende massage en nog
veel meer. Ook was er een infor-
matiemarkt met stands van orga-
nisaties die ondersteuning bie-
den aan de mantelzorger en de
zorgvrager.

Het geven van (langdurige) zorg
aan iemand uit de naaste omge-
ving wordt vaak gezien als iets
vanzelfsprekends en het is tege-
lijk heel bijzonder. Er is vaak
geen keus. Een partner is de-
menterend, een buurman krijgt
een chronische ziekte of een ou-
der wordt slecht ter been. Het
kan iedereen overkomen.

Mensen die langdurig en onbe-
taald zorgen voor hulpbehoe-
vende uit het gezin, vrienden of
kennissenkring waardoor een
emotionele band ontstaat noe-
men wij mantelzorgers. Mantel-
zorgers zijn van onschatbare
waarde. Dankzij de mantelzorg
kunnen mensen vaak langer
thuis blijven wonen en contacten
met hun eigen vertrouwde kring
mensen onderhouden.

Alle in Nieuwegein woonachtige
mantelzorgers waren welkom en
mantelzorgers wiens zorgvrager
(degene voor wie zij mantelzor-
gen) in Nieuwegein woont en
voor 1 oktober ingeschreven
stonden bij het Steunpunt Man-
telzorg konden hun mantelzorg-
waardering in ontvangst nemen.

'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 'Gesmo-
orde spruitjes met gekaramel-
liseerde uien, spekjes en mos-
terd. 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
rubriek. Deze week de Kalmoes-
gaarde in Batau Zuidd.

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

PDF

Laat je fiets vandaag graveren!
Bij LaPlace op de Markt
in de binnenstad van
Nieuwegein en bij fiets-
enstalling De Fiets-
pomp aan de Lantaarn-
stede (bij het Stads-
huis) staat vandaag,
vrijdag 16 november,
van 14.00 uur tot 20.00
uur een tent waar u uw
fiets gratis kunt laten
graveren. Dat houdt in
dat de aanwezige men-
sen van politie, Stads-
toezicht en politiestu-

denten een code in het frame van uw fiets aanbrengen. Dat heeft
diverse voordelen: voor fietsendieven is een gegraveerde fiets
niet aantrekkelijk, de eigenaar van een gegraveerde fiets is ge-
makkelijk terug te vinden en teruggevonden gestolen fietsen wor-
den bij u thuis gebracht. U moet u voordat uw fiets wordt gegra-
veerd wel even legitimeren.

Als u hier vandaag aan mee doet krijgt u bij de tent nadere infor-
matie. Niet alleen hierover maar ook over het registeren van
eigendommen en over de campagne Stop Heling. Wat kunnen
we met z’n allen doen om heling tegen te gaan? De mensen bij
de tent gaan daarover met u in gesprek. De graveeractie is tot
stand gekomen door samenwerking van politie, Stadstoezicht en
de gemeente Nieuwegein.

Zondag 17 november a.s. orga-
niseert Kringloop Plaza aan de
Ravenswade 54 op industriege-
bied de Liesbosch in Nieuwegein
een grote Vintage Modeshow.

Tijdens deze modeshow wordt
een grote collectie kleding, zowel
dames als heren, als vintage,
feest en merkkleding getoond die
in de winkel hangen. De mede-
werkers hebben deze kleding de
laatste twee maanden apart ge-
legd voor deze show. Vintage
kleding is momenteel ‘hot’ en

zeer gewild. Vooral onder jonge-
ren. De modeshow begint om
14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Vintage Modeshow bij Kringloop Plaza

__________________________
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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 ca-
mera, opvallende, opmerkelijke personen vast te leggen. Wie is de
man, vrouw of kind die daar zit, loopt, fietst, werkt ligt of speelt? Deze
week Max Bouwmeesters.

