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Twee tieners opgepakt voor 11 autobranden !
Afgelopen zaterdagavond heeft de politie van Nieuwegein twee tieners (15 en 19 jaar) opgepakt
voor de 11 autobranden in Nieuwegein. Het duo werd op heterdaad betrapt op de Apolloburg.

Schaatsen op Cityplaza
Vanaf 8 december is het zover!
Cityplaza heeft dan een unieke
ijsbaan. In de periode van
8 december tot en met 6 januari
kan er volop geschaatst worden
op circa 450 m² écht ijs!

is € 6,50 inclusief schaatshuur.
Het dragen van handschoenen is
op de ijsbaan verplicht.
Heb je eigen schaatsen? Prima!
Noren zijn niet toegestaan.
Natuurlijk kun je vanaf de zijlijn
ook lekker genieten van de
schaatsende bezoekers.

Feestelijke opening
Zaterdag 8 december om 10:00
uur zal de ijsbaan officieel worden geopend door wethouder
John van Engelen. Stichting
Breaksquad laat weer een gave
demonstratie zien. Zondag
9 december kun je bouwen met
Buurman&Buurman.

Discoschaatsen met DJ Dio
Op de vrijdagavonden van 18:30
tot 21:00 uur kun je discoschaatsen op de beats van DJ Dio!
Tussen 18:30 en 21:00 uur laat
hij zich van zijn beste kant horen.

IJspret
De ijsbaan ligt op de Markt en
wordt prachtig aangekleed met
gezellige sfeerverlichting.
De toegangsprijs voor de ijsbaan

Openingstijden ijsbaan
Dagelijks (op een paar afwijkende tijden na) kun je schaatsen
van 12:00-19:00 uur. Op de vrijdagen van 12:00 tot 21:00 uur.

Kerstbomen op begraafplaats Noorderveld
Gedurende een aantal
jaren plaatst de gemeente Nieuwegein en Monuta een kerstboom op begraafplaats Noorderveld.
Met deze kerstboom
kunnen mensen die dat
willen de overledenen
gedenken. Ook dit jaar
zal de kerstboom geplaatst worden. U kunt
de boom voorzien van een persoonlijk gedenkteken in de vorm
van een kerstbal.
Naast de plaatsing van de kerstboom worden kerstballen ter beschikking gesteld. Deze kunnen bezoekers zelf in de boom hangen ter gedenking van een dierbare. Op de kerstbal kan de naam
van de overledene geschreven worden. De kerstballen zijn ter
plaatse verkrijgbaar. De kerstboom is vandaag geplaatst en zal
weer verwijderd worden op 7 januari 2019.

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 moeten zorgen voor een goede aanen afvoer van water. Een dikke
laag bagger op de bodem belemmert deze functie. Een ondiepe
watergang kan minder water
afvoeren. Bij hevige regenval
kan dit tot overstromingen leiden.

'Koken met PEN'

Concert met het Amarilli Consort
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 'Spruitjes
met gekaramelliseerde uien,
spekjes en mosterd. Hier het recept.
__________________________

Op zondag 9 december aanstaande geeft het Amarilli Consort een concert in de Dorpskerk
aam de Nedereindseweg in Jutphaas (Nieuwegein).
Het Amarilli Consort bestaat uit
acht zangers met ruime ervaring
in koor- en ensemblezang. Er is
veel aandacht voor een juiste
verhouding tussen de kwaliteit
van individuele stemmen en de
ensembleklank. Op het program-

ma staan bitterzoete madrigalen
uit Italië, Engeland en Vlaanderen/Henegouwen uit de 16e en
17e eeuw.
Zo klinkt er muziek van o.m.
Claudio Monteverdi, Andrea
Gabrieli, Orlando Gibbons en
John Farmer. Ter afwisseling
speelt Arno van Wijk op muselaar enkele werken rond het
adventslied “Nun komm der heiden Heiland” van Sweelinck.

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 baggeren van de watergangen van
belang voor schoner water.

