
Twee dagen lang genoten mensen, die een steuntje in de rug konden gebruiken, van een heerlijk
diner. Dit geheel gratis en verzorgd door ondernemer Christ van Loon en de vrijwilligers.
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Van Loon: 'Wat een topavond met mooie mensen'

New York Pizza Muntplein weer overvallen
Op winkelcentrum Munt-
plein is dinsdagavond de
New York Pizza over-
vallen. De dader had
volgens de politie een
steekwapen, maar nie-
mand raakte gewond. Er
werd een klein geldbe-
drag buit gemaakt.

De dader had een ma-
ger postuur, en was vol-
ledig in het zwart ge-
kleed. Hij had een zwar-

te strakke Nothface jas aan, tas van Perry, een zwarte sjaal om en
een zwarte muts op. Hij zou 1.60 meter tot 1.70 meter lang zijn.
De dader is te voet gevlucht en niet gevonden.

De zaak aan de Waardijnburg is eerder overvallen, dat gebeurde
op 25 november 2016. De dader is toen gepakt en hoorde twee
jaar cel tegen hem eisen tijdens de rechtszaak.

Woensdagavond 16 januari jl.
heeft wethouder Ellie Eggengoor
samen met Frans Evers en Ursu-
la van de Tempel geholpen met
het serveren en opruimen bij een
benefiet diner voor mensen die
het (even) niet breed hebben.
Donderdag 17 januari werd een
tweede avond georganiseerd. In
totaal mochten 48 mensen zich
verheugen op deze verrassing.

Net als in 2018 verzorgde PLUS
van Loon samen met chefkok
Emile Hennink, in samenwerking
met Caritas, weer een diner voor
mensen die een steuntje in de
rug konden gebruiken. De twee
avonden vonden plaats in de
kookstudio 'HapjeDrankje' op
winkelcentrum Nedereind.

Christ van Loon van de Plus su-

permarkt op Nedereind:‘Omdat
er in december al veel georgani-
seerd wordt vonden wij het beter
om iets in januari te organiseren.
Wij proberen hierdoor het beken-
de zwarte gat in januari te voor-
komen. Samen met chefkok
Emile Hennink hebben wij dit
gratis diner voor in total 48 inwo-
ners uit Nieuwegein verzorgd.'

Christ van Loon, eigenaar van
PLUS Van Loon, blijft beschei-
den: 'Wij vinden het ontzettend
belangrijk om betrokken te zijn bij
de omgeving, onze buurt en de
mensen. Bijzonder mooi dat we
dit kunnen doen! Wij hopen in de
toekomst nog veel meer leuke
activiteiten in onze kookstudio te
organiseren. We willen nóg meer
het sociale middelpunt van onze
wijk worden dan we al zijn.'
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AHN Jongerencoaching

Sinds enige tijd biedt de Algeme-
ne Hulpdienst Nieuwegein (AHN)
jongerencoaching aan. Jongeren
tussen de 12 en 30 jaar, die een
steuntje in de rug kunnen gebrui-
ken of een maatje willen die met
hen meedenkt, kunnen via de
AHN gratis een beroep doen op
vrijwillige jongerencoaches.

Deze coaches/maatjes zijn spe-
ciaal opgeleid om de jongere on-
dersteuning en een luisterend
oor te bieden. Zij lopen een
poosje mee met de jongere die
daar behoefte aan heeft en kun-
nen bijvoorbeeld ondersteuning
bieden bij problemen op school,
bij het zoeken naar een opleid-
ing, baan of stageplek. Zij geven
de jongere de tijd en de aan-
dacht om zijn/haar verhaal te
doen en samen op zoek te gaan
naar nieuwe mogelijkheden.

Via de AHN kan de jongere dan
kosteloos een beroep doen op
vrijwillige jongerencoaches.

Een coach/maatje helpt om doe-
len te bereiken die voor de jon-
gere belangrijk zijn.

Iemand die de jongere onderste-
unt waar nodig zodat deze na de
coaching zelfstandig weer verder
kan. En natuurlijk werken de
coaches/maatjes onder geheim-
houding.

Wil je een coach? Ben je tussen
de 12 en 30 jaar oud? Neem dan
contact met de AHN via:
Tel. 030-30 73 574 of mail naar
begeleider@hulpdienst-
nieuwegein.nl

'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 romige
paddestoelen, heerlijk met pasta
of gewoon een gekookte aardap-
pel. 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 Karnweide
in de wijk Batau Noord.

