
De jury van het StimuleringsfondsXL, een initiatief van Rabobank Utrecht, heeft de zeven finalisten bekendgemaakt die
dit jaar de strijd aangaan om een financiële bijdrage uit het fonds. De drie maatschappelijke lokale projecten met de
meeste stemmen winnen uiteindelijk de finale. De Proevtuin uit Nieuwegein is één van de kanshebbers. Tot en met 6
december kan iedereen een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete project via www.stimuleringsfondsxl.nl. Op 7 de-
cember maakt de jury de drie winnende projecten bekend.
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De Proevtuin Nieuwegein finalist StimuleringsfondsXL

Volgende week
zaterdag 17 no-
vember komt Sin-
terklaas met zijn
pieten aan in de
Oude Sluis in
Vreeswijk. Voor-
dat de Sint aan-
meert is er vanaf
12.00 uur een
leuk voorpro-
gramma. Zo is er
een fly-piet aan-
wezig en worden

er door de kinderen van de Willem Alexanderschool Sinterklaas-
liedjes gezongen.

Van 12.00 uur tot 17.00 uur is er een sinterklaasmarkt aan het be-
gin van de Dorpsstraat. Er worden kinderactiviteiten georgani-
seerd, waaronder sinterklaasspelletjes. Gelijktijdig is er een kermis
met draaimolen en zweefmolen. Om 14.00 uur gaat de Sint aan
wal in de Vreeswijkse Oude Sluis, waar burgemeester Frans
Backhuijs van Nieuwegein hem opwacht. Wilt u het hele program-
ma weten? Kijk dan hier voor een video en de tekst.

Ieder jaar besteedt Rabobank
Utrecht een deel van haar winst
aan de lokale samenleving onder
andere via het Stimuleringsfonds-
XL. Dit fonds ondersteunt diverse
initiatieven in Utrecht, Nieuwe-
gein, Vleuten, De Meern en/of
Harmelen die een bijdrage leve-
ren aan een sterkere leefomge-
ving.

Dit jaar heeft het Stimulerings-
fondsXL 100.000 euro te verde-
len. Een jury van medewerkers
en ledenraadsleden van Rabo-
bank Utrecht heeft de afgelopen
weken uit alle inzendingen zeven
finalisten genomineerd. De stem
is nu aan alle inwoners van de re-
gio Utrecht om te bepalen welke
drie projecten dit jaar een bijdra-
ge ontvangen uit het Stimuler-
ingsfondsXL.

Publiek aan zet
Wie een stem wil uitbrengen of

meer wil weten over het Stimuler-
ingsfondsXL, de zeven genomi-
neerde projecten of de winnaars
van vorig jaar, kan terecht op
www.stimuleringsfondsxl.nl.

Stemmen kan tot en met 6 de-
cember. Op de vrijwilligersdag, 7
december, worden de drie win-
naars bekendgemaakt.

Over de Proevtuin
De Proevtuin, met een 'V' van
Voedsel, Voorlichting en Ver-
bouwen, is een initiatief waar
Nieuwegeinse inwoners, mensen
met een afstand tot de arbeids-
markt en dagbesteding gezamen-
lijk een biologische voedseltuin
gaan maken en onderhouden in
het Natuurkwartier in Park Oude-
gein. Steun dit initiatief en breng
uw stem uit!

Breng hier uw stem uit:
http://www.stimuleringsfondsxl.nl

https://www.stimuleringsfondsxl.nl/finalisten-2018/algemeen/de-proeftuin/
https://www.pen.nl/artikel/sinterklaas-komt-naar-nieuwegein
https://www.stimuleringsfondsxl.nl/finalisten-2018/algemeen/de-proeftuin/
https://pcbuitvaartzorg.nl
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KCN sluit atelier
Het gezegde ‘Aan alles komt een
end’ blijkt nu ook voor de galerie
van het Kunstenaars Centrum
Nieuwegein (KCN) een realiteit.
Nagenoeg dertig jaar lang heb-
ben de leden van deze verenig-
ing bijna iedere week van het
jaar kunstexposities georgani-
seerd in hun galerie aan de
Kerkstraat in Jutphaas. Henk
Satijn, voorzitter van het KCN:
‘De afgelopen jaren is gebleken
dat dit een duidelijk achterhaald
concept is. Tijdens openingen
van de exposities is de galerie
vaak meer dan vol, maar de da-
gen daarna zijn er weinigen die
haar weten te vinden.’

