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Koken met pen.nl

De winter komt er aan, dus weer
tijd voor een heerlijke stamppot.
En niet zomaar een stamppot re-
cept maar een Italiaanse stamp-
pot met onder andere zonge-
droogde tomaatjes uit olie. Eric,
onze kookgek: ‘Super lekker en
zeker het proberen waard!’ Ben
je met z’n vier dan gewoon alles
verdubbelen.
__________________________

Alle straten, lanen, driften, plei-
nen 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 de alfa-
betische volgorde in deze ru-
briek.
Deze week dus de Koppeldijk in
Laagraven.

Koninklijke
Onderscheiding
voor Herman Troost

De heer (Herman) J. Troost heeft
op woensdag 6 november een
Koninklijke Onderscheiding ont-
vangen uit handen van burge-
meester Frans Backhuijs. Van-
wege zijn grote betrokkenheid bij
de Nieuwegeinse samenleving is
de heer Troost benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Troost is onder meer
oprichter van de Verenigde Se-
nioren Partij (VSP) in Nieuwe-
gein. Hij was sinds 14 maart
2002 raadslid voor de VSP. Van-
wege gezondheidsredenen nam
de heer Troost onlangs afscheid
als raadslid.

Onderscheidingen
In Nieuwegein wonen vele bij-
zondere inwoners. Mensen die

zich met hart en ziel inzetten
voor de medemens en die veel
betekenen voor de samenleving.
Ze verdienen bijzondere aan-
dacht. Daarom kunnen deze bij-
zondere Nieuwegeiners worden
voorgedragen voor een Koninkli-
jke of een Nieuwegeinse onder-
scheiding.

Voor meer informatie over de on-
derscheidingen en de wijze
waarop kandidaten kunnen wor-
den voorgedragen, kunnen be-
langstellenden terecht op deze
website.

Kids4Kids
Speelgoedbeurs
in de Lucasschool
(Batau Noord)

Voorafgaand aan de komende
dure decembermaand orga-
niseert Kids4Kids een speel-
goedbeurs van 2e hands (en
soms zelfs nieuw) speelgoed
voor alle leeftijden. Dus duik in
de kasten, de garage of klim
naar de zolder, zoek uw gebruik-
te speelgoed uit en biedt het na
aanvraag van een verkoopnum-
mer aan op zaterdag 9 novem-
ber a.s. in de Lucasschool aan
de Heemraadsweide 11. Voor
meer informatie stuur een e-mail
aan info@kids4kids.eu of plaats
een bericht op de Facebookpagi-
na: Kids4Kids Kledingbeurs.

Natuurlijk is dit ook dé gelegen-
heid om voordelig ander speel-
goed aan te schaffen. Zoek je
kadootjes voor de aankomende
feestdagen, verjaardagen, of
leuk speelgoed en boeken voor
bij opa en oma thuis? En dat
allemaal voor een prikkie? Kom
dan zaterdag 9 november a.s.
tussen 09.00 uur en 12.00 uur
naar de Lucasschool aan de
Heemraadsweide in Batau
Noord.

Vanwege de altijd grote belang-
stelling worden er vanaf 08.45
uur volgnummers uitgegeven. De
mensen die ieder jaar weer erg
veel werk verzetten om deze
beurs vrijwillig te organiseren
vragen 10% van de koop- en
verkoopprijs, welk geld ten
goede zal komen aan de school.
__________________________

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Club Class X Night bij Smaak en Stijl
Op zaterdag 16 november organiseert Smaak en Stijl weer een

Club Night. Deze keer is het een Club Class X Night met muziek uit
de jaren ’80 en ’90 met als line up Dj Pedro en Dj Frans.

Dj Pedro uit IJsselstein en Dj Frans uit Nieuwegein zijn allround Dj’s
welke bekend zijn in de regio en ver daarbuiten. Deze Dj’s hebben
al jarenlange ervaring op muziekgebied en weten precies wat het

publiek graag wil horen op bruiloften, bedrijfsfeesten
en partyavonden.

Hun motto is de vloer vol krijgen en vol houden en zij draaien voor
het publiek, dus voor ieder wat wils op een avond.