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

50 Jaar Tennisvereniging Rijnhuyse

In verband met het 50-jarig bestaan van de Tennisvereniging Rijn-
huyse in Nieuwegein organiseert de vereniging op 10 februari a.s.
een jubileumreceptie. Zowel leden als oud-leden zijn hier, na aan-
melding, van harte welkom. De receptie in het clubhuis begint om
15.00 uur en wordt o.a. gevuld met toespraken, een pubquiz, live-
muziek én de presentatie van het jubileummagazine. In dit maga-
zine staan veel oude foto’s van de vereniging en haar leden, ge-
lardeerd met verhalen uit de 50 jaar historie. Rijnhuyse, op 10 fe-
bruari 1969 begonnen op de parkeerplaats van het FOM, is in de-
ze 50 jaar uitgegroeid tot een florerende tennisclub met ruim 625
leden op 7 smashcourtbanen.

De tennisvereniging roept oud-leden op om zeker ook te komen
om met elkaar herinnering op te halen. Aanmelden voor deze ju-
bileumreceptie voor 7 februari a.s. via voorzitter@rijnhuyse.nl. 53
leden bij start in 1969 In het jubileummagazine staat onder andere
een interview met Rijnhuyselid van het eerste uur, Gerard van
Beek.

Aankomende zaterdagavond 19
januari zou bouwspeeltuin Bouw-
gein een Winterse Bouwavond op
het terrein aan de Hovenierswei-
de in Batau Noord organiseren.

De organisatie laat weten dat de-
ze avond niet door kan gaan.
Wanneer een nieuwe datum
wordt geprikt voor dit leuke eve-
nement voor de kinderen laat de
organisatie spoedig weten. De

organisatie tegenover onze re-
dactie: ‘De werkzaamheden op
Bouwgein m.b.t. het kappen van
de grote bomen zijn door onvoor-
ziene omstandigheden uitgelo-
pen, waardoor het evenement
moet worden verzet. We zullen
z.s.m. een nieuwe datum commu-
niceren. We vinden het echt heel
erg, maar het terrein is een chaos
en het is niet veilig voor kinderen
om daar nu rond te lopen.’

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Winterse bouwavond geannuleerd

__________________________
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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 Ilja Jansen.

Arend Bloemink: ‘‘Het Portret van déze Week bewoont een prachtig
huis, met uitzicht op en over het Merwedekanaal. Een huis met
mogelijkheden. En daar maakt Ilja, zij is het Portret, op bijzondere
wijze gebruik van. Regelmatig organiseert zij een Ruil Event. Een
Event gericht op het ruilen van kleding. En daarvan wordt door velen
dankbaar gebruik gemaakt.’

‘Ilja heeft nu bedacht dat het volgende Ruil Event een ándere, een
voor Nieuwegein en Nederland geheel nieuwe en dus unieke,
invulling gaat krijgen. Een invulling waarvoor, nu het plannetje
handen en voeten begint te krijgen, een enorme belangstelling blijkt
te bestaan… Dat wordt nog wat, daar in Jutphaas, in februari, bij De
Ruilfabriek (want zo heet het Event)!’

Maak middels de antwoorden die Ilja Jansen op de vijf (altijd dezelf-
de) vragen geeft nader met haar, haar nieuwste Ruilfabriek Event en
met hoe zij over Nieuwegein denkt kennis. Klik hier voor het portret.

Kent u ook iemand voor het 'Portret van de Week?' Stuur ons een e-
mail. Dat mag naar redactie@pen.nl.

Voor de derde keer met #Zie
vraagt de gemeente Nieuwegein
aandacht voor huiselijk geweld in
Nieuwegein. Net zoals in 2017 is
op Cityplaza, verspreid over de
Markt en de Raadstede, een ex-
positie te zien die bestaat uit lev-
ensgrote portretten gefotogra-
feerd door Judith Keessen. Met
deze foto-expositie, die duurt tot
en met 28 januari aanstaande,
wil de gemeente huiselijk ge-
weld, kindermishandeling en ou-
derenmishandeling bespreek-
baar maken.