Inwoner uit Nieuwegein wint 10.000 euro in BankGiro Loterij

Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat dies meer zij, vastgelegd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij bepaalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids 2010 de
alfabetische volgorde in deze rubriek. Deze week de Kamperfoelie in Hoog Zandveld.
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

Een grote verrassing voor een 51jarige winnaar uit
Nieuwegein. Hij
heeft in de trekking
van de BankGiro
Loterij een bedrag
van 10.000 euro
gewonnen.
Onlangs stond de
Loterij bij de winnaar
op de stoep en
overhandigde de cheque aan zijn echtgenote Bianca.
Zij was compleet verrast en enthousiast: 'Dit meen je niet. 10.000
euro! We zijn drie maanden geleden getrouwd en hebben daarna
een huwelijksreis gemaakt, maar misschien dat we er dankzij dit
bedrag nog een tweede aan vastplakken! En wat overblijft gaan
we gebruiken voor een heel mooi kerstfeest.'
Deelnemers én cultuur winnen bij BankGiro Loterij
De BankGiro Loterij maakt iedere dag de winnaar van een prijs
bekend. Alle dagen gaat er 10.000 euro uit, elke week 100.000
euro en iedere maand wint een deelnemer van de loterij maar
liefst 1 miljoen euro. De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van
Nederland: niet alleen deelnemers winnen, ook tal van culturele
organisaties zoals musea, molens en monumenten. Met de helft
van ieder lot dragen de ruim 600.000 BankGiro Loterij-deelnemers
maandelijks bij aan cultuur in Nederland. Hierdoor kon de Loterij in
2018 ruim 74,8 miljoen euro verdelen onder 78 culturele organisaties.

Hoe gaat het in zijn werk?
De bagger wordt uit de watergang 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.
__________________________
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'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Eet Mee! met de feestdagen – Een plekje vrij of bij iemand aanschuiven?
Stichting Eet Mee! brengt het hele jaar door mensen met elkaar in
contact via gezellige etentjes bij iemand thuis. De Kerstdagen zijn
ook bij uitstek dagen dat mensen daar behoefte aan hebben. Samen
het kerstmaal eten en mooie gesprekken voeren in een warme huiselijke sfeer, Annelies Kastein van de Stichting Eet Mee!: ‘Eet Mee
zorgt dat dit voor zoveel mogelijk mensen mogelijk is. Heb je op 24,
25 of 26 december een of meer plekken vrij aan je eettafel? Of wil je
graag als gast aanschuiven op een van die dagen? Wij maken een
mooie match voor je. Je kunt je tot 10 december aanmelden via
www.eetmee.nl of telefonisch via 030-2213498.’
Al tien jaar verbindt vrijwilligersorganisatie Stichting Eet Mee!, mensen in de regio Utrecht. Annelies Kastein: ‘Wij matchen gasten en
eetadressen en laten hen samen eten bij de gastvrouw of -heer thuis.
Op deze manier maken onze deelnemers een praatje met buurtge-

Expositie 'Kunstschatten'

noten die ze normaal nooit spreken, leren ze nieuwe culturen kennen
of helpen ze anderen aan sociale contacten. Wat hun reden ook is
om mee te doen, wij zien het als onze uitdaging om een match op
maat te maken. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd en achtergrond. Wel besteden we extra aandacht aan vluchtelingen, studenten
en ouderen.'

Meedoen
Wil je als oudere regelmatig als gast bij een van onze gezellige
eetadressen aanschuiven voor een praatje en een lekkere maaltijd?
Neem dan contact met ons op. Stichting Eet Mee! maakt een mooie
match voor je.
Wil je een of twee keer per maand een senior als vaste gast aan tafel
ontvangen? Graag! Meld je aan via telefoonnummer: 030-2213498 of
via de website van Stichting Eet Mee!
Tijdens de expositie 'Kunstschatten' in de Oude Werf krijgen bezoekers 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 tekening 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 (abstract schilderen), Kathrin Locker
(acryl schilderen), Nine Kullberg
(tekenen) en Lisa Peters Esvelt
(soft-pastel).

Kathrin Locker en Mireille Nagtegaal 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 complete aanbod van workshops en
cursussen in tekenen en schilderen is te vinden op de site van de
Oude Werf.

