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Nieuwegeinse Ceres Verkaik wint vertaalwedstrijd
De Europese Commissie heeft begin deze week bekendgemaakt wie de 28 beste vertalingen hebben gemaakt in haar jaarlijkse vertaalwedstrijd voor middelbare scholieren: 'Juvenes Translatores.'
In november 2018 vond de vertaal wedstrijd al plaats, maar nu
is bekend geworden wie Nederlands beste vertaler is geworden.
Van de 3252 leerlingen uit 751
scholen uit heel Europe mag de
Nieuwegeinse Ceres Verkaik
zich de beste noemen voor Nederland.
Ceres zit op het Anna van Rijn
College in Nieuwegein en laat in
een eerste reactie aan onze
redactie weten: “Ik vind het ongelooflijk bijzonder dat ik in april
namens Nederland deze prijs in
ontvangst mag nemen! Zeker
met het oog op mijn vervolgstudie: 'Creative Business.'”
In april mag de Nieuwegeinse
haar prijs, samen met de andere
27 winnaars, ophalen in Brussel.
Ceres is geen onbekende als het

gaat om taal. Eerder won zij al
de individuele hoofdprijs tijdens
het Groot Viaans Dictee in 2016.
Commissaris Günther H. Oettinger, verantwoordelijk voor begroting, personeelszaken en vertaling, was lovend: “Ik ben onder
de indruk van de taalvaardigheden van deze getalenteerde jongeren. Het leren van talen is bijzonder belangrijk in de huidige
samenleving."
De vertaalwedstrijd heeft tot doel
het leren van talen in scholen te
bevorderen en jongeren te laten
ervaren wat het betekent om vertaler te zijn. De wedstrijd staat
open voor 17-jarige leerlingen uit
het middelbaar onderwijs en
vindt gelijktijdig plaats in alle geselecteerde scholen uit de hele
Europese Unie.

Gokhal opgerold in pand op De Liesbosch
In de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 februari hebben de politie,
OM, gemeente en inspecteurs van de Kansspelautoriteit een bedrijfspand op industrieterrein Liesbosch in
Nieuwegein gecontroleerd. Het vermoeden
bestond dat er in het
pand illegaal gegokt zou
worden. Het pand is per
direct door de burgemeester gesloten.
Een arrestatieteam deed rond middernacht een inval. Binnen werd
de situatie zoals aangetroffen bevroren en startte de doorzoeking.
In het bedrijfspand trof de politie een pokertafel aan met fiches.
Achttien aanwezige personen werden staande gehouden, gecontroleerd en gefouilleerd door de recherche. Hier meer informatie.

Overlast in de wijk

'Koken met PEN'

Tellers gezocht voor verkiezingen

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.’

De gemeente Nieuwegein is op
zoek naar tellers voor de komende drie verkiezingen. Dit jaar kan
er gekozen worden voor de leden van de Provinciale Staten
(PS) op 20 maart aanstaande.
Gelijktijdig kunt u tijdens deze
verkiezingen kiezen voor nieuwe
leden van het Waterschap (WS).

Deze week een herfstig recept
met spruitjes en tamme kastanjes. Hier het recept.
__________________________
Alle straten, lanen, driften, plein-

Donderdag 23 mei aanstaande
zijn er weer verkiezingen voor
het Europees Parlement (EP).

Voor beide dagen is de gemeente Nieuwegein op zoek naar tellers. Er staat een kleine vergoeding tegenover.
Tellers dienen minimaal 18 jaar
te zijn. Tevens zijn zij verplicht
via e-learning de telinstructie te
doorlopen. Wilt u zich aanmelden? Stuurt u dan dit ingevulde
en ondertekende antwoordformulier via de e-mail naar:
verkiezingen@nieuwegein.nl.

Nieuwegein in top-10 meeste inbraken

De SP Nieuwegein vraagt aandacht voor woonoverlast met
rapport over kamerverhuur en
splitsing. Deze week overhandigde de SP in Nieuwegein een
rapport: ’In de aap gelogeerd’
aan de verantwoordelijke wethouder Hans Adriani. Het rapport
geeft een beeld van falend toezicht op kamerverhuur en splitsing. De gemeente Nieuwegein
geeft openlijk toe niet te handhaven en de controle op brandveiligheid schiet tekort. Met het
rapport in de hand vraagt de SP
aan het college van burgemeester en wethouders om orde op
zaken te stellen.
Het rapport is opgesteld door
SP-lid Frans Mulder, woonachtig
in de wijk Wijkersloot. Hij ging op
onderzoek uit na ervaringen met
overlast in zijn eigen straat. Deze
bestond uit parkeerdruk, geluidsoverlast en gebrek aan sociale
controle. Het onderzoek breidde
zich steeds meer uit en het vermoeden begon te rijzen dat de
gemeente nauwelijks toezicht
houdt.
Mulder: ‘De gemeente geeft
openlijk toe dat ze bewust niet
handhaven. Hiermee is een
gedoogbeleid ontstaan.’