Jaarlijks hebben bijna een mil-
joen Nederlanders met huiselijk
geweld te maken. Gemiddeld zit

in elke klas wel een kind dat
wordt mishandeld. Naar schat-
ting worden jaarlijks tweehon-
derdduizend ouderen mishan-
deld door hun partner, huisvriend
of zorgverlener.

Het idee achter #Zie is voorbij-
gangers letterlijk en figuurlijk stil
te laten staan bij het onderwerp
en het maatschappelijk probleem
bespreekbaar te maken. De fo-
to’s zijn zeer indringend en de
bijbehorende teksten laten niet
veel aan de verbeelding over:
’Toen ik open werd over mijn in-
cestverleden, liet mijn familie mij
vallen als een baksteen’. Of:
’Waarom bleef je dan? Omdat ik

een belofte had gedaan. In goe-
de en slechte tijden toch?’

Pijnlijk
Het is voor slachtoffers vaak

lastig om uit de pijnlijke situatie
te komen. Een luisterend oor van
een ander kan al heel veel bete-
kenen. Kijk op deze website voor
meer informatie.

Foto-expositie tegen huiselijk geweld

'Portret van de week' Deze week Ilja Jansen
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Het NBC Congrescentrum, een
moderne congres- en evene-
mentenlocatie in Nieuwegein,
opgericht in 1992 door de familie
van Hooijdonk, zoekt enkele
nieuwe medewerkers. Met twee
evenementenhallen van beide
1.800 m², 33 zalen en een enor-
me dosis gastvrijheid en betrok-
kenheid, faciliteert het NBC Con-
grescentrum aan De Blokhoeve
1 in Nieuwegein zakelijke bijeen-
komsten, zoals congressen,
beurzen, vergaderingen, trainin-
gen en corporate events. Het
team werkt hard om de gasten
een perfecte bijeenkomst te bie-
den. Van de oprechte glimlach
bij binnenkomst tot de grote flexi-
biliteit en kennis onder alle afde-
lingen: iedereen zet zich in om
de gasten een topdag te bezor-
gen.

Klinkt dit als een team waar jij
onderdeel van wil uitmaken?
Dan komt dat goed uit, want het
NBC Congrescentrum is op zoek
naar nieuwe collega’s voor ver-
schillende functie. Zo kun je bij-
voorbeeld aan de slag in de be-
diening of als eerste medewerker
banqueting. Ook als je op zoek
bent naar een flexibele bijbaan,
kun je bij het NBC Congrescen-
trum aan de slag! De functies
staan hiernaast.

Bijbaan: allround medewer-
kers banqueting/events
We zijn op zoek naar meerdere
parttime collega’s voor onze
afdelingen events en banqueting.
Allround horecatoppers die aan
de slag willen in een van deze
teams. Dus ben je op zoek naar
een flexibele bijbaan, ben je
gastgericht en heb jij de nodige
spierballen? Dan hebben we
wellicht een match! Klik hier voor
de vacature.

Eerste medewerker
banqueting
Ben jij in de vriendengroep altijd
diegene die het overzicht be-
waard tijdens een weekend
weg? Weet jij steeds je hoofd
koel te houden op de juiste mo-
menten en heb jij de nodige
spierballen? Mooi. Dan hebben
wij een leuke fulltime baan voor
jou als eerste medewerker ban-
queting. Lees hier de volledige
vacature.

Medewerker bediening
Maak jij iedere maand kans op
de award voor beste gastvrouw
of gastheer? Heb jij oog voor de-
tail en check jij altijd of de tafels
wel volledig volgens de etiquette
zijn gedekt? Dan zoeken wij jou
als fulltime bedieningsmedewer-
ker bij het NBC. Interesse? Lees
dan de vacature.

Spoelkeuken medewerker
Ben jij flexibel inzetbaar en heb
jij graag veel verantwoordelijkhe-
den? Vind je het geen probleem
om in de ochtenden of in de
avonden te werken? Zorg er dan
bij het NBC Congrescentrum
voor dat al ons keuken- en culi-
nair materiaal weer spik en span
is. Je kunt bij ons fulltime aan de
slag als spoelkeuken medewer-
ker. Bekijk hier de vacature.

Meer informatie?
Wil je meer informatie ontvangen
over het NBC Congrescentrum
of over de vacatures? Stuur ons
dan een mail via hrm@nbc-
congrescentrum.nl. Je kunt ons
ook bellen of appen op het num-
mer 030 – 6026900.