Van vrijdag 7 december 22.00
uur tot en met zaterdag 8 december 06.00 uur en van zaterdag 8 december 22.00 uur tot en
met zondag 9 december 06.00
uur voert Sas van Vreeswijk in
opdracht van Rijkswaterstaat
werkzaamheden uit aan de oostelijke kolk van de Prinses Beatrixsluis. De westelijke kolk is beide nachten wel beschikbaar voor
de scheepvaart.

Langere wachttijden
Naar verwachting hebben schippers tijdens deze stremming langere wachttijden. Er worden
geen extra wachtplaatsen gecreëerd, de overnachtingsplaatsen blijven tijdens de strem-ming
gewoon in gebruik. Als de werkzaamheden eerder klaar zijn,
stelt Rijkswaterstaat de oos-telijke kolk eerder open voor de
scheepvaart.

Werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden
wordt de noodstroomvoorziening
van de beide bestaande kolken
gekoppeld aan het energie-systeem van de 3e kolk. De 1e en
de 2e kolk worden vervolgens
aan een tijdelijke noodstroomvoorziening gekoppeld. Als de
renovatie van beide kolken –
voorzien voor de eerste twee
kwartalen van 2019 – klaar is,
wordt de huidige noodstroomvoorziening weer in gebruik genomen voor alle drie de kolken.

Verbreding met 3e kolk verbetert doorstroom binnenvaart
De Prinses Beatrixsluis is de
grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en ligt
in het Lekkanaal. Dit kanaal is de
belangrijkste rechtstreekse verbinding tussen de havens van
Rotterdam en Amsterdam.

Daarnaast test Sas van Vreeswijk of de energievoor-ziening van
de oostelijke kolk onafhankelijk
van de westelijke kolk losgekop-

Gedeeltelijke scheepvaartstremming
Prinses Beatrixsluis
tijdens werkzaamheden
aan stroom- en energievoorziening
peld kan worden. Het is wenselijk beide zaken voor aanvang van
de renovatie te doen om vertraging in de renovatieperiode te
voorkomen.

kort mogelijk te kunnen houden,
plaatst Sas van Vreeswijk daarnaast ook alvast aandrijfkasten
en bekabeling in de heftorens.
Dit gebeurt via de kraan aan de
heftoren. In deze kasten bevinden zich compressoren van de
ijsbestrijdingsinstallatie.

Omdat steeds meer en steeds
grotere schepen het Lekkanaal
gebruiken, dreigt de Prinses
Beatrixsluis een knelpunt te worden. Daarom zorgt Sas van
Vreeswijk in opdracht van Rijkswaterstaat voor de aanleg van
de 3e kolk Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal.

Om optimaal van deze stremming gebruik te maken en de
renovatieperiode van 2019 zo
_________________________________________________________________________________________________________________

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

December 2010
De Noordstedeweg waar ondanks vorst, sneeuw en ijs ijverig
wordt gebouwd aan de bebouwing van de noordkant van het
stadscentrum, tegenwoordig
CITY geheten.

De Nieuwegeinse karikaturist–cartoonist Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast houden strips, cartoons en karikaturen. Als livekarikaturist 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 karikaturen voor PEN eerst in lijn op papier en kleurt ze daarna in met de computer. De tekeningen zijn te koop. Heeft u interesse? Mail voor meer
informatie naar: info@karikaturist.nl.
Deze week hebben wij in het ‘Portret van de week’ Arjan Verheul. Een karakteristieke kop die onze karikaturist veel inspiratie deed opdoen.
Arjan doet mee met de bierwedstrijd van het Nieuwegeinse Zevenstar Bierbrouwers Gilde.