en 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 Kastanjestraat in de wijk 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

Raadslid Frank van den Heuvel
bood het rapport samen met
Mulder aan. ‘Ik weet dat er grote
behoefte is aan woonruimte,
maar dat probleem lossen we
niet op door de woonwijken over
te belasten’, aldus van den
Heuvel.
Hoewel het aantal woninginbraken in 2018 met ruim 22% is afgenomen in Nieuwegein, staat de gemeente nog steeds in de top 10
met meeste inbraken in de provincie Utrecht. Dit lijkt uit cijfers van
Misdaad in Kaart vergeleken met 2017, gepubliceerd door politie.nl.
In de cijfers worden zowel de pogingen tot woninginbraak als de
daadwerkelijke woninginbraken meegenomen. Inbraak in auto’s
worden niet meegenomen in de cijfers. Uit de cijfers bijkt ook dat
Nieuwegein op een zesde plaats staat met de grootste afname
van woninginbraken in Utrecht. Dit met 22,8%. Dat gaat dus de
goede kant op.
Het meest veilig woon je in Lopik. Daar waren in 2018 maar 7 woninginbraken en in 2017 waren dat nog 9 inbraken. Nieuwegein
kende in 2018 jaar 122 woninginbraken. Dat waren er 36 minder
ten opzichte van 2017 (158). Hieronder ziet u de cijfers van alle
gemeenten in de provincie Utrecht.

Later deze maand zal de SP een
motie indienen om het college
aan te sporen werk te maken
van de misstanden. Lees hier het
gehele rapport.
__________________________

COLOFON

De Digitale Stad Nieuwegein
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'Wereldwijd en tóch lokaal!'

H.K.H. Prinses Beatrix in Nieuwegein om 3e kolk Beatrixsluis te openen
Woensdag 6 februari jl. heeft H.K.H. Prinses Beatrix in bijzijn van
minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat
de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis in Vreeswijk geopend.

burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein en natuurlijk de nodige pers. 81 jaar geleden werd de sluis naar haar vernoemd.

Met het luiden van een scheepsbel markeerde zij het einde van een
bouwperiode van 2,5 jaar en gaf zij het startsein voor de eerste officiële schutting van schepen door de nieuwe kolk.

Op de foto: Aankomst Prinses Beatrix bij de Beatrixsluis ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van de splinternieuwe derde kolk.
Kou, regen, tóch vrolijk communicerend met de nieuwe commissaris
van de koningin en burgemeester Frans Backhuijs.

Ondanks het slechte weer bleef prinses Beatrix vrolijk en werd ze
onthaald door de nieuwe Commissaris van de Koning voor Utrecht en

De Digitale Stad Nieuwegein was aanwezig om verslag te doen van
de opening. Foto's en een videoreportage ziet u hier.

Wijk en La CaZa tekenen convenant
Lister Arbeidstrainingscentrum
‘La CaZa’ aan de Hoornseschans in de wijk Fokkesteeg en
Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg hebben dinsdag 5 februari
jl, in de onlangs geopende Buurtkamer in ‘La CaZa’, een convenant getekend.
In het convenant zijn de onderlinge afspraken bevestigd over
onder andere het gebruik La
CaZa voor de activiteiten van het
wijknetwerk Fokkesteeg. Samen
zetten zij zich in voor de wijk en
organiseren diverse activiteiten
voor alle bewoners van de wijk
Fokkesteeg.