Arend Bloemink: ‘Twintig jaar. Studerend. Maar nu even niet. Even
niet, nou ja, een heel jaar even niet. Want, gesolliciteerd en aange-
nomen. Om een jaar lang, met studiegenoten, te werken aan een

boot! Een boot? Ja, een boot. Maar niet zómaar een boot! Een
heel bijzondere boot! En daarom is Max deze week het Portret van
de week. Om kennis te maken met Max èn om te lezen over de boot
waar Max aan meewerkt.’

Lees de antwoorden van Max Bouwmeesters op de vijf (altijd dezelf-
de) vragen en maak nader kennis met hem, met zijn onderbroken
studie, met ‘zijn’ boot en met hoe hij denkt over Nieuwegein. Ga hier
naar het 'Portret van de Week.'

Op zondag 10 februari 2019 vindt ‘Gluren bij
de Buren’ weer plaats in Nieuwegein. Alle
wijken van Nieuwegein worden die dag weer
in vervoering gebracht met optredens van
lokale podiumkunstenaars in huiskamers
van gastvrije bewoners. Huiskamers en arti-
esten kunnen zichzelf vanaf nu aanmelden.
Dit kan tot 30 november aanstaande via
deze website.

Het concept is simpel: elke huiskamereige-
naar is een dagje directeur van zijn/haar
eigen poppodium of mini-schouwburg. Elke
artiest speelt tussen 12.00 en 17.00 drie
keer het vloerkleed plat met een optreden
van 30 minuten. Tijdens Gluren bij de Buren
komen buurtbewoners bij elkaar op de koffie
om te genieten van intieme optredens van
lokale artiesten.

Gluren bij de Buren is op zoek naar
Nieuwegeiners die deel willen uitmaken van
het festival om er samen een groot succes
van te maken. Dit kan van groot tot klein zijn
en van flatje tot villa. De organisatie heeft als
doel dat er in alle wijken van gemeente op
10 februari kan worden gegluurd.

Naast huiskamers is Gluren bij de Buren op
zoek naar artiesten uit Nieuwegein die hun
talent willen verspreiden. Smartlap of jazz,
kindertheater of poëzie, alles kan en alles
mag. Uiteraard is het voor artiesten ook mo-
gelijk om in hun eigen huiskamer een optre-
den te verzorgen.

Portret van de week: Max Bouwmeesters

Meld je aan voor: 'Gluren bij de Buren'
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De demontage van de oude Lek-
brug over de A2 tussen Nieuwe-
gein en Vianen gaat definitief
door. De brug is technisch ge-
zien nog in prima staat. De afge-
lopen maanden is een haalbaar-

heidsonderzoek uitgevoerd om
te kijken of de brug een nieuwe
functie zou kunnen krijgen. Op
basis van de resultaten van dat
onderzoek heeft Rijkswaterstaat
besloten de sloop door te zetten.

De beslissing om de brug te slo-
pen doet ongetwijfeld pijn bij
Stichting Boogbrug Vianen. De
stichting, onderleiding van Wim
van Sijl, maakte zich al jaren
hard voor het behoud van de

brug. Volgens Rijkswaterstaat
zijn de alternatieve functies van
de brug niet haalbaar. Er wordt
wel onderzocht of delen van de
brug kunnen worden hergebruikt.

De A2-boogbrug tussen Nieuwe-
gein en Vianen werd in 1936 ge-
opend en kreeg aan het eind van
de vorige eeuw twijfelachtige
roem als een belangrijk fileknel-
punt. Rijkswaterstaat legde er
rond de eeuwwisseling twee
nieuwe bruggen naast om het
verkeer beter te laten doorstro-
men. Dat was het doodvonnis
voor de brug.

De uitvoering van het ontmante-
len van de Boogbrug is nog niet
aanbesteed aan een aannemer.
Zo gauw dit bekend is en de ge-
kozen aannemer een plan van
aanpak voor de sloop kan over-
leggen komt er duidelijkheid over
planning en tijdsduur.