Sterke line-up in komend AkoestiCafé
Wie op woensdag 12 december
de kaarsjes in Vreeswijk bijtijds
heeft bewonderd, kan aansluitend opwarmen in Grandcafé De
Burgemeester. Het AkoestiCafé
biedt die avond twee optredens
van internationale allure.
De avond begint met een uur
heerlijke popmuziek van Etan
Huijs, die als duo aantreedt. Hun
onlangs verschenen album The
Secret Us ontvangt veel lof en
heeft zelfs een internationale
distributiedeal gescoord. Neerlands toptalent, in een intiemakoestische setting.
In april stond Gayle Skidmore al
in een bomvol Fort Jutphaas.
Wie erbij was weet het: deze
multi-instrumentaliste uit San

Diego, Californië is ‘the real
deal’. Ze toert door de USA,
werkte met muziekfenomenen
als Lisa Loeb en Jason Mraz en
de gitarist van Eagles of Death
Metal speelde een moppie mee
op haar laatste album. Niet dat
Gayle dit soort namedropping

nodig heeft, want de muzikaliteit
spat van haar af. Haar optreden
start om tien uur.
Het AkoestiCafé van 12 december is in Grandcafé de Burgemeester aan het Stadsplein 2
(naast de ingang van de parkeer-

garage). Het eerste optreden
begint om 20.30 uur. De toegang
is op basis van ‘pay what you
want’: wie het kan missen én de
avond de moeite waard vond,
wordt gevraagd om een tientje in
de pot te doen. Meer of minder
mag dus ook.

Aflsuitingen en omleidingen
Beatrixsluis door afsalteringswerken
Van maandag 10 december tot en met donderdag 20 december voert Sas van
Vreeswijk in opdracht van Rijkswaterstaat asfalteringswerkzaamheden uit aan
wegen rond de Prinses Beatrixsluis. Verkeer wordt omgeleid.
Twee locaties
De asfalteringswerkzaamheden
vinden plaats op twee locaties.

De langzaamverkeersbrug
over de sluiskolken heen.
Deze is op dinsdag 11 december
van 07.00 uur tot 17.00 uur afgesloten. Om het kwartier rijdt een
pendelbus vanaf iedere kant.
De Lekdijk-Oost ten zuiden
van de Prinses Beatrixsluis.
Deze is van maandag 10 december tot en met donderdag 20
december afgesloten. De geplande werkzaamheden kunnen
bij slechte weersomstandigheden worden uitgesteld.
ging bij gebruik van de pendelLekdijk-Oost.
bus en bij omfietsen via de PlofVerkeer rijdt via de Achterweg en
onder de A27 door richting Tull
sluis met 15 a 20 minuten. Aan
en 't Waal, dat geeft geen verde kant van Vreeswijk is bevindt
Langzaamverkeersbrug.
het opstappunt zich langs het
traging. Vanaf 24 december is de
Fietsers en voetgangers kunnen
fietspad van het Waterliniedok
Lekdijk-Oost voor het eerst sinds
omreizen via het Sluispad en de
ten hoogte van het tunneltje bij
de start van de bouw van de 3e
Overeindsebrug bij de Plofsluis
het Schipperspad. Aan de kant
kolk en de verbreding van het
of gebruik maken van een penvan het Defensiedok bevindt de
Lekkanaal weer toegankelijk
delbusje. Een busje met aanopstapplaats zich bij de kruising
voor auto- en fietsverkeer.
hanger van Sas van Vreeswijk
van het Defensiedok en het Warijdt via het Waterliniedok heen
terliniedok. Verkeersregelaars
en weer tussen de oost- en west- wijzen fietsers op de omleikant. Verkeer moet rekening
dingsroute en opstapplaatsen
houden met 15 minuten vertravan de pendelbus.
____________________________________________________________________________________
Omleidingsroutes
Voor beide afsluitingen zijn de
volgende omleidingsroutes:

Nieuwegeiner (48)
aangehouden voor
‘Cardsharing’
Het Cybercrimeteam van politie
Midden-Nederland heeft twee
mannen aangehouden op verdenking van het plegen van computervredebreuk 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 oplichting. Op twee locaties in Zeist
en in de Meern werd een instap
gedaan waarbij twee servers in
beslag zijn genomen.
De verdachten hadden vermoedelijk jarenlang een bedrijfsmatige, criminele samenwerking
waarbij ze Ziggoabonnementen
verkochten voor een gereduceerd tarief. Het politieteam verdenkt de mannen ervan dat ze
meer dan 1.000 klanten bedienden. Zij kwam de verdachten op
het spoor na aangifte van VodafoneZiggo en met behulp van het
Cybersecurity bedrijf Irdeto.
__________________________