Op de foto vlnr: Wim Verhaak
(voorzitter wijknetwerk) Hanny
Plomp-van Rheenen (secretaris
wijknetwerk) Ed de Boer (vice
voorzitter wijknetwerk) Tim van
Hoven-Hazenberg (Lister Arbeidstrainingscentrum “La CaZa’)
Wist u dat het wijknetwerk Fokkesteeg en De Digitale Stad
Nieuwegein samenwerken. Vanaf nu hebben ze een vaste pagina binnen het wijknieuws op
www.pen.nl en meer aandacht in
deze nieuwsbrief.
De pagina kunt u hier vinden:
https://goo.gl/Rvimhn

De Nieuwegeinse wethouder van
Cultuur John van Engelen ontving afgelopen maandag naamgenoot Vera van Engelen om
een schilderij in ontvangst te nemen. Hij biedt het schilderij tijdelijk onderdak. Daarmee wil de
wethouder zijn steun betuigen
aan de Nieuwegeinse amateurkunstenaars. De komende
maanden mag het schilderij een
muur van de wethouderskamer
opfleuren.
Vera van Engelen is een van de
cursisten van de cursus Creatief
Schilderen, die wekelijks op
maandag wordt gehouden in
Dorpshuis Vreeswijk op het fort
Vreeswijk. Wethouder Van Engelen heeft de cursisten uitgenodigd regelmatig een schilderij
tijdelijk neer te hangen om één
van de muren in het stadshuis op
te sieren. Zo krijgen de cursisten
de kans hun werk te tonen aan
publiek.

uur kunnen deelnemers zich nog
aanmelden. De kosten voor deelname zijn € 19,50 per maand inclusief koffie/thee. Met de N-pas
is dit slechts € 15.00.
Voor meer informatie kun je bellen met Jet van Swieten, haar telefoonnummer is: 06-29493579.

Schilderij fleurt kamer van wethouder op

Wethouder Van Engelen liet zich
benieuwd te zijn naar wat de
Vera van Engelen was de eerste
groep cursisten hem in de
cursist die haar werk kwam bren- graag verrassen. Hij geeft de
toekomst nog zal voorschotelen.
gen. De cursisten hadden onder- cursisten de vrije hand in de
De cursus Creatief Schilderen
keuze van het werk dat wordt inling besloten haar werk als eerwordt gehouden op maandaggebracht. Iedere cursist brengt
ste naar voren te schuiven. Het
morgen. Vanwege de grote behaar eigen stijl en kleurgebruik
is een schilderij geworden van
langstelling is er vanaf 18 februmee. Deze rietzanger was een
een rietzanger die in het riet zijn
ari ook op de maandagmiddag
schot in de roos.
hoogste lied fluit. Over een
de cursus Creatief Schilderen.
maand of vier komt de volgende
De wethouder was erg blij met
Voor de maandagmiddaggroep,
cursist aan de beurt om een
het schilderij maar zegt tevens
die loopt van 14.00 uur tot 16.00
kunstwerk af te leveren.
________________________________________________________________________________________________________________

Omkijken
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein
speelde. Of hoe Nieuwegein er
'toen' uitzag.
Februari 2008
In de Willem Alexanderschool in
Vreeswijk vindt een groot jeugdschaaktoernooi plaats. Er wordt,
zowel door meisjes als door
jongens, nadenkend èn vooruitdenkend gespeeld. Want wat
moet je nou… met een koning
die vooralsnog beschermd wordt
door twee pionnen, maar verder.

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.
De oudste baby van Nederland, gevonden bij een archeologische opgraving in Nieuwegein, is een meisje. Onderzoekers van de Harvard Medical School in Amerika en het Leids Universitair Medisch Centrum hebben uit ruim 6000 jaar oude botjes DNA weten te halen. Ook is nu bekend dat de vrouw die haar vasthield haar moeder is. U mag moeder en dochter een naam geven. (Op de volgende pagina leest u meer)

Gluren bij de Buren Nieuwegein zondag aanstaande
Huiskamerfestival Gluren bij de
Buren heeft het duizelingwekkende programma bekend gemaakt. Een recordaantal huiskamereigenaren biedt een podium aan lokale artiesten. Maar
liefst 37 Nieuwegeiners openen
hun deuren en verwelkomen zowel buren als artiesten. In elke
huiskamer geeft een lokale podiumkunstenaar drie keer een
optreden. Met in totaal 111 optredens laat Nieuwegein op zondag 10 februari zien wat ze in
huis heeft.
Op zondag 10 februari 2019 kan
er door heel Nieuwegein gegluurd worden. Er is een uitgebreid programma samengesteld
waarbij 37 lokale acts een plek
op het vloerkleed hebben gekre-

gen. Nieuwsgierige bezoekers
kunnen tussen 12.00 uur en
17.00 uur op ontdekkingstocht
door een wijk naar keuze. Met
een kop koffie of warme thee
heten de gastvrije
huiskamereigenaren je graag

welkom bij hun intieme podium.
Ervaar uiteenlopende optredens
van zangers, cabaretiers, theatermakers of andere podiumkunstenaars van 30 minuten die gratis zijn te bezoeken. Hier een interview die we deze week maak-

ten met de organisatie.
Het programma staat online
Met een handige kaart creëer je
een eigen looproute naar het
dichtstbijzijnde optreden. De hele
lijst met artiesten is hier te vinden.