Op 13 november 2013 heeft een
bestuursrechter bepaald dat de
brug mag worden gesloopt. Over
het behoud van de stalen boog-
brug over de Lek is meer dan 10
jaar gestreden door Stichting
Boogbrug Vianen die de brug als
gemeentelijk monument wilden
laten aanwijzen. Er zijn boog-
bruggen uit dezelfde tijd die wel
een monumentenstatus hebben.

Omkijken
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein
speelde. Een rubriek waarin
mensen een rol vervullen.

November 2010
Sinterklaas arriveert in Nieuwe-
gein. In Vreeswijk, gewoonte-
getrouw. En natuurlijk staat de
Nieuwegeinse burger- en penfo-
tograaf Michael Simonse voor-
aan om het een en ander te ver-
eeuwigen. Morgen weer?!

_________________________________________________________________________________________________________________

Boogbrug tussen Nieuwegein en Vianen mag worden gesloopt

https://www.albeka.nl


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 car-toons 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.

Tja je staat te douchen, lekker warm en goed voor de spieren. Dat kan veel stoom geven! Vooral nu het wat kouder wordt en als je het bad-
kamerraampje open hebt gezet kan deze stoom wel eens naar buiten gaan. Dat overkwam ook een oudere bewoner aan de Zwanenburg-
straat in Jutphaas. Werklui die even verderop aan het werk waren hoorde een brandalarm afgaan en zagen de stoom aan voor rook. De
brandweer werd gebeld en tja ................ die nam een kijkje in de douche. Lees hier meer over dit item.

De Bouwhuis Groep uit Apeldoorn heeft het
kantorencomplex aan de Marconibaan 5-55
in Nieuwegein aangekocht ter herontwikkel-
ing naar het Edelwonen woonconcept. Vanaf
het eerste kwartaal 2020 zal het nieuwe
wooncomplex ‘De Robijn Nieuwegein’ de
deuren openen.

Het huidige kantorencomplex is gelegen in
de wijk Plettenburg nabij Park Oudegein. De
Robijn Nieuwegein krijgt 140 nieuwe, mod-
erne en comfortabele appartementen met
een maandhuurprijs vanaf circa € 650,-.

De woningen variëren qua afmeting tussen
de 50-70 m² en zijn wisselend voorzien van
een eigen balkon.

Jonald Bouwhuis, directeur van Bouwhuis
Groep:

“Mede door de gunstige ligging tussen de
snelwegen A2, A12 en A27 zijn de woningen
uitstekend bereikbaar met de auto en het
openbaar vervoer. Alle woningen worden com-
pleet, gestoffeerd en luxe opgeleverd met alle
gemakken, faciliteiten en veiligheid die onlos-
makelijk verbonden zijn aan de Edelwonen lo-
caties.

"Het is wonen in een sfeervolle en veilige
omgeving dankzij onder andere het camera-
toezicht, de huismeester, een lounge met
poolbiljart, sauna, zonnebank, een gezamen-
lijk terras en parkeren op eigen terrein.”

Transformatie kantorencomplex Marconibaan

http://www.karikaturist.nl
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IVN Wandeling

Het IVN, Instituut voor natuure-
ducatie & duurzaamheid (afde-
ling Nieuwegein-IJsselstein e.o.),
organiseert op zondag 18 no-
vember 2018 een wandeling
door het buitengebied van Lang-
broek.

Het mooie buitengebied van
Langbroek is bekend om de vele
fraaie kastelen en historische
landgoederen. Het overige land-
schap wordt bepaald door wilgen
en essenbosjes, meidoornlanen
en fruitbomen. Op deze herf-
stdag gaan we een stukje van
het Gerrit Achterberg pad lopen,
een klompenpad. Klompen zijn
niet nodig, stevige schoenen zijn
wel vereist, want het kan hier
modderig en drassig zijn.