‘ResearchED 2019’ op
het Oosterlicht College
Na London, Sydney en New
York is de internationale onderwijsconferentie researchED op
12 januari bij het Oosterlicht
College in Nieuwegein. Een congres voor en door docenten met
als doel om de kloof tussen onderzoek en praktijk te dichten.
We zijn er trots op dat het Oosterlicht College zo’n mooi internationaal evenement huisvest.
Wat is researchED?
De naam researchED komt uit
‘where research meets EDucation’; een wereldwijd opererende
organisatie zonder winstoogmerk.
Sprekers komen uit passie voor
het onderwijs. Het congres is
voor iedereen die onderwijs een
warm hart toedraagt. Meest-al zijn dat leerkrachten en docenten.

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 mogen gratis komen zwemmen bij Merwestein. Alle gezinnen die in aanmerking komen hebben een brief met alle informatie ontvangen. Natuurlijk mag een ouder, verzorger, of een grote broer of zus mee als begeleider. Het is alweer de 4e keer dat we Stichting Leergeld kunnen ondersteunen 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

Op donderdag 3 januari a.s. organiseert BSO de Egel (Kinderopvangorganisatie Kind en Co)
een kunstmarkt voor alle kinderen en ouders/verzorgers van
BSO de Egel. Ook zijn de oma's
en opa's welkom.

Gedurende de kerstvakantie zullen de kinderen deelnemen aan
verschillende activiteiten/workshops. Deze creaties zullen worden tentoongesteld op de kunstmarkt 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 chocomel of een glaasje (alcoholvrije)
Glühwein.
Het schminken zal verzorgd worden door Celina Vorm, ex-werknemer van Kind en Co en nu manager van kringloopwinkel Stichting 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 stichting die zich bezig houdt met gezinnen die het niet breed hebben
en hierdoor de verjaardag van
hun kind(ren) niet kunnen vieren.
De kunstmarkt met stamppottenavond zal om 17.30 uur aanvangen. BSO de Egel is gevestigd in
Basisschool Lucas Galecop.

Nieuws van De Tweede Verdieping
PLUS-café
Het PLUS-café op maandag 17
december (14.30-16.00 uur) belooft een kunstzinnige middag te
worden. Een Nieuwegeinse kunstenaar neemt de deelnemers
mee in de wereld van schilderen
bouwkunst. Ook kunnen deelnemers langskomen met hun eigen
kunstwerk en deze te laten beoordelen. Valt het in de categorie
‘waardevol’ of toch ‘curiosa’?
De toegang tot het PLUS-café is
gratis. Aanmelden kan via actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘PLUS-café 17 december’).

Ouder-kindochtend
Gezond eten is voor iedereen
belangrijk, ook voor de allerkleinsten. In de ouder-kindochtend op
woensdag 12 december van
10.00-11.00 uur ontdekken ouders en hun kleintjes de leukste
recepten voor gezonde, feestelijke en heerlijke hapjes.

tweedeverdieping.nu (o.v.v.
‘Open Lab december’).

#WorkshopWoensdag
Tijdens de #WorkshopWoensdag
op woensdag 12 en 19 december (15.00-17.00 uur) gaan kinderen van 9 t/m 12 jaar aan de
slag met feestelijke kerstvlogs. In
de workshops leren de deelnemers verschillende vlogtechnieken: van filmen tot bewerken.
Zo maken ze samen hun eigen
Merry Vlogmas!
Ronald Giphart bezocht de bibliotheek voor een inspirerende en
hilarische avond over voedsel in de literatuur. Allerlei onderwerpen
passeerden de revue: van de kunst van het kookboek tot de erotiek
van een mooie maaltijd. Het was genieten.

tweedeverdieping.nu (o.v.v.
‘Ouder-kindochtend 12 december’).

ze kennis met de 3D-printers en
gaan ze aan de slag met hun
eigen feestvlogs.

Toegang tot de #WorkshopWoensdag kost €2,50 per middag voor leden en €8 per middag
voor niet-leden. Aanmelden kan
via actie@detweedeverdieping.nu (o.v.v. ‘#WorkshopWoensdag’).
Je mag kiezen of je aan één of
allebei de middagen meedoet.
Kinderen die bij alle middagen
aanwezig zijn ontvangen een
diploma en krijgen gratis toegang
tot de eerstvolgende middag van
#WorkshopWoensdag in januari.