'Oudste baby van Nederland uit Nieuwegein'
De oudste baby van Nederland, gevonden bij een archeologische opgraving in Nieuwegein, is een meisje. Onderzoekers van de Harvard Medical School in Amerika en het
Leids Universitair Medisch Centrum hebben uit ruim 6000 jaar oude botjes DNA weten te
halen. Ook is nu bekend dat de vrouw die haar vasthield haar moeder is. Het was lang
spannend of het botmateriaal goed genoeg was om er DNA uit te kunnen halen.
Inwoners kunnen tot en met 1
maart stemmen op één van de
drie ingezonden namen voor de
Steentijdbaby en haar moeder.
Wordt het Atha en Dana, Ava en
Ynge of Fria en Danne? Stemmen kan via www.ikbennieuwegein.nl/oudstebaby. Op internationale vrouwendag, 8 maart,
wordt de winnende naam voor
moeder en dochter bekend gemaakt.
Wethouder Ellie Eggengoor: ‘Dat
het gelukt is om het geslacht van
de baby vast te stellen en dat de
vrouw die haar vasthoudt de
moeder van de baby is, is absoluut bijzonder. Nieuwegein heeft
met de 6000 jaar geschiedenis
een uniek verhaal te vertellen.
Dit verhaal kunnen we met een
naam voor moeder en baby echt
laten leven bij mensen in Nieuwegein.'
Helle Molthof, archeoloog: ‘Ons
werk bestaat uit het zo goed mogelijk navertellen van het verhaal
van mensen die lang geleden
leefden. Hoe ze woonden, wat
ze aten, hoe ze hun doden begroeven. Het raakt mij dat het bij
deze duizenden jaren oude skeletten is gelukt om zoiets per-

soonlijks en ‘archeologisch onzichtbaars’ als het geslacht en
de verwantschap zo zeker vast
te stellen. Veel dichterbij de
mensen van toen kun je als archeoloog niet komen.’
Rotsbeentje
Bij een archeologische opgraving
op bedrijvenpark Het Klooster in
Nieuwegein werd de waardevolle
ontdekking van een steentijdvindplaats van de Swifterbantcultuur gedaan. Naast de 136.000
vondsten werden er vijf skeletten
aangetroffen. Een daarvan was
van een jonge vrouw, die met
een gebogen arm en gedraaid
hoofd in haar graf lag. Tijdens
het uitgraven van haar skelet
bleken in haar arm de resten van
een jonge baby te liggen. Er waren van de baby nog enkele botjes en net niet doorgekomen
melktandjes over; delen van de
sleutelbeentjes, de schedel, een
pijpbeen en de kaak. Onderzoekers van de Harvard Medical
School in Amerika en van het
Leids Universitair Medisch Centrum ontdekten met DNA uit het
rotsbeentje van de baby dat het
een meisje is.
Eveline Altena van de afdeling

Humane Genetica van het Leids
Universitair Medisch Centrum:
‘Vanwege nieuwe ontwikkelingen
in DNAonderzoek zijn we sinds
kort in staat om ook van hele oude skeletten, zoals die van Nieuwegein, grote hoeveelheden
DNA uit te lezen. Hiermee komen we veel te weten over deze
prehistorische mensen, ook of ze
familie van elkaar waren. Een
moeder met baby zijn we echter
nog niet eerder tegen gekomen
voor de prehistorie in Nederland.
Dit leert ons meer over begrafenisrituelen uit die periode.’
Stemmen t/m 1 maart
Er zijn door drie partijen namen
voorgesteld voor de moeder en
baby: de archeologen van RAAP
en BAAC die de opgraving in opdracht van de gemeente hebben
uitgevoerd, de Historische Kring
Nieuwegein en de gemeente.
Nieuwegeiners vinden op
www.ikbennieuwegein.nl/oudstebaby de namen waarop gestemd
kan worden met toelichting.
Stemmen kan tot en met 1
maart. De gemeente maakt op 8
maart, internationale vrouwendag, de meest gekozen naam
voor moeder en baby bekend.