De leden van het Kunstenaars
Centrum Nieuwegein hebben
daarom besloten met ingang van
het nieuwe jaar de galerie af te
stoten. De vereniging blijft echter
wel bestaan en gaat op zoek
naar een nieuwe invulling en bij-
drage aan kunst en cultuur in en
om Nieuwegein.

Als afsluiting van de afgelopen
periode organiseren de leden
nog eenmaal een ledententoon-
stelling in ‘hun’ galerie onder de
passende titel: ‘aan Alles komt
een End’. Deze expositie zal te
zien zijn vanaf zaterdag 24
november tot en met zondag 9
december 2018.

Dit is echter niet de laatste ex-
positie. Met de gedachte ‘de
jeugd heeft de toekomst’ willen
de leden de laatste expositie in-
richten voor de jeugd en wel met
een overzicht van werken en
werkjes, die de deelnemers aan
de ‘Kids Art Club’ de afgelopen
jaren hebben gemaakt. Deze ex-
positie kunt u bezoeken in het
weekeinde van 15 en 16 decem-
ber 2018. ‘Zodra de details van
beide exposities bekend zijn, zal
nadere berichtgeving volgen’
geeft Henk Satijn aan.

'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 een Mexi-
caanse aardappel-bonenschotel
met runderchipolata. Hoe je het
maakt? Dat leest u hier.
__________________________

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 Kafmolen-
weide in 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

PDF

Fototentoonstelling in Warsenhoeck
In Museum Warsen-
hoeck aan de Geinoord
11 is een fototentoon-
stelling ingericht die
beelden en oudheden
toont uit de wijken Ga-
lecop, Blokhoeve en
Huis de Geer. Deze ex-

positie is tot 6 januari 2019 te bezichtigen. Museum Warsen-
hoeck is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00
uur tot 16.00 uur.

Tegenwoordig zijn het woonwijken, maar in vroegere tijden zag
het landschap er heel anders uit. In Galecop zijn in het verleden
opgravingen gedaan door de werkgroep Cultuurhistorie van de
Historische Kring Nieuwegein. Van die vondsten zijn prachtige
foto’s te zien op deze tentoonstelling, bijvoorbeeld een Baard-
mankruikje dat gedateerd wordt tussen 1650 en 1700. Ook ston-
den in Galecop de boerderijen ‘Vee en Bouwlust’ en ’Het Misver-
stand’. Tegenwoordig is op het voormalige terrein van ‘Vee en
Bouwlust’ het complex ‘Boerderij Bos’ gevestigd. Afkomstig uit
Boerderij ‘’Het Misverstand’’ is in Museum Warsenhoeck een
prachtig tegeltableau te zien. Ook heel bijzonder is het Cunera
Pelgrimsinsigne uit omstreeks 1450.

In de wijk Blokhoeve stond de boerderij ‘Blokhoeve’. In de loop
der jaren is deze boerderij diverse keren verbouwd, tegenwoor-
dig is de naam van de voormalige boerderij ’Green Village’, ook
daar zijn vele foto’s van te zien.

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 Jolanda Romijn, houdt van duidelijke communicatie.

Arend Bloemink: ‘Vanmiddag. Twee uur. De Meander. Morelgaarde.
Mooi. Tot straks.’ ‘In deze bewoording bevestigde ik mijn afspraak
met het Portret van de Week. Duidelijke communicatie, zo consta-
teerde Jolanda die middag om even over tweeën. Ze had zojuist met
groep vijf van De Meander een training weerbaarheid genoten. ’Ste
vig staan’, zo doceerde ze me terwijl ze zich stevig voor me position

eerde en haar handen als een afwerende bokser voor zich hield.’