De juiste collega’s werven wij
graag zelf. Acquisitie naar aan-
leiding van deze vacatures wordt
daarom niet op prijs gesteld.

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

Januari 2009

Wie herkent hierin nog de
Raadstede van 10 jaar geleden?
Rechts de toenmalige ingang
aan de oostzijde van City Plaza

Werken bij het NBC Congrescentrum

_________________________________________________________________________________________________________________
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Dit voorjaar worden 400 bomen
terug geplant in Nieuwegein. Cir-
ca 107 bomen zijn al terug ge-
plant aan de AC Verhoefweg. De
overige 300 bomen worden terug
geplant in heel Nieuwegein. De
gemeente zet zich op verschil-
lende plekken in om de kwaliteit
van het groen en haar bomen te
verbeteren. Nieuwegein wil im-
mers haar groene uitstraling be-
waren. Langs de A.C. Verhoef-
weg en de Taludweg is het groen
vorig jaar verbeterd doordat bo-
men die ziek waren of niet op
een goede plek stonden, zijn
weggehaald. Ook in Park Oude-
gein zijn het afgelopen jaar bo-
men weggenomen in het kader
van kwaliteitsbeheer bosperce-
len.
De gemeente heeft voorwaarden

voor het vervangen van te kap-
pen bomen. Bij de herplant letten
we op kwaliteit in plaats van op
kwantiteit. De nieuwe boom plan-
ten we zodanig dat hij tot volle
wasdom kan komen. Wethouder
Marieke Schouten: ‘De
gemeente draagt bomen een
warm hart toe. Met het weghalen
van bomen zorgen we dat de
bomen die blijven staan sterk en
gezond tot ontwikkeling komen.

Daar waar kansrijke locaties zijn,
planten we nu 400 bomen van
verschillende soorten weer terug
en bij voorkeur fruit- of noten-
bomen zoals we in het college-
programma hebben afgespro-
ken. Zo werken we aan de kwa-
liteit van het groen en onze bo-
men.’

Biodiversiteit
Volgens de nieuwe inzichten van

beheer van bomen planten we
meerdere soorten bomen terug
want dat is goed voor de biodi-
versiteit. Het zorgt ook dat de
kans op ziekten afneemt want
als een plaag uitbreekt, worden
niet alle bomen van dezelfde
soort ziek of aangetast. Tijdens
de hitte van afgelopen zomer
hebben jonge en dus kwetsbare
bomen het niet gered. Zij worden
nu ook door nieuwe bomen ver-
vangen.

De jonge bomen die we planten
geven we extra water. Zo krijgen
jonge bomen tijdens de aanplant
een zogenoemde gietrand. Deze
gietrand zorgt er voor dat er be-
ter water gegeven kan worden
en het water langer aanwezig
blijft rond de geplante bomen.

Nieuwegein dit voorjaar circa 400 bomen rijker

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.

Zondag 27 januari aanstaande organiseert Dorpshuis Fort Vreeswijk een vrolijke en swingende middag waarbij volop gedanst worden. Buiten
is het koud en grijs, binnen is het warm en gezellig. Elke laatste zondag van de maand is in ‘t Dorpshuis de succesvolle Soep&Cultuur. 27
januari zorgt Ton Vermeulen voor swingende muziek en geven de deelnemers van de Country Line Dance een demonstratie.

http://www.karikaturist.nl
mailto:info@karikaturist.nl




Nieuwe manier ophalen vuil

Vanaf januari 2019 gaat RMN (Reinig-
ingsbedrijf Midden Nederland) de con-
tainers (kliko’s) in een aantal wijken in
Nieuwegein legen met behulp van zij-
laders die twee containers tegelijk kun-
nen legen. Een grijparm, ‘grabber’ aan
de zijkant van de vuilniswagen pakt
één of twee containers tegelijk op en
leegt ze bovenin het voertuig.

Waarom een zijlader?
RMN directeur Rob Schram: “Een zij-
lader wordt door één medewerker be-
stuurd, terwijl bij een traditioneel inza-
melvoertuig drie medewerkers nodig
zijn. Deze werkwijze is fysiek minder
belastend voor onze medewerkers,
omdat de grijparm het zware werk
doet. Met de dubbele grabber kunnen
we nu, als de opstelling van de con-
tainers goed is, zelfs 2 containers te-
gelijk optillen. De medewerker doet het
werk nog steeds alleen met een joy-
stick, beeldscherm en een set grote
spiegels. Op deze manier kunnen we
de kosten voor de inzameling van af-
val/grondstoffen verder verlagen”.