____________________________________________________________________________________

Aanpak storingen sneltram
Het trambedrijf van de provincie
Utrecht zet, in samenwerking met
Strukton Rail, een nieuwe techniek
in de strijd tegen storingen tijdens de
winter aan het tramsysteem. Om ijsvorming op de bovenleiding van de
trambaan te voorkomen, wordt over
het gehele traject van de tramlijn in
Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein
de rijdraad voorzien van een bijzondere spray. IJs hecht daardoor minder snel aan de bovenleiding. Het is
voor het eerst in Nederland dat deze
innovatieve techniek IceGuard op
een dergelijke schaal wordt toegepast.
Strukton Rail maakt er nachtwerk
van om deze bijzondere spray over
de gehele tramlijn in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein aan te brengen. Een speciaal railvoertuig rijdt
daarvoor ’s nachts over de trambaan
en spuit deze spray laag op de bovenleiding. Het werk wordt in de
nachtelijke uren uitgevoerd om het
openbaar vervoer niet te belemmeren. Bovendien kan dan de stroom
van de bovenleiding worden afgehaald.
De inzet van IceGuard is een proef,
gebaseerd op eerdere testresultaten. Strukton Rail heeft op de remise
in Nieuwegein de techniek onder diverse weersomstandigheden al getest met een positieve uitkomst. De
spray bleek, ondanks passage van
meer dan 1800 trams, goed te blijven hechten. Door het beschermende effect van IceGuard hechten condens en waterdruppels minder goed
aan de rijdraad. Trams kunnen zo
veel sneller en gemakkelijker ijzel
van de bovenleiding afhalen. Voor
de provincie Utrecht aanleiding om
de nieuwe techniek nu over de gehele tramlijn intensief in de praktijk
op de proef te stellen.
Preventieve acties
De nieuwe techniek wordt ingezet in
combinatie met andere preventieve
acties die erop zijn gericht de trams
in de winter zoveel mogelijk op de
klok te laten blijven rijden. Wanneer
de weersvooruitzichten wijzen op
vorst rijden standaard meerdere
trams ’s nachts zonder reizigers
door om ijs van de bovenleiding af te
schrapen. IceGuard zal naar verwachting de inzet van deze ijzelritten
met trams versterken.

Portret van de week, deze week: Carrie Lariby
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: Carrie Lariby.
Arend Bloemink: 'Wanneer ik in de druilerige regen aankom bij het huis van het Portret van deze Week zit daar een jonge vrouw op een stoel,
nèt op een droog plekje, met een sigaret en een telefoontje. ‘Carrie?’, vraag ik. Waarop de jonge vrouw lachend reageert met ‘Zie ik er zo oud
uit?’. Foutje mijnerzijds… Nee, dat kan Carrie inderdaad niet zijn! Meteen opent de voordeur zich en daar staat dan het Portret. Hilariteit en
vrolijkheid alom. Die jonge vrouw blijkt een van de dochters van Carrie zijn! Foutje!’
Maak middels de antwoorden die Carrie Lariby op de vijf (altijd dezelfde) vragen geeft nader met haar, met haar werkzaamheden en met hoe
zij over Nieuwegein denkt, kennis. Klik hier om naar het portret te gaan.
_________________________________________________________________________________________________________________

Lekker chillen en sportieve activiteiten in Merwestein en bij SportID Nieuwegein
MERWESTEIN
Ben jij gek op een feestje en vind je
zwemmen ook heel leuk? Dan
hebben wij het perfecte kinderfeestje voor jou! Bij Merwestein
kun je heel gezellig je kinderfeestje vieren. Eerst samen lekker
eten en drinken, daarna met zijn
alle gezellig zwemmen, dat wil
toch iedereen? En als je op vrijdagavond je feestje viert kun je discozwemmen! Op de meest hippe
beats door de glijbaan vliegen, of

lekker chillen in het bubbelbad.
Kom jij ook? Check snel wanneer
je kunt komen feesten met je vrienden.

SPORTID NIEUWEGEIN
Deze vakantie organiseren wij
weer hele leuke sportieve activiteiten! Samen met allemaal
sportaanbieders uit Nieuwegein
zorgen voor een divers aanbod.
Lekker bewegen samen met je
vriendjes en vriendinnetjes, kom jij
ook? Houd onze Facebookpagina
en website in de gaten voor de
kalender, binnenkort komt die online. Tot snel! Klik hier voor het

aanbod van de verschillende activiteiten bij SportID Niueuwgein.