‘We beginnen met pratend portretteren voor een kleurrijke wandver-
siering. Een kunstwerk van de hand van een van haar BSO-collega’s.
Daarna verplaatsen we ons naar een van de, met stevig plastic
afgedekte, tafels in de BSO-ruimte waar twee collega’s trachten zich
in en op de achtergrond zo onzichtbaar mogelijk te maken. Tev-
ergeefs, tot Jolanda’s plezier!’

Leer door middel van de antwoorden die Jolanda Romijn op de vijf
(altijd dezelfde) vragen geeft meer over haar, over haar werkzaamhe-
den en over wat zij van Nieuwegein vindt. Ga hier naar het 'Portret
van de Week.'

Jumbo opent op woensdag 5 december om
09.00 uur de deuren van een nieuwe super-
markt in de omgebouwde EMTÉ winkel in
het winkelcentrum Galecop in Nieuwegein.
De EMTÉ supermarkt in winkelcentrum Ga-
lecop sluit zaterdag 17 november tijdelijk
haar deuren, om vanaf woensdag 5 decem-
ber verder te gaan als Jumbo winkel.

Tijdens de opening ontvangen de eerste 150
klanten een mooie bos bloemen en alle klan-
ten die voor een bedrag vanaf 25,- euro
boodschappen doen, worden getrakteerd op

een ambachtelijke appeltaart (geldig tot en
met zondag 9 december). Tijdens de ver-
bouwingsperiode kunnen klanten bovendien
deelnemen aan een spaaractie voor een
Hallo Jumbo boodschappenpakket.

De actie begint in de laatste twee weken
voor de verbouwing en klanten kunnen na
de opening van de nieuwe Jumbo winkel
nog zes weken doorsparen. Na de actieperi-
ode wordt een ophaalweekend ingepland,
waarbij zij hun spaarpunten kunnen verzil-
veren en het boodschappenpakket ophalen.

Portret van de week: Jolanda Romijn

Jumbo opent 5 december op winkelcentrum Galecop
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De gemeente Nieuwegein wil
jongeren die iets bijzonders heb-
ben gedaan voor Nieuwegein
een onderscheiding geven. Het
gaat om jongeren die zich vrij-
willig en op een bijzonder manier

inzetten voor Nieuwegein. Denk
aan een jongere die een spon-
sorloop heeft georganiseerd voor
een goed doel, een jongere die
altijd mee helpt bij het verzorgen
van de dieren op de kinderboer-

derij of een jongere die een
dansgroep heeft opgericht voor
andere kinderen. Kent u zo’n jon-
gere? Meld hem of haar dan nu
aan. Hieronder leest u hoe u dat
kunt doen.

Aanmelden
Alle Nieuwegeinse jongeren tot
en met 21 jaar kunnen worden
voorgedragen. De jongere hoeft
niet in Nieuwegein te wonen, als
de activiteit of de bijzondere ge-
beurtenis maar wel met Nieu-
wegein te maken heeft. Inzenden
kan tot en met 1 december aan
Elsje Leurs, via e-mailadres:
e.leurs@nieuwegein.nl. De
commissie, onder leiding van de
bur-gemeester, buigt zich over
de voordrachten. Tijdens de jaar-
lij-kse nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Nieuwegein worden
de jongerenlintjes uitgereikt.

Doorslag
Het jongerenlintje krijgt overi-
gens de naam: De Doorslag.
Voor deze naam is gekozen om-
dat de jongeren die het lintje krij-
gen van doorslaggevende bete-
kenis zijn voor de Nieuwegeinse
gemeenschap. Daarnaast is De
Doorslag het water dat Nieuwe-
gein als stad verbindt.