Aanvang: 20.30 uur. Einde: 01.00 uur. Toegang: Gratis.
Locatie: Smaak en Stijl, Galecopperzoom 5 (tel: 0306042293).

_______________________________________________________

______________________________________________________ ________________________________________________________________ ___________

_______________ ________________________________________________________________ __________________________________________________

________________ _________________________________________
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Waarom wordt een deel van het Stadshuis
verbouwd?
In 2011 is het Stadshuis in gebruik genomen.
Het gebouw was bedoeld als levendige, ge-
zellige en toegankelijke plek voor alle Nieu-
wegeiners in het hart van de stad. De invul-
ling van de begane grond met winkels bleek
de afgelopen jaren niet haalbaar. De leeg-
stand leidt tot een structureel financieel te-
kort. De gemeenteraad heeft de gemeente
daarom de opdracht gegeven het Atrium te
herinrichten en heeft hiervoor een budget
van 5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Samenwerkende partners
De gemeente Nieuwegein, bibliotheek
De tweede verdieping, Werk en Inkomen
Lekstroom, het Vrijwilligershuis, GGD en

MOvactor werken samen aan dit project.
Dit doen ze door een gemeenschappelijke
dienstverlening op te zetten op basis van be-
hoeften en wensen van de Nieuwegeiners.

Voorlopig concept
Op 3 oktober presenteerden de projectlei-
ders van het Atriumproject het voorlopige
concept aan de gemeenteraad tijdens een
raadsinformatieavond. Zo wordt er getoetst
of ze goed op koers liggen. De aankomende
tijd wordt er hard gewerkt de nieuwe ruimte
en het gezamenlijke dienstverleningsconcept
verder vorm te geven. Naar verwachting
wordt begin 2020 het definitieve plan aange-
boden aan de gemeenteraad en zal er later
dat jaar gestart worden met de bouwwerk-
zaamheden.

Aanmelden
voor nieuwe editie
‘Gluren bij de Buren’
weer mogelijk

Het klinkt ver weg maar er staat weer een
gloednieuwe editie van huiskamerfestival
Gluren bij de Buren Nieuwegein voor de
deur! Op zondag 9 februari 2020 worden
huiskamers door de hele gemeente omge-
toverd tot tijdelijke podia voor lokaal talent.
Het Perzisch tapijt wordt tot podium gebom-
bardeerd en de hoekbank tot tribune. Aan-
melden voor deelname met je huiskamer of
act is nu mogelijk via www.glurenbijdebu-
ren.nl.

Eén op de drie Nederlanders houdt zich
wekelijks bezig met kunstbeoefening. Of je
nu rapper, dichter, balletdanser of theater-
maker bent. Jong en onbeschreven of een
ervaren rot in het vak. Op jezelf aangewezen
als singer-songwriter of onderdeel van een
30-koppig koor. Wij zetten je graag in de
(huiskamer)spotlights. Verberg je kunsten
niet langer en meld je aan!

Wil je van jouw huiskamer een buurtpodium
maken en lokaal talent in huis halen? Meld je
huiskamer dan nu aan. Meedoen met Gluren
bij de Buren is mogelijk met ruime landhui-
zen, knusse studentenkamers en alles daar-
tussenin. Of je nu in het historisch centrum of
in een verre uithoek van de gemeente woont.
Laat zien hoe gezellig jouw buurt is en doe
mee!

Aanmelden is mogelijk tot 30 november 2019
via deze website.

______________________________________
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Het Stadshuis
verandert in een levendige plek voor alle Nieuwegeiners

Het Stadshuis verandert in een levendige plek waar inwoners terecht kunnen met vragen
over meedoen, leven en wonen in Nieuwegein. Een gezellige plek waar gastvrijheid en

gemak voorop staat. Waar men graag komt en waar altijd iets te doen is.
Een Stadshuis dat mensen, kennis en organisaties verbindt.