Meedoen met het Open Lab is
Open Lab
Elke woensdagochtend vindt er
gratis. Voor zelfgemaakte proIn
de
feestmaand
kunnen
een ouder-kindochtend plaats in
ducten hoeven alleen de mate-rikinderen van 6 t/m 12 jaar
de bibliotheek, speciaal voor ouaalkosten betaald te worden
unieke kerstcadeaus maken in
ders/verzorgers en hun kleintjes
het Open Lab. Op zaterdag 8 de- (maximaal €5). Aanmelden voor
(0-3 jaar). Toegang is gratis.
cember (14.00-16.00 uur) maken dit Open Lab kan via actie@deAanmelden kan via actie@de_________________________________________________________________________________________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'
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 Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo
Tenge beschrijft iedere week een
plantje, zwammetje of beestje
dat u ergens kunt tegenkomen.
Ook heeft hij een eigen website.
Udo: 'In de natuur kan iets mooi
zijn, maar daar gaat het niet om;
elke levensvorm moet functioneel zijn. Dat leidt soms tot
vreemde creaturen, zoals de lissnuitkevers. Langs de vele begroeide waterkanten van Nieuwegein beginnen de gele lissen
weer te bloeien. Schitterende
bloemen, met daarop zo af en

toe enge beestjes. Als je die torretjes rond ziet kruipen vraag je
je af waarom dat nou zo moet.
Enfin, ze zitten ook op boterbloemen, maar ze heten lissnuitkevers.‘

Hoogste punt voor ‘t Hof van Jutphaas
Vorige week donderdag werd op feeste-lijke wijze stilgestaan bij het bereiken van
het hoogste punt van de nieuwe woningen op het Kerkveld in Jutphaas. De twaalf
nul-op-de-meterwoningen rondom een
hofje worden medio 2019 opgeleverd.

Het Hof
De ruimte biedt zowel veiligheid voor de bewoners als de mogelijkheid voor onder-linge
sociale interactie. Het hofje wordt afgesloten
met een poort en videofoon, zodat bezoekers van de woningen met de voordeur aan
het hofje toegang kunnen krijgen.
De binnentuin wordt bestraat en
voorzien van een ontmoetingsplaats. Tussen de woningen worden haagjes geplant, zodat ook
een eigen privé buitenruimte
ontstaat en het binnenhof een verzorgde en nette uitstraling krijgt.
Historie
Het oude buurtcentrum aan het
Kerkveld heeft plaats gemaakt
voor twaalf nieuwe duurzame woningen. Daarbij blijft de hoofdstructuur van het buurtcentrum, in
de vorm van vier wieken van een
molen, behouden.

Alle woningen zijn inmiddels verkocht. De
gasloze nul-op-de-meter woningen zorgen
via warmtepompen en zonne-energie voor
optimaal gebruik van duurzame energie.
Ook wordt gestreefd naar optimale duurzaamheid tijdens de bouw van de woningen
door toepassing van een innovatief bouwsysteem. Dit uit zich o.a. door een lichte
constructie, toepassing van duurzame en
onderhoudsarme materialen. De gekozen
bouwmethodiek van Earth & Eternity is voor
Nederland redelijk uniek echter wordt al
wereldwijd toegepast. Voorbeeld van dit
bouwsysteem is o.a. de duurzame nieuwbouw campus van Team Sunweb.

Het Kerkveld is onderdeel van de
dorpskern Jutphaas, in de historie terug te
vinden vanaf 1165. Het historische plein
heeft nog steeds een sterke eigen signatuur.
Kleinschalig met een dorps karakter, veel
rode baksteen, pannendaken met dakkapellen en dakramen.
De directe omgeving van het Kerkveld heeft
een lommerrijk karakter, met een monumentale paardenkastanje voor de entree van het
hofje, fraaie bomen op het Kerkveld en langs
de Nedereindseweg en het park op loopafstand. Het landgoed Rijnhuizen met fort Jutphaas en sportvoorzieningen liggen in de
buurt.