Juist neerzetten
Een belangrijk verschil is dat inwoners
de containers in setjes naast elkaar
moeten zetten. Zo kan de grijparm de
containers per tweetal oppakken en
legen. De containers mogen daarbij ni-
et te dicht op elkaar staan. Een ruimte
ter grootte van ongeveer één stoepte-
gel aan beide kanten is voldoende.
Tussen de container en de straat mo-
gen ook geen obstakels (auto’s, bo-
men, lantaarnpaal) staan, aangezien
de grijparm anders de containers niet
kan optillen.

Medewerking noodzakelijk
Om deze nieuwe manier van inzame-
len succesvol te laten verlopen, is de
medewerking van inwoners noodzake-
lijk. Daar waar er onvoldoende ruimte
is om containers in een rij op te stellen,
plaatst een medewerker van RMN (in-
dien noodzakelijk) na het legen, de
containers terug op de meest optimale
aanbiedplaats. Om inwoners op deze
nieuwe aanbiedplaats te wijzen, hangt
de medewerker een aanhangkaart aan
de betreffende container. Op deze ma-
nier laat RMN de inwoner zien hoe en
waar de container bij de volgende op-
haalronde neergezet moet worden.

__________________________

Nieuwegeiner Max Bouwmeesters trots
op ontwerp van de Solar Boat
Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis neemt het TU Delft Solar Boat
Team de stap om een zonneboot te ontwikkelen voor op zee. Het wordt een tri-
maran, een boot met drie rompen, die de oceaan volledig op zonne-energie gaat
bedwingen. Dinsdagavond 15 januari presenteerde het team, waarin ook Nieu-
wegeiner Max Bouwmeesters zit, het nieuwe ontwerp van de boot. Om de hoge
golven en hevige windvlagen op open zee aan te kunnen, zal de boot van dit jaar
de vorm van een trimaran krijgen. Dit is een boot met drie rompen, zo kan de
boot breed gebouwd worden om de stabiliteit te leveren die nodig is.

Met een grotere zonneboot komt
er ook een aanzienlijk groter
zonnedek. Het zonnedek zal
maar liefst 28 vierkante meter
groot zijn, wat even groot is als
negen tweepersoonsbedden bij
elkaar. Met zo’n groot oppervlak
is de energie die uit het zonlicht
kan worden verkregen maximaal.
Dankzij het gebruik van draag-
vleugels zal de trimaran niet al-
leen kunnen varen maar ook
kunnen vliegen boven de golven
op hoge snelheid. Deze draag-
vleugels tillen de gehele romp uit
het water, waardoor de water-
weerstand drastisch wordt ver-
laagd. Hierdoor kan de zonne-
boot een hoge snelheid behalen
op de energie die enkel uit het
zonlicht wordt verkregen.

Met deze boot zijn is het team
van plan komende zomer het
wereldkampioenschap voor zon-
neboten in Monaco te winnen én
een wereldrecord te verbreken
door als snelste zonneboot ter
wereld Het Kanaal over te ste-
ken. Met één van de mijlpalen
van het jaar, de Design Presen-
tatie, heeft het team de design
fase officieel afgerond.

Gelukkig was er een goede op-
komst en het team is heel blij
met het verloop van de avond.
Achteraf zegt Max Bouwmees-
ters uit Nieuwegein trots, “Ik vind
het mooi om te zien hoe we zo’n

avond met het hele team hebben
neer kunnen zetten. Na vijf
maanden keihard aan het on-
twerp hebben gewerkt, is het bij-
zonder om deze aan al onze
vrienden en familie te mogen on-
thullen. Deze avond hebben we
de afronding van onze succes-
volle design fase gevierd en we
zijn meer dan gemotiveerd om te
beginnen aan de productie!”.

In slechts drie maanden wordt de
zonneboot volledig geprodu-
ceerd en geassembleerd zodat
de boot in het voorjaar voor het
eerst het water kan trotseren.