Klaverjascompetitie bij Stichting Petanque Nieuwegein Nederland
Vrijdagavond 22 november aanstaande kan er weer geklaverjast worden bij de Stichting
Petanque Nieuwegein Nederland (SPNN) aan de Galecopperzoom 1. Dan wordt er weer
een kaartavond georganiseerd in de reguliere competitie. De avond begint om 19.30 uur.
Inschrijven die dag vanaf 18.30 uur. Er worden vier ronden gespeeld.
De kosten voor deelname zijn 4,00 euro, dit is inclusief een bakje koffie of thee.
De prijzen zijn ook deze keer weer goed geregeld. Ook is er een loterij met prijzen, meest-
al vleesprijzen.
Sinds kort kan er ook op de donderdagmiddag geklaverjast worden in het Petanque
Centrum in Nieuwegein. Deze middag begint om 13.30 uur en worden drie ronden
gespeeld. De zaal gaat om 13.00 uur open. De kosten voor deze middag bedragen 4,00
euro. Informatie en opgave kan via telefoonnummer: 0622414051.

________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________
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Sportief dagboek
(deel 9)

Hans van Echtelt schrijft iedere
week zijn ‘Sportief Dagboek’ op,
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Hans is een geboren Vreeswijker
en houdt van voetballen, houdt
van sport. Schreef jaren lang
voor het Utrechts Nieuwsblad.
Ieder weekend vindt u hem langs
de sportvelden in Nieuwegein.

'Een herboren Geinoord was
vandaag veel sterker dan titel-
kandidaat Maarssen. Het team
van Gerrit Plomp nam dus spor-
tief revanche op de verschrikke-
lijke nederlaag van vorige week
tegen Almere.' (verder lezen)
__________________________

Politie zoekt
eigenaar gevonden kluis
en sieraden

Onlangs heeft de politie van
Nieuwegein een kluis aangetrof-
fen met daarin enkele sieraden.
Zij zoekt momenteel de eige-
naar. In de kluis van het merk
Alfa type R10 zaten geen docu-
menten om de eigenaar te ach-
terhalen. De politie komt nu
graag in contact met de eigenaar
van onderstaande sieraden. Hoe
en waar de politie de kluis heeft
aangetroffen is op onze redactie
niet bekend.

De politie vraagt de eigenaar
zich te melden. Dit kan via tele-
foonnummer: 09008844. Herkent
u de sieraden en weet u van wie
deze kunnen zijn, schroom ook
dan niet om naar de politie te
bellen. In de kluis zat een opval-
lend rood zakje met gouden op-
druk in een vreemde taal.

PvdA steekt leraren
hart onder de riem

Disndag staakten meerdere
scholen in Nieuwegein. De PvdA
Nieuwegein staat pal achter de
leraren en deelde op deze dag
taarten in de vorm van een hart
uit bij een aantal scholen.
Raadslid Emiel Holtermann is
namens de PvdA woordvoerder
onderwijs en vindt het belangrijk
dat de leraren steun krijgen voor
hun actie: 'De mensen die in het
onderwijs werken, zetten zich
dagelijks met hart en ziel in voor
onze kinderen. Zij verdienen
beter en het is goed dat ze daar-
voor actie voeren. Het extra geld
dat nu is toegezegd is een goed
begin. Maar deze middelen zijn
slechts incidenteel, terwijl struc-
turele oplossingen noodzakelijk
zijn.'

Het lerarentekort groeit elke dag.
De kwaliteit van het onderwijs
staat onder zware druk. Scholen
zijn genoodzaakt over te gaan
tot vierdaagse schoolweken en
dreigen over een paar jaar kin-
deren pas vanaf 5 jaar aan te
kunnen nemen. Er worden klas-
sen naar huis gestuurd of ver-
deeld over andere, toch al volle,
klassen en laatst werd bekend
dat een school moest sluiten
vanwege het lerarentekort.
__________________________

Help een jongere uit de
jeugdzorg met zelfs-
tandig wonen!

Heeft u thuis een kamer vrij of
bezit u woonruimte om te verhu-
ren? Daarmee kunt u een jonge-
re uit de jeugdzorg helpen! U
biedt een jongere een plek waar
hij of zij met steun van de omge-
ving en een vertrouwde begelei-
der, verder zelfstandig kan wor-
den. Iedereen kan een ‘Kamer
met Aandacht’ aanbieden en ie-
dere woonruimte kan een
‘Kamer met Aandacht’ worden.
Denk aan een zolderkamer, bo-
ven een winkel of in een studen-
tenhuis.