Het woord jongerenlintje doet
overigens vermoeden dat de jon-
gere iets omgehangen krijgt. Ni-
ets is minder waar. De beloning
is een tegel met daarop de naam
van de jongere. Uiteindelijk krij-
gen alle tegels een plek in de
stad die samen een zogenaam-
de ‘walk of fame’ gaan vormen.

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

November 2011
Keurslager Kastelein in Winkel-
centrum Galecop verovert de
derde plaats in in de winkelwed-
strijd van de regio Utrecht. Inder-
tijd een felicitatie èn een vermel-
ding met foto op pen.nl waard.

_________________________________________________________________________________________________________________

Wie nomineert u voor 't Jongerenlintje?

mailto:e.leurs@nieuwegein.nl
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.

Door een tekort aan vrijwilligers bij de meldcentrale dreigt ook de bereikbaarheid van de Stichting Dierenhulpverlening in o.a. Nieuwegein in
gevaar te komen. Door veelal persoonlijke omstandigheden en toenemende werkdruk in verband met het tekort aan centralisten zijn de laat-
ste tijd een aantal mensen uit het team van vrijwilligers vertrokken en blijkt het ondanks vele oproepen lastig te zijn om het team weer op volle
sterkte aan te vullen. Lees hier meer over dit item.

De donkere dagen zijn weer op komst.
Wintertijd, zichtbaarheid. Zichtbaarheid als
fietser in het donker is van levensbelang. Uit
onderzoek van Veilig Verkeer Nederland
(VVN) blijkt dat ‘fietsers zonder licht’ de
ondervraagden het meest onveilige gevoel
geeft in het verkeer. Het is dus belangrijk dat
je fietsverlichting goed werkt.

Het Anna van Rijn College voerde eerder
een fietscontrole uit met het actiepakket
Fietsverlichting van VVN, ondersteund door
de Provincie Utrecht. Iedereen die zijn
verlichting in orde heeft ontving een mooie
gadget als beloning. Donderdagmorgen 8
november jl. volgde er een ‘Fix je Fietsver-
lichtingsactie’, waarbij de fietsverlichting van
150 fietsen die niet in orde waren gratis

werden gerepareerd, in samenwerking met
de fietsenmakers van Fietspunt.

Het Anna van Rijn College, VVN en de pro-
vincie Utrecht hopen op deze manier een bij-
drage leveren aan een meer veilige winter
voor de fietsers en andere weggebruikers.

Onze videograaf Bart van Rooijen nam don-
derdagmorgen 8 november jl. een kijkje op
de Harmonielaan bij het Anna van Reijn Col-
lege en maakte bovenstaand videoverslag
van de actie.

Klik hier voor de VIDEO.

Fietsverlichting van Levensbelang!

http://www.karikaturist.nl
mailto:info@karikaturist.nl
https://www.pen.nl/artikel/dierenhulpverlening-in-o-a-nieuwegein-trekt-aan-de-bel
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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.

Zorg & Welzijn

Geslaagde actie 'Speelgoed voor iedereen
Enigszins verstopt in een oud schoolgebouw aan de Vredebestlaan in Nieuwe-
gein vind je de Speelgoedbank. Hier zetten vrijwilligers zich met hart en ziel in
voor kinderen die door omstandigheden minder of geen speelgoed hebben. En
dankzij ouders en gastouders van Gastouderbureau Kind & Co is er nu nog
meer keuze!

De wereld van de Speelgoedbank
is er een van enorm veel kleuren
en fraai speelgoed. Te midden
van al dit pracht en praal treffen
we Christel Matthijssen, voorzit-
ter en vrijwilliger van de Speel-
goedbank. “Speelgoed is zo be-
langrijk voor de ontwikkeling van
kinderen. Bovendien is het goed
voor het sociale contact. Het prik-
kelt de fantasie en creativiteit van
kinderen”, legt Christel uit. Het
enthousiasme waarmee Christel
de toko runt is zeer aanstekelijk.
“Wij zijn er voor de mensen die
zich speelgoed niet kunnen ver-
oorloven. Mensen die in het bezit
zijn van een Stadspas of een
doorverwijzing kunnen bij ons te-
recht. En zeg nou zelf: in Neder-
land heeft ieder kind toch recht
op speelgoed?”