Voor deze IVN-wandeling verza-
melen we op de parkeerplaats bij
Jack’s Grillhouse (Parkhout 2 in
Nieuwegein). Hier vertrekken de
deelnemers per auto om 13.00
uur. U kunt ook rechtstreeks
naar het beginpunt van de wan-
deling gaan. De wandeling start
om 13.30 uur ter hoogte van kas-
teel Sandenburg aan de Lang-
broekerdijk 24 te Langbroek.

Deelname aan de wandeling is
gratis. Een kleine vrijwillige bij-
drage ter bestrijding van de kos-
ten is natuurlijk welkom. Het is
niet nodig om zich van tevoren
aan te melden. Voor informatie
kunt u bellen naar Alie Feijen, zij
is de IVN-gids. Haar telefoon-
nummer is: 030-6033344.

Over het IVN
IVN is een unieke organisatie die
mensen betrekt bij natuur, milieu
en landschap. Voor IVN gaat het
om kennis, passie en doen. Of-
tewel hoofd, hart en handen. Met
natuur- en milieueducatie (NME)
willen we het belang van een du-
urzame, groene leefomgeving
behartigen. Nu en in de toe-
komst. De vrijwilligersorganisatie
bestaat uit ruim 170 lokale IVN-
afdelingen met zo’n 20.000 le-
den. De afdeling Nieuwegein-IJs-
selstein en omstreken is actief in
de gemeenten Nieuwegein, IJs-
selstein en Houten, en organi-
seert excursies, cursussen en
jeugdactiviteiten waaraan ieder-
een kan deelnemen.

Hobby & Vrijetijd

Kaarslicht in Vreeswijk 2018
Op woensdag 12 december is het Oude dorp Vreeswijk omgetoverd tot een
sprookje. De straatverlichting wordt gedoofd en meer dan 10.000 lichtjes twinke-
len u tegemoet. In de straten vindt u koren, zijn er diverse activiteiten en koopt u
lekkernijen. In het water ziet u lampjes en fonteinen schitteren. De schepen en
sluizen zijn ook versierd met honderden lichtjes.
Op woensdag 12 december van-
af 16.00 uur vindt u op de Han-
delskade een sfeervolle kerst-
markt met meer dan honderd
kramen. Zowel van ondernemers
als van marktkooplui uit de buurt.
Op deze markt vind je geen alge-

mene handel. Wel vind je goed-
eren die je niet zomaar in de
winkel kunt kopen. Een ouder-
wets draaiorgel speelt kerstlied-
jes en er zijn hapjes en drankjes
in de kerstsfeer.

Spectaculair programma
De bezoekers wacht weer een
spectaculair programma. Terug
van weggeweest is de levende
kerststal op het Raadhuisplein.
Gebleven zijn de kunsten van de
spectaculaire vuurspuwer. In de
straten zingen koren. In het wa-
ter ziet u lampjes en fonteinen
schitteren. De schepen en de
sluizen zijn ook versierd met
honderden lichtjes. Of loopt u
mee langs de sfeervolle straten
met de lampionnenoptocht? Om
18.00 uur vertrekken zeker 200
kinderen met hun zelfgemaakte
lampion. De Kerstman rijdt in de

arrenslee voorop.

Historische werf
Vreeswijk heeft een beschermd
dorpsgezicht. De aangrenzende
museumwerf is dat ook. De his-
torische werf is tijdens het even-

ement te bezoeken. Langs het
hele stuk van de Vaartse Rijn
liggen met kaarsjes verlichte his-
torische, vaak bewoonde, bin-
nenvaartschepen.

Kerstwensboom
Ook de Barbarakerk is feestelijk
verlicht. Binnen is er aan het be-
gin van die avond de volks-ker-
stzangdienst en is een grote
kersstal te bewonderen.

Voor de kerk staat een kerst-
wensboom. Je kunt daar zelf ook
een wens in doen. Haal dan in
de kraam ernaast een
doorzichtige kerstbal. Die kun je
vullen met een wens of een
mooie herinnering. Daar maken
veel mensen gebruik van. De
boom staat er net na Sinterklaas
maar hij gaat pas op de lichtje-
savond aan.