Zorgvuldige match
Vanuit het project 'Kamer met
Aandacht' wordt een zorgvuldige
match gemaakt tussen verhuur-
der en jongere. De verhuurder
bepaalt zelf hoeveel ‘aandacht’
hij wil bieden en overlegt samen
met de begeleider en de jongere
op welke wijze dit gebeurt. Mis-
schien vindt u het gezellig als
een jongere af en toe mee eet?
Lijkt het u leuk om samen te
sporten? Of helpt u liever met de
administratie? Sommige jonge-
ren zijn ook bereid een weder-
dienst te doen. Bijvoorbeeld
klusjes in en om het huis, oppas-
sen of boodschappen halen.

Kamer vrij
Voorwaarden zijn dat u de kamer
minimaal een jaar verhuurt en
dat de huurprijs niet hoger is dan
het bedrag dat wordt geadvi-
seerd door de landelijke huur-
commissie. Mensen die een ka-
mer vrij hebben en andere geïn-
teresseerden kunnen voor meer
informatie kijken op
www.kamersmetaandacht.nl of
contact opnemen met Bianca
van der Neut via tel.
0611134685.

_________________________________ ________________________________________

Donderdagavond 21
november (20.00 –
22.00 uur) komt de
bekende dichter,
(tekst)schrijver en
voormalig Vroege
Vogels-presentator
Ivo de Wijs naar de
bibliotheek De
tweede verdieping.
Aan de hand van het
boek ‘Winterbloei’
van Jan Wolkers
gaat De Wijs in ge-
sprek over natuur,
duurzaamheid en
literatuur. Ook de rol
van de natuur in de
literatuur en in zijn
eigen werk, het sex-
appeal van duurzaamheid in de media en het ver-
schil tussen een mus en een mees komen aan
bod tijdens deze avond. Speciale aandacht wordt
besteed aan de bijzondere band die De Wijs heeft
met Drs. P., die dit jaar zijn 100e verjaardag zou
hebben gevierd.

Nederland Leest
Ivo de Wijs komt naar De tweede verdieping als

onderdeel van de lan-
delijke leesactie
Nederland Leest die
van 1 t/m 30 novem-
ber wordt gehouden.
Het thema is dit jaar
Duurzaamheid. Dit
jaar is er extra aan-
dacht voor het belang
van kunnen lezen en
schrijven omdat dui-
delijk is geworden dat
mensen die kunnen
lezen en schrijven
meer zelfredzaam,
gezonder en minder
eenzaam zijn. In
november kun je
gratis het boek
‘Winterbloei’ van Jan

Wolkers ophalen, met tekeningen, dagboekfrag-
menten, gedichten en niet eerder verschenen tek-
sten.

De toegang is € 3,- voor leden en € 12,50 voor
niet-leden. Meld je aan via actie@detweede-
verdieping.nu o.v.v. ‘Ivo de Wijs’ of bij het infopunt
in de bibliotheek in de binnenstad van
Nieuwegein.

_________________________________ _______________________________________________________________ ___________________________________________________
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__________________ ______________________________________________________

Ivo de Wijs brengt verhalen van Jan Wolkers tot leven in de bieb
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Kunsttentoonstelling
'Generaties'
in Museum Warsenhoeck

Van 10 november 2019 tot 22 januari 2020 is
in Museum Warsenhoeck een kunstexpositie
te zien die de titel ‘Generaties’ heeft meege-
kregen. Moeder Antonie Eikemans en doch-
ter Nina van Geffen laten hun werk zien dat
bestaat uit verschillende keramische vormen.

Antonie Eikemans over haar werk: ‘Ik ben
niet eenvoudig ergens onder te brengen, ik
maak als het ware ruimtelijk werk. Dat kan
alles zijn, ik beperk me niet tot een soort ma-
teriaal of werkwijze. Het werk komt voort uit
mijn dagelijks leven, het is de letterlijke ver-
taling van mijn leven. Zoals men vroeger het
expressionisme had, kun je mijn werk nu
misschien rangschikken onder het nieuwe
levens expressionisme. Mijn werk is een ver-
taling van mijn dromen. Het gaat erom hoe
die dromen zich verhouden tot de dagelijkse

realiteit met een knipoog naar? Al eeuwen
bestaan er sprookjes en verhalen die de fan-
tasie doen prikkelen. Zo worden ook mijn
dromen gevuld met sprookjes en ik maak er
een beeld van, zodat iedereen verder kan
dromen. Het enige wat ik wil is een imagi-
naire wereld bouwen waarin ik me veilig
voel.’