En bij dat laatste sluiten de be-

middelingsmedewerkers van
Gastouderbureau Kind & Co zich
van harte aan. Leontine (gast-
ouderbureau Kind & Co): “Een
thema binnen onze organisatie is
Kind & Co Helpt. We kijken dan
met elkaar wat we kunnen doen
om maatschappelijk ons steentje
bij te dragen. Collega Susan
kwam met het idee om de speel-
goedbank in Nieuwegein te spon-
soren.” Ruim 300 ouders en 100
gastouders werden per brief uit-
genodigd om speelgoed dat zij
niet meer gebruiken en dat nog in
goede staat verkeert te doneren.
Medewerkers van het Gastouder-
bureau hebben dit speelgoed ver-
volgens verzameld en gesorteerd

De inzamelingsactie heeft een in-
drukwekkende bult aan speel-
goed opgeleverd. Wanneer dins-
dag 20 oktober een bestelbusje

van Kind & Co het terrein van de
Speelgoedbank op rijdt, zijn er
zes mensen nodig om alles uit te
laden. Daarbij is ook Christel
Matthijsen, die alle spullen met
veel dankbaarheid in ontvangst
neemt. “Hier gaan we weer veel
kinderen in Nieuwegein blij mee
maken!”

De Stichting Speelgoedbank
Nieuwegein is een vrijwilligersor-
ganisatie. De stichting zamelt ge-
bruikt en nieuw speelgoed in en
geeft dit gratis aan kinderen van
0 tot 12 jaar waarvan de ouders
door omstandigheden minder of
geen speelgoed voor hun kinde-
ren kunnen kopen. Al het speel-
goed wordt gecontroleerd op
werking en compleetheid.

Gebruik van de Speelgoedbank
Kinderen van 0 tot 12 jaar die in
het bezit zijn van een Stadspas
of doorverwijzing kunnen gebruik
maken van de Speelgoedbank.
Onder begeleiding van ouder(s)
of verzorger(s) zijn kinderen ie-
dere maand welkom om speel-
goed uit te zoeken. De kinderen
mogen het speelgoed houden.

Speelgoed doneren
Heeft u ook speelgoed dat niet
meer wordt gebruikt? Dan kunt u
dit doneren op maandagavond
tussen 18:30 en 20:00 uur of vri-
jdagmiddag tussen 12.30 en
16.00 uur. Puzzels, bordspellet-
jes en knuffels worden beperkt
aangenomen, in verband met de
ruime voorraad. De Speelgoed-
bank is gevestigd aan de Vrede-
bestlaan 23 in Nieuwegein.

____________________________________________________________________________________

__________________________
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Elke tweede woensdag van de
maand organiseert AkoestiCafé
op wisselende plekken in Nieu-
wegein een avond met luister-
livemuziek. Op woensdag 14 no-
vember is het historische Fort
Jutphaas het decor van de in-
middels zeventiende editie van
dit reizende muziekfestijn.

De organisatie heeft deze avond
‘naar de oorsprong’ genoemd.
“We hebben een drukke tijd ach-
ter ons met twee festivals en een

zeer geslaagde coproductie met
theater DE KOM”, licht voorman
Martin Koot toe. “Op deze avond
gaan we terug naar onze wor-
tels, naar de magie van akoestis-
che gitaren, zang en prachtige
liedjes in een intieme ruimte.” Er
treden twee singer-songwriters
op en een duo, zonder enige ge-
luidversterking.

“Hiervoor is Fort Jutphaas de
perfecte plek”, zegt Martin tevre-
den. “Het wordt een prachtige

avond met muziek zo-als muziek
bedoeld is.”