De opvolgende maanden zal het
team de boot gaan testen en
perfectioneren, zodat het begin
juli klaar is om de strijd aan te
gaan tegen boten van wereld-
klasse tijdens The Offshore
Challenge, de wereldkampioen-
schappen voor zonneboten, in
Monaco. Naast het strijden om
de wereldtitel, zullen de studen-
ten eind juli ook een wereldre-
cordpoging doen door als snelste
zonneboot ooit Het Kanaal over
te steken. Het team hoopt hier-
mee te laten zien hoe krachtig
duurzame energie kan zijn op
zee.

____________________________________________________________________________________

https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-gaat-daar-bouwen-aan-een-boot-op-zonne-energie
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/de-strip-van-kim-houtzager


Merwestein biedt al jaren volop
zwemplezier voor het hele gezin
en dit heeft zich ook zeker uitbe-
taald! Dinsdag 9 oktober 2018

werden, op de Zwembadbranche
dag in De Fabrique in Utrecht, de
awards voor zwembad van het
jaar uitgereikt. In de categorie
meer dan 200.000 bezoekers per
jaar hebben wij voor de tweede
keer het Gouden Zeepaardje in
ontvangst mogen nemen.

Natuurlijk zijn wij enorm trots op
deze prestatie en willen wij onze
trouwe bezoekers bedanken voor

het stemmen en invullen van de
online enquête. Daarom hebben
wij eenspeciaal feestweekendop
de planning staan. In het weekend
van 19 en 20 januari zullen er ver-
schillende leuke activiteiten in
Merwestein plaatsvinden. Zo kun
je zaterdag en zondag komen dis-
cozwemmen vanaf 13:00 uur en
krijgen alle kinderen een gratis
suikerspin. Ook liggen er cakejes
en gratis koffie klaar.

Voor de definitieve planning ra-
den wij u aan om onze website,
www.merwestein.nl (onder het
kopje Nieuws) goed in de gaten
te houden. Wij hopen je te zien
tijdens dit feestelijke weekend
vol plezier!

Opening 3e kolk Beatrixsluis door Beatrix zelf
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opent woensdagmiddag 6 februari 2019 de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis in
Nieuwegein. De sluis ligt in het Lekkanaal dat door de aanleg van de 3e kolk is verbreed en verdiept. Na 2,5 jaar bouwtijd kunnen
binnenvaartschepen ook in de toekomst snel en veilig passeren. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat houdt bij de
opening een toespraak.

Het Lekkanaal is de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Jaarlijks passeren
ongeveer 50.000 schepen de Prinses Beatrixsluis. De nieuwe 3e kolk is groter dan de bestaande twee kolken. Het verbrede Lekkanaal heeft
nu meer ligplaatsen. De Prinses verricht tussen 15.00 en 15.30 uur de officiële openingshandeling van de 3e kolk.

De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. In 1938 werd de sluis als eerste object vernoemd naar
de pasgeboren Prinses. Bij het 50-jarig bestaan bezocht Koningin Beatrix de sluis.

Feestweekend Gouden Zeepaardje 19 - 20 januari 2019
_________________________________________________________________________________________________________________

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




PLUSCafé: Reizen
De Vakantiebeurs in Utrecht ge-
mist? Geen nood. Op maandag
21 januari komen Anita en Ange-
la van D-Reizen naar het PLUS-
café om alle vragen over vakan-
ties te beantwoorden. Wat zijn
veilige vakantiebestemmingen?
Hoe vind je een vakantiemaatje?
Of hoe ga je alleen op reis?
Daarnaast hebben Anita en An-
gela tal van praktische vakantie-
tips voor reizigers.

Het PLUScafé is het Nieuwe-
geinse lifestyle-café voor 55-
plussers en wordt elke maandag
in de bibliotheek gehouden van
14.30 – 16.00 uur. Toegang is
gratis. Aanmelden: actie@de-
tweedeverdieping.nu

Nationale Voorleesdagen
Het is weer tijd voor de Nationale
Voorleesdagen (23 januari t/m 2
februari)! In deze week vieren we
de magie van voorlezen. De
leukste prentenboeken komen
voorbij, waaronder natuurlijk het
Prentenboek van het Jaar: 'Een
huis voor Harry' van Leo Tim-
mers.'

Dit jaar beginnen we de Voor-
leesdagen met een overheerlijk

voorleesontbijt om 10.00 uur op
23 januari. Ouders en hun kleint-
jes kunnen smikkelen van een
lekker ontbijt én een prachtig
voorgelezen verhaal. De voorlez-
er is niemand minder dan burge-
meester Backhuijs!