Nina van Geffen over haar werk: ‘De werken
die ik in museum Warsenhoeck laat zien,
vertegenwoordigen tezamen verschillende
fases binnen mijn zoektocht naar het los-
komen. Loskomen van conformisme, ver-
wachtingen, patronen en stigma’s waar ik
dacht aan te moeten voldoen in mijn vol-
wassen worden. Ongemerkt is hierdoor mijn
eigenheid naar de achtergrond verdwenen,
mijn speelsheid, koppigheid, nieuwsgierig-
heid en enthousiasme. Deze en andere
eigenschappen uit mijn kinderjaren beginnen
langzaam terug te komen in volwassen vorm.
Door letterlijk handen, voeten, vleugels of
vormen te geven aan gevoelens transfor-
meer ik langzaam in de richting waarin ik
mezelf herontdek.’

De feestelijke opening van de nieuwe exposi-
tie vindt plaats op zondag 10 november om
15.00 uur in Museum Warsenhoeck aan de
Geinoord 11 in Nieuwegein. Het museum is
geopend elke woensdag, zaterdag en zon-
dag van 14.00 tot 16.00 uur.

Kinderkafé in DE KOM
Het Fluisterboek

Op verschillende zondagen in het seizoen is
DE KOM het domein van onze jongste be-
zoekers. Tijdens het ‘Kinderkafé’ zijn er in of
rondom het café speciale voorstellingen voor
de kleinste kinderen, vaak met muziek en
veel ruimte voor interactie. Op zondag 10
november staat er weer een in de planning,
ditmaal de voorstelling Het Fluisterboek (4+).
Anna krijgt van de juf een prachtig boek mee
naar huis, maar zonder dat ze het merkt
vallen onderweg alle letters eruit. Als ze thuis
in het boek wil gaan lezen, weet ze eerst niet
wat ze moet. Tot de wind haar een lied in-
fluistert. Met de verbeeldingskracht van de
kinderen wordt de voorstelling gevormd.
Zondag 10 nov 2019 | 10:30 uur.
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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
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.

_____________________________________ _________________________________

_____________________________ _________________________________________

LEES HIER ALLES

http://www.karikaturist.nl
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https://www.pen.nl/artikel/ivo-de-wijs-brengt-verhalen-van-jan-wolkers-tot-leven-in-de-bieb
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Dineren en doneren voor
KiKa met Tonie en Erik
bij The Good Food
Restaurant

Op dinsdag 12 en woensdag 13
november aanstaande organi-
seert ‘Team Tonie en Eric voor
KiKa’ een diner bij The Good
Food restaurant aan de Dorps-
straat 35 in Vreeswijk. Tijdens
deze avonden, die in het teken
staan van lekker eten, kun je
‘Proeven met een glimlach’ en
gezellig en heerlijk uit eten en
tegelijk doneren voor KiKa. De
opbrengst van deze avond wordt
namelijk gedoneerd aan dit goe-
de doel. Tonie en Eric zetten
zich al sinds 2012 in voor KiKa.

Met het lopen van marathons
over de hele wereld, ze zijn net
in New York geweest, en het or-
ganiseren van leuke activiteiten
hebben zij al vele tienduizenden
euro’s voor KiKa opgehaald.
Geld dat wordt gebruikt om kin-
deren met kanker meer kans op
genezing te bieden.

Jaarlijks krijgen ruim 550
kinderen in Nederland kanker.

Op dit moment geneest 75% van
deze kinderen. Dat moet en dat
kán beter. Het doel van KiKa is
om dit percentage te verhogen
naar 95%. KiKa werft fondsen
voor vernieuwend onderzoek en
andere activiteiten op het gebied
van kinderkanker, gericht op
minder pijn tijdens behandelin-
gen, meer genezing en een ho-
gere kwaliteit van leven op latere
leeftijd.