Nieuws van De Tweede Verdieping
Ouder-kindochtend
Hoe begeleid je je kindje in de
digitale wereld? Zelfs de allerkleinsten weten hun weg in de digitale wereld snel te vinden. Maar
mediavaardig maakt nog niet
meteen mediawijs. Waar hou je
rekening mee als je kleintje op
een tablet speelt? Wat gebeurt
er als je een foto van je kindje op
social media wil zetten? Welke
apps zijn leuk én educatief?
Tijdens de ouder-kindochtend op
woensdag 13 februari ontdek je
hoe je je kleintje het beste kan
begeleiden in de digitale wereld.
Leer iets nieuws over leuke apps
en wissel tips en ervaringen uit
met andere ouders.
Toegang tot de ouder-kindochtend is gratis. Wil je meedoen?
Meld je aan via actie@detweedeverdieping.nu (o.v.v. ‘ouder-kindochtend’ en de datum).

Nieuwegeinlezing

verdieping.nu o.v.v. Lezing 21
februari.

Tentoonstelling

Wat doet kleur met je? Welke kledingstijl past bij jou? Afgelopen
maandag gingen de deelnemers van het PLUS-café dat testen, met
verrassende resultaten. De kledingzaken in Nieuwegein mogen de
komende tijd extra toeloop verwachten.
De Voorleesdagen eindigen zaterdag 2 februari. Tot die tijd ontvangen nieuwe jeugdleden (tot zes jaar) bij het inschrijven een gratis
draagt juist deze brug zijn naam?

In de bibliotheek De tweede
verdieping in het Stadshuis van
Nieuwegein, is nog topt en met
20 februari de tentoonstelling
van SPARK (SculpturenProject
Amsterdam-RijnKanaal) te zien.
SPARK is een initiatief van de
Utrechtse kunstenaar Ruud Kuijer. Het doel van het initiatief is
om zes monumenten te plaatsen
bij de zes kruisingen van het Amsterdam-Rijnkanaal.
Omdat Nieuwegein aan één van
de zes kruisingen ligt, staat één
van die monumenten in Nieuwegein.

waaronder het Légion d’ Honneur en de orde van de Nederlandse Leeuw.

Op donderdagavond 21 februari
Als burger wist Jan Blanken op
geeft Siety Meijer van de Histote klimmen tot directeur-generaal
rische Kring Nieuwegein een levan de Waterstaat. Hij stond aan
Deze lezing is een samenwerkzing over Jan Blanken (1755 –
de
wieg
van
het
Noord-Hollands
ing van de Historische Kring
1838). De nieuwe Lekbrug in de
Kanaal en de havenwerken te
Nieuwegein met de bibliotheek.
A2 is naar hem vernoemd. Maar
Hellevoetsluis
en
Den
Helder.
Hij
Toegang is gratis. Aanmelden
wie was Jan Blanken en waarom
verwierf
hoge
onderscheidingen,
kan via actie@detweede_________________________________________________________________________________________________________________

'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: ''Als je, in Nieuwegein of
waar dan ook, een zwarte hommel met een oranje, haast rossig
achterwerk ziet..., dan is het een
steenhommel. Heel algemeen in
voorjaar en zomer. Die steenhommel heeft nogal wat dubbelgangers, dus andere soorten
hommels, en het kan ook een
zweefvlieg zijn. Alweer zo'n hommel-"look a like" zoals deze hom-

melreus. Artiestennaam: Volucella Bombylans.'
'Het leuke van hommels is, dat
ze zo groot en kleurrijk zijn dat je
ze van het vroege buitengeboren
tot de herfst kunt waarnemen. Altijd bedrijvig van bloem naar
bloem, zonodig maar heel zelden
stekend en meestal door insecteneters met rust gelaten. Dus
worden ze regelmatig geimiteerd
door zweefvliegen, zoals de
hommelreus. Deze hommelreus
is een grote zweefvlieg en lijkt op
een steenhommel. Zoek de verschillen!'