Levende kerststal
De lichtjesavond heeft naast een
miniatuur oude kermis, een
antieke kerststal en een grote
levende kerststal ook een echte
vuurspuwer. Die geeft een grote
show van 20 minuten. Let wel
even goed op de tijden, want dat
doet hij maar drie keer die
avond.

Volkskerstzang
Voor de 55e keer is er in de Bar-
barakerk op 12 december om
19:00 uur een Volkskerstzang
met als thema: “Vertrouw op het
Licht”. Aan deze dienst werken
o.a. mee het Leger de Heils, het
Tussenkoor, kinderkoor van De
Trompetvogel. De burgemeester
van Nieuwegein, dhr. Frans
Backhuijs zal een openingswo-
ord spreken. Aansluitend is in
deze kerk de kerststal tot 22:00
uur te bezichtigen, terwijl ver-
schillende koren van 20:00-21:30
uur afwisselend in deze kerk zin-
gen.

Plattegrond downloaden
In het licht van meer dan 10.000
lichtjes kunt u de vele activiteiten
bekijken. Om het makkelijk te
maken is er een app beschikbaar
met daarop alle activiteiten met
de locaties. Via de website in-
vreeswijk.nl kunt u de app met
plattegrond downloaden.

____________________________________________________________________________________

__________________________
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Maandagmorgen even voor
10.45 uur kreeg de brandweer
van Nieuwegein een melding van
een brand in een woning aan de
Zwanenburgstraat. Werklui die in
de buurt aan het werk waren za-
gen ‘rook’ uit de woning komen
en hoorden een melder afgaan,
hierop alarmeerden zij de brand-
weer en de politie. De ‘brand’
trok veel bekijks ondanks de re-
gen.

Bij aankomst van de brandweer
bleek al snel dat de ‘rook’, dat

via het raam naar buiten ging,
condens was van mogelijk een
douche. Om voor de zekerheid
te controleren of het geen brand
was is de brandweer toch de
woning binnengetreden. Al gauw
bleek dat er één bewoner thuis
was die stond te douchen. De
brandweer heeft de situatie
overgedragen aan de politie.
Gedurende de actie regelde de
politie het verkeer op de Zwa-
nenburgstraat. De douchende
bewoner, een oudere man, was
erg geschrokken.

Mini-WK in Merwestein
Op woensdag 2 tot en met vrijdag 4 januari 2019 is het weer zover. Het mini-WK zaalvoetbal gaat dan van start! Drie dagen wordt er
gevoetbald in de sporthal van Sport- en Evenementencomplex Merwestein. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld op kleine veldjes. Hierdoor kom je
veel aan de bal. Ook mag je je eigen team maken!

Komen jullie ook naar dit gezellige toernooi in de kerstvakantie? Wil je meer informatie, of wil je inschrijven? Kijk dan snel op onze website:
www.sportidnieuwegein.nl

Brandweer rukt uit voor 'stoombadje'
_________________________________________________________________________________________________________________
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PLUS-café
Hoe houdt u de regie over uw ei-
gen gezondheid? En wat is het
geheim van mensen die 100 jaar
worden?

In het PLUS-café op maandag
19 november aanstaande, van
14.30 uur tot 16.00 uur, komt de
GGD Regio Utrecht langs in de
bibliotheek. In hun workshop
'Hoe word ik 100?' geven ze
meer informatie over hoe u zelfs-
tandig uw gezondheidszaken
kan blijven regelen. Ook staan
ze klaar om al uw vragen te be-
antwoorden over gezond 100
worden.

De toegang tot het PLUS-café is
gratis. Meld u aan via actie@de-
tweedeverdieping.nu (o.v.v.
'PLUS-café 19 november').