Toegang tot het feestelijke voor-

leesontbijt is gratis. Aanmelden
is verplicht, zo kunnen we er
zeker van zijn dat er genoeg
lekkers op tafel staat voor ie-
dereen. Meld je vóór maandag
19 januari aan via actie@de-
tweedeverdieping.nu (o.v.v.
'voorleesontbijt').

Voorleesbrunch
Elke laatste woensdag van de
maand is er de Voorleeslunch
voor senioren, van 11.00 – 13.00
uur. We beginnen de bijeen-
komst doorgaans met enkele
kostelijke verhalen.

Omdat 30 januari net vooraf gaat
aan de Poëzieweek (31 januari t/
m 6 februari) is het thema van de
Voorleeslunch ditmaal Gedicht-
en.

De leukste en verrassendste ge-
dichten zullen voorgelezen wor-
den. Aanmelden: actie@de-
tweedeverdieping.nu.

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 Nieuwegein leven mo-
gelijk tientallen soorten spartel-
kevers, maar je ziet ze niet zo
vaak en ze spartelen ook niet zo.
Ze zien er wel merkwaardig uit,
het lijkt bij meerdere soorten of
ze een of zelfs twee staarten
hebben. Wat ze daar mee doen
weet ik niet, ik kon er geen infor-
matie over vinden. Enfin, bij deze
een spartelkever.'

'Als je bij een wandeling wilt uit-
kijken naar beestjes, is het wel
zo gemakkelijk om op bloemen
te kijken. Daar kan een veelheid
aan soorten op zitten, kruipend,
etend, jagend of wachtend op
een partner. Enzovoort. Een
zeldzame verschijning op
schermbloemen maar ook op
doodgewone boterbloemen is
een spartelkever, zwart, bruin,
rood of gevlekt maar altijd met
dat vreemde ovale rompje en
vaak een kop alsof het een te
grote helm draagt.'

_________________________________________________________________________________________________________________

Heb je ze al zien hangen in de bibliotheek, de 12 schitterende foto’s
voor de Rembrandtkalender? Dit jaar is het 350 jaar geleden dat
Rembrandt overleed en 200 jaar geleden dat de Dorpskerk aan de
Nedereindseweg het huis voor protestantse gelovigen werd. Voor de
kalender poseerden gemeenteleden als Bijbelse figuren in een
schilderij van Rembrandt. De tentoonstelling is nog tot eind januari te
bekijken in de bibliotheek.

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Nieuws van De Tweede Verdieping
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Zaterdag 19 januari organiseert het Horeca
& Toerisme College aan de Newtonbaan 12
in Nieuwegein tijdens de Open Dag voor de
16e keer een kookwedstrijd voor studenten.
Bezoekers van de Open Dag, die duurt van
10.00 uur tot 14.00 uur, kunnen de wedstrijd
live volgen. De jury bestaat uit bekende
chef-koks uit de regio. De winnaar zal ROC
Midden Nederland vertegenwoordigen tij-
dens de SKILLS wedstrijden, dé vak wedstri-
jden voor mbo-studenten.

Black box wedstrijd
Student-koks gaan met elkaar de strijd aan
in een Black Box wedstrijd met de naam
‘Surf & Durf’. Net als in het tv-programma
MasterChef krijgen de studenten een pla-
teau met verschillende ingrediënten waar-
mee ze een lunchhoofdgerecht moeten be-
reiden. Iedereen krijgt dezelfde box. Na het
onthullen van de ingrediënten krijgen stu-
denten 15 minuten om met hun leermeester
te overleggen. Daarna hebben ze 2 uur de
tijd om het lunchgerecht te maken.

Bekende leermeesters in de jury
De gerechten worden beoordeeld door een
jury van leermeesters en chef-koks uit regio
Utrecht. Dit jaar bestaat de jury uit Kenny
van Dijk (Brasserie 1560 IJsselstein), Faruk
Ertana (Van der Valk Utrecht) en Frank Op-
perhuisen (De Olifant Breukelen). De jury
bepaalt wie uiteindelijk de beste kok van het
Horeca & Toerisme College is en wie deel

neemt aan de SKILLS wedstrijden later dit
jaar.