Woonevent in De Woonindustrie N'gein
De Woonindustrie is een beleving, een bron
van inspiratie. Zo’n 140 toonaangevende interieurmerken tonen op 30.000 m2 hun laatste collecties en noviteiten. In De Woonindustrie, aan de Symfonielaan 1 in Nieuwegein, kunt u kijken, combineren, voelen en
zitten. U kunt er niet kopen, maar wel oriënteren en geïnformeerd worden door de fabrikant.
Iedereen is van harte welkom tijdens dit
Woonevent op zondag 10 februari aanstaande van 09.00 uur tot 17.00 uur. Laat u inspireren door praktische woontips, interieuradvies op maat (neem foto’s en plattegronden
mee!) verrassende workshops en lezingen.
Wilt u wat uitgebreider interieuradvies? Tegen een kennismakingstarief van slechts
€ 15,- kunt u al uw persoonlijke woonwensen bij één van de aanwezige professionele
interieurstylistes neerleggen.
De Woonindustrie is al meer dan vijftien jaar

hét interieurcentrum van Nederland. Aan
bieders van interieurproducten en andere
branche gerelateerde organisaties inspireren, presenteren en ontmoeten elkaar hier.
In een professionele en inspirerende omgeving van circa 40.000 m² vinden vakbezoekers meubels, slapen, textiel, verlichting, advies en accessoires.
Ook als consument bent u hier van harte
welkom om, op bepaalde tijden, een kijkje in
de keuken te nemen bij fabrikanten en distributeurs van interieurproducten. Het is niet
mogelijk als consument om aankopen te
doen, maar u bent welkom voor interieurinspiratie en advies. Wilt u tot aankoop overgaan? De exposanten verwijzen u graag
naar uw dichtstbijzijnde dealer. Bent u benieuwd naar de laatste ontwikkelingen op interieurgebied en hoe nieuwe trends eenvoudig toe te passen in uw interieur? De organisatie nodigt u van harte uit op een inspirerende trendlezing.

Beginnerscursus determineren
Hoe heet die plant en waarom groeit die
plant hier? Zijn dat vragen die u boeien?
Schrijf u dan in voor deze cursus. Het is verrassend om van allerlei wilde planten in het
park, in de berm en in uw eigen tuin te ontdekken hoe ze heten. Maar het is niet zo
eenvoudig om een plant een naam te geven.
Hiervoor geldt: samen kom je verder.
Daarom heeft IVN afdeling Nieuwegein –
IJsselstein en omstreken een cursus ontwikkeld die als doel heeft u op een eenvoudige en leuke manier te laten kennismaken met het determineren van wilde planten.
De cursus begint met een korte inleiding
over de indeling van het plantenrijk en over
de bouw en de functies van de onderdelen
van de plant. U leert te kijken naar bladvormen, bloemvormen en bloeiwijzen aan de
hand van levende planten, presentaties en
opdrachten binnen en buiten. Er wordt aandacht besteed aan de meest bekende
plantenfamilies. Daarna gaat u gezamenlijk
één of meerdere planten op naam brengen
met behulp van een flora.
Beschikbare materialen tijdens de cursus
Veldgids Nederlandse Flora van Henk
Eggelte, loep, prepareernaald en andere flora’s. U ontvangt tijdens de cursus een cursusmap met ondersteunende en aanvullende informatie. De cursus gaat door als
minimaal 5 en maximaal 20 cursisten zich
hebben aangemeld. Aanmelden kan voor 29
april 2019 bij Frans Kok via e-mailadres:
franskok@hetnet.nl Telefonisch kan ook:
030-60 342 97 of mobiel via: 06-203 968 05.
Kosten
IVN-leden € 15,-, niet-leden € 25,- (inclusief
cursusmap, koffie en thee), te voldoen na
een bevestigingsmail. De betaling geldt als
definitieve opgave.
Data en locatie
De locatie is ‘Het Milieu Educatie Centrum’
in het Natuurkwartier aan de Geinoord 9 in
Nieuwegein en omvat vier lessen op de
maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur op
6, 13, 27 mei en 3 juni 2019. Daarnaast organiseren we een terugkomavond/excursie
(facultatief) op 26 augustus van 19.00 –
21.00 uur.

Jonge Pizza overvaller gezocht
Als er op dinsdagavond 15 januari dit jaar rond 22.00 uur een gemaskerde jongen met een
mes binnenrent bij New York Pizza op winkelcentrum Muntplein in Nieuwegein, denken de
medewerkers eerst dat het een grap is. Maar al snel wordt duidelijk dat het de opvallend
jonge overvaller menens is. Klik hier voor meer info en de video van de overval.