Boekensale in de bieb
Van 23 november t/m zaterdag 8
december vindt de halfjaarlijkse
boekenverkoop plaats. In deze
periode koopt u afgeschreven
boeken voor 1 euro per titel.

Bibliotheekleden hebben een ex-
tra voordeel: zij hebben op vri-
jdag 23 november van 18.00 -
20.00 uur de eerste keuze uit de
afgeschreven boeken.

Vanaf zaterdag 24 november
mag iedereen zijn slag slaan.

Ronald Giphart
Smakelijke literatuur en heerlijke
hapjes: het recept voor een ver-
rassende avond!

Op donderdag 29 november is
auteur Ronald Giphart te gast in
onze bibliotheek. Aan de hand
van filmfragmenten, foto's en ge-

rechten vertelt hij over voedsel in
de literatuur. Ook de kunst van
het kookboek, de erotiek van een
mooie maaltijd en het verband
tussen voeding en gezondheid
staan op het menu.

Giphart (1965) is bekend van
romans als 'Ik ook van jou' en
'Phileine zegt sorry'. Ook publ-
iceerde hij diverse culinair-
literaire werken zoals 'Eten,
drinken en slapen', in samen-

werking met Sergio Herman en
Jonnie Boer.

Deze verrukkelijke avond duurt
van 20.00-22.00 uur. Toegang
bedraagt ! 2,50 voor leden en
!8,50 voor niet-leden. Iedereen
die een kaartje koopt ontvangt
gratis het boek 'Je bent wat je
leest'.

Reserveer je kaarten snel via e-
mail adres: actie@detweede-
verdieping.nu (o.v.v. 'Giphart').

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: 'Ik borduur nog even verder
op de natuur van de Bossen-
waard. Het is een interessante,
maar voor mensen meestal on-
begrijpelijke combinatie van al-
lerlei levensvormen. De beesten
zijn allemaal klein, kleiner, nog
veel kleiner of nauwelijks te zien,
dus wat ze eventueel tegen elka-
ar zeggen is onbekend. Àls ze
elkaar al iets te zeggen hebben.

Daarom deze keer maar eens
twee soorten "met elkaar in ge-
sprek", een bodemwantsje en
een wappervliegje.'

'Als twee "grote" insecten het op
dezelfde bloem voorzien hebben
om van de nectar te snoepen,
geven ze elkaar vaak een duwt-
je. Zo van: "wegwezen". Maar
van de kleine insecten gaan er
soms wel 10 op een kamille-
bloempje, en zijn ze van dezelf-
de soort dan is dat geen pro-
bleem. Ongelijksoortig maar één
groot en de ander klein: meestal
geen probleem, tenzij de kleinste
zich bedreigd voelt. Allebei heel
klein? Daar maak ik van: "Hééé!
wat doe jij op mijn kamille?"'

_________________________________________________________________________________________________________________

Elke vrijdagmiddag in november voeren Nieuwegeinse gezondheid-
sprofessionals en studenten van de Hogeschool Utrecht gratis oog-,
oor- en mondcontroles uit. Meedoen? Kijk op de site van de biblio-
theek naar de tijden en meld u aan via actie@detweedeverdieping.nu

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Nieuws van De Tweede Verdieping
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Trapliftenleverancier Noodliften.nl uit Nieu-
wegein heeft de prestigieuze ondernemers-
prijs FD Gazellen 2018 van het Financieele
Dagblad gewonnen. De prijs wordt jaarlijks
uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven
van Nederland. Noodliften.nl is al enkele ja-
ren niet meer weg te denken uit de liftenwe-
reld en heeft haar klantenbasis de afgelo-
pen jaren flink uitgebreid. Zodanig zelfs dat
het bedrijf haar omzet tussen 2016 en 2018
verviervoudigde. Afgelopen dinsdag mocht-
en de eigenaren de prijs in ontvangst ne-
men.