Bergsportdag 2019 in Nieuwegein
Op 20 januari 2019 organiseert de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging de
Bergsportdag in het Nieuwegeins Business Center (NBC) in Nieuwegein. Het evenement is de start van de bergvakantie. Of je nou gaat wandelen, klimmen of zelfs
trailrunnen. Klik hier voor het programma.
Meer dan 5.000 bezoekers volgen lezingen en workshops, bekijken de nieuwste trends
en ontwikkelingen op het gebied van bergsportmateriaal en laten zich inspireren voor
hun volgende avontuur in de bergen. De beurs is geopend van 09.45 uur tot 17.00 uur.
Tickets voor de beurs zijn hier te koop. Het NBC is gevestigd aan De Blokhoeve 1 in
Nieuwegein.
100% klimaatneutraal
De Bergsportdag wordt 100% klimaatneutraal georganiseerd. Omdat we duurzaamheid
zo belangrijk vinden, komt dit veelvuldig terug in het lezingen- en workshopprogramma.
Zo kan je bijvoorbeeld je eigen CO2 voetafdruk berekenen en krijg je tips hoe je dit
zoveel mogelijk kan reduceren tijdens je volgende bergsportavontuur. Kijk voor alle
lezingen en workshops in het programma.

Bewoners Zuilenstein
willen cameratoezicht tegen
straatterreur
Al geruime tijd gaat het fout rondom de Paukenlaan en de Figarolaan in de wijk Zuilenstein. Het gaat om de route voor scholieren
van de tramhalte Zuilenstein naar het ROC
en het Anna van Rijn College aan de Harmonielaan. Zowel in de ochtend als de middag
ondervinden de bewoners aan deze straten
last van intimiderende scholieren die de bewoners treiteren en lastig vallen. ‘De situatie
is al 10 jaar gaande’ aldus een bewoner tegenover onze redactie. ‘En van de eerder
gemaakte afspraken is niets gekomen.’
De straatterreur lijkt niet te stoppen, ook niet
door de gemeente Nieuwegein. De bewoners zijn het zat en laten hun ongenoegen
blijken door nu weer de media op te zoeken.
De bewoners willen wel anoniem blijven
want ze zijn bang voor repressailles door de
veelal allochtone jeugd uit Kanaleneiland.
Een bewoner: ‘Helaas niet tot mijn verbazing
heeft de gemeente Nieuwegein en de school
nog geen enkele controle op de situatie.
Vandaag kreeg ik weer een beuk tegen m’n
raam van één van de geweldige bijdragen
aan deze maatschappij. Ook wordt er geregeld tegen de ramen gespuugd. Een tijd
geleden hadden ze een raam ingeslagen bij
een van de bewoners. Een vingertopje van
de dader bleef toen op de mat achter.’
De school betreurt de overlast maar geven
aan er alles aan gedaan te hebben en dat
de overlast is afgenomen. De schrijver van
de e-mail aan onze redactie: ‘Enige keer dat
de gemeente Nieuwegein een keer half
moeite heeft gedaan is als de krant weer
eens een artikel schrijft (en dan doet de
gemeente alsof ze heel hard bezig zijn met
dit probleem). In de video die ik heb gezien
over leerlingen van de school waar ze
bloemstukjes aan het verspreiden waren bij
de bewoners zijn echt met afstand niet de
dames die geregeld overlast en vandalisme
veroorzaken. Maar ja, wel lastig als dit voornamelijk allochtone leerlingen zijn en je dit
natuurlijk niet wil laten zien in het openbaar
(stel dat mensen gaan denken dat het daar
misschien aan ligt). Het ogen sluiten door
politiek correct te handelen is echt stuitend.’
De bewoners hebben geen behoefte aan excuses, bloemen of gebakjes of zelfs een cursus hoe om te gaan met jongeren. ‘Dit is
echt de omgedraaide wereld’ aldus een bewoner. Zij willen dat er hard wordt opge-treden tegen deze straatterroristen. En willen
dat er cameratoezicht komt of een straatverbod. ‘Straks is het winter en ik voorzie nu al
dat er ijsballen door de ruiten gaan vliegen.’