Er zijn drie optredens van elk
een half uur. Te gast zijn Kelvin
Klaassen, Heads & Tails en Cas-
per Broekaart. KELVIN KLAAS-
SEN speelt popliedjes met folk
en tintjes blues en jazz, maar
dan op volstrekt eigen wijze.
VPRO’s 3voor12 omschreef zijn
stem als die van ‘Alex Turner,
die de kopstem van Jeff Buckley
heeft gejat’ en zijn gitaarspel als

‘Radiohead in jazz-modus’.

Er is ruimte voor zeventig be-
zoekers en vol is echt vol, aldus
de organisatie. Het adres is Fort
Jutphaas 3 in Nieuwegein. De
deur opent om 20.00 uur en om
20.30 uur begint de eerste arti-
est. De toegang is op basis van
‘pay what you want’.

Wie het kan missen én de avond
leuk vond, wordt gevraagd ten-
minste een tientje te geven.

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

AkoestiCafé met Kelvin Klaassen, Heads & Tails en Casper Broekaart
_________________________________________________________________________________________________________________

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




Word gastvrouw of -heer
De tweede verdieping is meer
dan een bibliotheek. Behalve
boeken lenen kunnen Nieuwe-
geiners van jong tot oud er ook
aan de slag met taal, techniek,
media en gezondheid. Lijkt het je
leuk om als gastvrouw of -heer
onze bezoekers te ontvangen?
Om te zorgen dat iedereen die
de bibliotheek bezoekt een pret-
tig verblijf heeft?

Als vrijwilliger van De tweede
verdieping maak je deel uit van
een enthousiast team dat er da-
gelijks voor zorgt dat elke be-
zoeker zich welkom voelt in de
bibliotheek. Bovendien krijg je
een gratis abonnement. Mini-
male beschikbaarheid is één
dagdeel per week. Momenteel
zoeken we vrijwilligers voor de
dinsdag-, vrijdag- en zaterdag-
middag (13.00 – 17.00 uur) en
de dinsdagavond (17.00 – 20.00
uur).

Interesse? Neem contact op via
vrijwilligers@detweede-
verdieping.nu o.v.v. ‘Vrijwilliger
bibliotheek’. We maken graag
kennis!

December bespaartips
De zomervakantie is nog maar

net afgelopen of de eerste pe-
pernoten duiken al op in de
schappen van de supermarkt.
Het is weer zover: we gaan een
paar dure feestmaanden tege-
moet.

Hoe kan je er voor zorgen dat je
toch veel kan besparen in de
dure decembermaand? Bespar-
ingsdeskundige Marieke Hensel-
mans vertelt je er alles over in
haar lezing Hoor wie klopt daar

geld uit mijn zak.

Op donderdagavond 15 novem-
ber (20.00-22.00 uur) bespreekt
ze hoe je alle feestdagen warm-
hartig én betaalbaar kunt maken.
Op haar pragmatische en luchti-
ge manier geeft ze handige be-
spaartips. Natuurlijk is er ook tijd
om haar alles te vragen over be-
sparen tijdens de feestdagen.

Toegang tot deze avond is gra-

tis. Aanmelden kan via e-
mailadres: actie@detweede-
verdieping.nu (o.v.v. 'lezing 15
november').

Ouder-kindochtend
Met de dure decembermaand
voor de deur is het altijd goed
om na te denken over budget-
teren. Misschien heb je vragen
over hoe je het beste kunt bud-
getteren met een baby, dreumes
of peuter.

In de ouder-kindochtend op
woensdag 14 november
(10.00-11.00 uur) gaan we daar
mee aan de slag. Hier krijg je
handige tips over slim budget-
teren met een kleintje.

Elke woensdagochtend vindt een
ouder-kindochtend plaats in de
bibliotheek, speciaal voor oud-
ers/verzorgers en hun kleintjes
(0-3 jaar). Terwijl de kindjes
lekker spelen of op schoot zitten,
krijgen ouders allerlei praktische
tips over taalontwikkeling, voor-
lezen, opvoeden, en de leukste
boeken. Toegang is gratis, Meld
je aan via actie@detweede-
verdieping.nu (o.v.v. 'Ouder-kin-
dochtend 14 november')

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?"'