Veel vraag naar koks in regio Utrecht
Bezoekers van de open dag kunnen in de
keuken en op schermen live meekijken met
de wedstrijd. De vraag naar goede koks in
de regio Utrecht is groot, dus het college
hoopt mede door de kookwedstrijd veel mid-
delbare scholieren enthousiast te maken
voor een koksopleiding. Naast de leermees-
ters uit de jury maken nog 12 andere bek-
ende bedrijven uit de regio hun opwachting
op de open dag. Bedrijven als Grand Hotel
Karel V, Restaurant Le Brasseur en Land-
goed De Horst presenteren zich op de bedri-
jvenmarkt.

Horeca & Toerisme College
Het Horeca & Toerisme College in Nieuwe-
gein is een van de 13 kleinschalige,
branchegerichte mbo-colleges van ROC
Midden Nederland. Op het Horeca & To-
erisme College worden studenten opgeleid
voor het horecavak, de wereld van de Facili-
taire Dienstverlening of de sector Toerisme.
Studenten leren om de wensen van hun
gasten te vervullen en ze te laten genieten
van een professioneel bereide maaltijd, een
prettige werkomgeving of een welverdiende
vakantie. In de interne levensechte leerbe-
drijven doen studenten in een vertrouwde,
veilige omgeving praktijkervaring op.

Open Dag Horeca & Toerisme College Gemeente voert zelf wet Wsw uit

De gemeente Nieuwegein voert sinds 1 jan-
uari 2019 zelf de Wet sociale werkvoorzien-
ing uit. Alle Nieuwegeinse Wsw medewerk-
ers zijn nu in dienst bij de gemeente Nieu-
wegein. De gemeente Nieuwegein zet daar-
mee een deel van de dienstverlening van
PAUW Bedrijven voort dat per 1 januari
2019 is opgeheven. Werk en Inkomen Lek-
stroom verzorgt vanaf 1 januari de plaatsing
en begeleiding van mensen die voorheen
onder PAUW Bedrijven vielen. Samen bie-
den ze maatwerk voor mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt.

PAUW Bedrijven was het sociaal werkvoor-
zieningsbedrijf van zes gemeenten in de re-
gio Utrecht, waaronder de gemeente Nieu-
wegein. PAUW Bedrijven is gestopt omdat
er vanaf 2015 geen mensen meer instromen
in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
Mensen met een arbeidsbeperking die zich
nu melden, vallen automatisch onder de Par-
ticipatiewet. Dit betekent dat het aantal
Wswwerknemers bij PAUW Bedrijven steeds
kleiner zou worden. Als gevolg daarvan heb-
ben de zes gemeenten van PAUW Bedrijven
besloten om de medewerkers van de sociale
werkvoorziening in dienst te nemen van de
gemeente en de uitvoering van de Wsw en
de Participatiewet met elkaar te verbinden.

Wethouder Ellie Eggengoor: “Ik ben heel blij
dat wij het zo hebben kunnen regelen dat er
zo min mogelijk verandert voor de Wsw-me-
dewerkers. Zij blijven hetzelfde werk doen,
op dezelfde locatie, onder dezelfde arbeids-
voorwaarden. Daarnaast willen wij een
plaats bieden voor alle Nieuwegeiners met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Een ont-
wikkelplek voor mensen die willen en kun-
nen doorstromen naar ander werk en een
beschutte werkomgeving voor mensen die
dit nodig hebben.”

De 55 Nieuwegeinse Wsw-medewerkers die
nu beschut werken op de locatie in IJssel-
stein, blijven op deze locatie werken. De
gemeente Nieuwegein heeft daarvoor
samen met de gemeenten IJsselstein, Lopik
en Vijfheerenlanden een stichting opgericht
die onder de naam ‘WerkwIJSS’ gaat wer-
ken. Om de dienstverlening vanuit dezelfde
locatie te kunnen voortzetten, heeft de ge-
meente IJsselstein het pand van PAUW
Bedrijven overgenomen.

De overige Nieuwegeinse Wsw-medewer-
kers werken in de groenvoorziening en het
schoonmaakteam in Nieuwegein of zijn ge-
detacheerd bij een werkgever. De detache-
ringsovereenkomsten zijn door de gemeente
Nieuwegein overgenomen van PAUW Be-
drijven en worden onder dezelfde voorwaar-
den voortgezet.







https://www.videograaf-jvv.com