“We zijn enorm trots dat we deze prijs heb-
ben gewonnen,” aldus mede-eigenaar
Maarten van Eck. “We zijn al jaren keihard
aan het werk en het is goed om te zien dat
het harde werk zijn vruchten afwerpt.” Om in
aanmerking te komen voor een FD Gazelle
moet een onderneming de laatste drie jaar

ieder jaar minimaal 20% in omzet zijn ge-
groeid, het laatste jaar winstgevend hebben
afgesloten en volledig financieel gezond zijn.
Noodliften.nl kreeg dat voor elkaar door mid-
del van een slim bedrijfsformat en door de
extra verkregen inkomsten direct weer in het
bedrijf te investeren.

Noodliften.nl nam 10 jaar geleden als eerste
in Nederland het initiatief om tijdelijke traplif-
ten te gaan plaatsen bij liftstilstand.

“Wij hebben deze service ontdekt en in de
markt gezet en daarmee van de nood een
deugd gemaakt”, aldus Van Eck’s zaken-
partner Pim Houter. Het winnen van de FD
Gazellen 2018 zien Houter en Van Eck als
een extra stimulans om de groei vast te
houden en Noodliften.nl verder uit te brei-
den. Er liggen nog grote plannen klaar voor
de toekomst.

Prijs voor Nieuwegeins bedrijf Koffietafel in La CaZa

Op dinsdag 20 november 2018 organiseert
Samen Veerkrachtig in samenwerking met
de Algemene Hulpdienst Nieuwegein een
Koffietafel in La CaZa (voorheen Wijkhuis
De Steeg) aan de Hoornseschans 101 in
Nieuwegein. De Koffietafel bijeenkomst is er
voor iedereen met een arbeidsbeperking en/
of langdurige ziekte. Aanmelden graag
vooraf via deze website. Samen
Veerkrachtig bevestigt vervolgens je aan-
melding per e-mail. Als je vragen hebt,
helpen zij je graag verder. Je kunt hen
bereiken via info@samenveerkrachtig.nl.

Wat is een Koffietafel?
Verspreid door het land organiseert Samen
Veerkrachtig bijeenkomsten voor mensen
die te maken hebben met een arbeidsbe-
perking. Tijdens een Koffietafel praat je in
groepjes van 8 tot 10 personen met elkaar,
onder begeleiding van een ervaringsdes-
kundige.

Het doel hiervan is om tips en ervaringen uit
te wisselen over de dingen die je tegen komt
nu je niet meer in het arbeidsproces zit. Zo
merk je dat je er niet alleen voor staat. Sa-
men zoek je naar informatie en oplossingen
die jou en anderen verder helpt.

12.30: inloop met een broodje, koffie, thee,
water, melk
13.00: start Koffietafel
15.00: einde

Geslaagde wijn- spijsproeverij

Het was afgelopen dinsdag genieten op
winkelcentrum Galecop. Ondernemers Nico
van Kesteren en Wim Kastelein van respec-
tievelijk Gall & Gall en De Zaak vol Smaak,
hielden hun jaarlijkse Wijn- en Spijsproeverij.
Handig zo voor de Kerstdagen om je te
oriënteren en te proeven wat je lekker vind
bij welk gerecht.

Ruim 100 mensen kwamen op de proeverij
af. Onze videograaf Jos van Vogelpoel was
ook te plekke en maakte een impressie van
de avond. Klik hier voor de video.

Zonne-energie voor de wijk
Tussen de buien door trotseerden participanten, onze videograaf Bart van Rooijen en
fotograaf Paul Oor en andere belangstellenden afgelopen zaterdag de modderige pa-
den van het Solarpark Galecop in het ‘pauzegebied’ aan de zuidkant van de A12. De
Nieuwegeinse Wethouder Marieke Schouten en bestuurslid Arthur Simons van de co-
öperatie e-Lekstroom verrichtten daar de officiële opening van de nieuwste uitbreiding
van dit nu al grootste zonnepark van Midden-Nederland. VIDEO

____________________________________
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