_________________________________________________________________________________________________________________

Het thema van Nederland Leest is Voeding. Op donderdagavond 29
november is Ronald Giphart te gast in de bibliotheek en trakteert hij
het publiek op smakelijke verhalen over voedsel in de literatuur. In
november is zijn boek Smakelijk! Boek van de Maand.

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Nieuws van De Tweede Verdieping
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Martin C. de serieverkrachter en moorde-
naar uit Nieuwegein, die twintig jaar geleden
Sybine Jansons om het leven bracht, is op
begeleid verlof. Martin C., die in 2002 18
jaar cel en tbs kreeg voor het verkrachten en
vermoorden van het 13-jarige meisje, mag
vandaag zijn cel tijdelijk verlaten. Dat heeft
het Openbaar Ministerie bevestigd. Jansons
verdween in 1999 toen ze van het Revius
Lyceum in Doorn onderweg was naar huis.
Ze werd dood gevonden in het Amsterdam-
Rijnkanaal bij Breukelen.

Martin C. die in die tijd buschauffeur was,
werd behalve voor het misdrijf met de jonge
Sybine uit Maarn ook veroordeeld voor ver-
krachting van twee andere vrouwen. Ander-
half jaar geleden oordeelde de rechter nog
dat hij ernstig gestoord is en dat zijn behan-
deling niet aanslaat. Zijn tbs werd daarom
met twee jaar verlengd, omdat hij volgens

onderzoekers nog niet klaar was voor een
terugkeer in de maatschappij. Het risico op
nieuw seksueel geweld werd zeer hoog in-
geschat. Martin C. wordt beschouwd als één
van de gevaarlijkste criminelen van ons land
en werd in de kliniek ook betrapt met porno.

Slachtoffers en nabestaanden reageerden
geschokt dat C. nu alsnog de straat op mag.
De slachtoffers en direct betrokkenen zijn
begin deze maand op de hoogte zijn gesteld
van het verlof. Eind februari 2017 besliste de
rechtbank nog dat Martin C. nog zeker twee
jaar door moest gaan met zijn tbs-behandel-
ing en niet klaar was voor terugkeer naar de
maatschappij. Martin C. mag niet overal ko-
men en ook niet in de woonplaats van nabe-
staanden. Over wat precies de gedragsver-
andering inhoudt is aan de nabestaanden
van Sybine Jansons geen mededeling ge-
daan.

Moordenaar op begeleidverlof 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

Bomen onder de loep

De gemeente Nieuwegein neemt binnenkort
de bomen onder de loep in de wijken Batau
Noord, Batau Zuid en Galecop. Dit om de
kwaliteit van het groen en de bomen te ver-
beteren. Bij de omvorming van het groen kij-
ken de beheerders welke bomen toekomst
hebben en welke bomen niet gezond uit-
groeien of die zelfs gevaar lopen bij een
storm om te waaien.

Het gaat hierbij vooral om verwilderd groen
of spontaan opgekomen bomen zoals wil-
gen, elzen en populieren aan de slootkant
en in bossen. In Batau Noord, Batau Zuid en
Galecop wordt dit najaar de omvorming van
het groen aangepakt. Hier meer info.

Vanavond: 'Licht op Noorderveld'
Omdat het aan het einde van het jaar vroeg donker is, is er minder gelegenheid om de
begraafplaats te bezoeken. Tegelijk zijn najaar en winter de periode waarin we vaak
denken aan de overleden dierbare. Vanavond, vrijdag 9 november, van 19.00 uur tot
20.30 uur wordt dan ook alweer de vierde editie van de lichtjesavond ‘Licht op Noor-
derveld’ georganiseerd.

De lichtjesavond is bedoeld voor iedereen, jong en oud en ongeacht geloof of levens-
beschouwing. Dus ook voor nabestaanden wiens dierbaren elders gevremeerd of be-
graven zijn. Lees hier het hele programma voor vanavond.

____________________________________
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