Tonie en Eric zijn in een eerdere
actie in contact gekomen met
Jan Thé van The Good Food
restaurant in Vreeswijk. Jan Thé

stelt zijn restaurant twee dagen
beschikbaar voor deze bijzon-
dere actie: ‘Proeven met een
glimlach.’

De inloop van de beide avonden
begint om 18.00 uur. Het diner
begint om 19.00 uur. Speciaal
voor deze avonden is een 3-gan-
gen menu samengesteld á € 25,-
per persoon (inclusief welkomst-
drankje en amuse, waarbij de
opbrengst gedoneerd wordt aan
KiKa) Reserveren kan nog via de
website van The Good Food
Restaurant of telefonisch via
0308880958.

Overgang van
sleep- naar duwvaart

Van oudsher liep het transport
van vracht, mens of dier voor-
namelijk over water. Van ouds-
her ook werden schepen ge-
sleept. In eerste instantie ging
dat op spierkracht, later gevolgd
door de indrukwekkende mecha-
nische kracht van sleepboten.
Tot ver in de vorige eeuw domi-
neerden imposante slepers met
hun gevolg de rivieren en ka-
nalen. Dat beeld veranderde ra-
dicaal met de opkomst van de
duwboot.

Op zaterdag 16 november geeft
van ‘t Verlaat bij Museumwerf
Vreeswijk een interessante le-
zing getiteld: 'Overgang van
sleep- naar duwvaart', waarbij
veel (oude foto’s) de revue
passeren.
Boeiend verteller Van ’t Verlaat
raakte al als jong jochie gebiolo-
geerd door de Rijnvaart en be-
studeerde de talrijke veranderin-
gen. Na zijn pensionering is hij
de Rijnvaart niet uit het oog ver-
loren en scheef er boeken en ar-
tikelen over.
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___________________________________________ ___________________________

_______________________________________________ _______________________

Portret van de Week

‘Voor het Portret van déze
Week mocht ik opnieuw naar
het idyllische Vreeswijk, de
plek waar Ton (het Portret)
werd geboren. De plek ook
waar Ton altijd met veel plezier
heeft gewerkt. Ook de plek
waar Ton, nu met pensioen,
nog dagelijks een tiental uur
per dag werkend en begelei-
dend te vinden is. Niet gek dus
dat hij me vraagt naar ‘zijn
dorp’ te komen. En dan het
allerliefst de foto’s op of bij het
‘kippenbruggetje’ te maken,
want dát is voor Vreeswijkers
toch wel een heel herkenbare
plek. We treffen elkaar op de
hoek bij de Oranjebrug en wan-
delen samen via de Dorps-
straat, langs een pand waar
slopers met groot materieel
bezig zijn, naar het witte
bruggetje.’

Maak, op basis van de antwoor-
den die Ton van der Heijden op
de vijf (altijd dezelfde) vragen
geeft èn door de foto’s nader
met hem kennis!

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________

https://www.thegoodfood-restaurant.nl
0308880958
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Gespreksavonden over rouw

De Rouwgroep Nieuwegein organiseert al
bijna 20 jaar activiteiten om mensen die een
dierbare naaste hebben verloren bijeen te
brengen. Een nieuwe activiteit is de ge-
spreksavond die zij eens per maand op dins-
dagavond aanbieden. Deze avonden hebben
als doel mensen met een verlieservaring
(kort of langer geleden) met elkaar in contact
te brengen.

Mensen in rouw kunnen vaak na enige tijd
hun verhaal niet meer goed aan de directe
omgeving kwijt. In de gespreksavond wordt
de mogelijkheid geboden om je verhaal te
doen. Erkenning krijgen voor wat je hebt
meegemaakt en herkenning horen in het ver-
haal van de ander kan helpend en helend
zijn. Dit is het thema van de eerste avond op
12 november.

Locatie: Emmauskerk aan het Merelplein.
Data: 12 november, 10 december en 14
januari. Inloop om 19.15 uur. Start program-
ma 19.30 uur, einde 21.00 uur.
Kosten: € 3,50 (koffie/thee inbegrepen) per
avond, ter plekke te voldoen. Parkeerkaarten
ad € 1,00 zijn binnen af te halen.

Aanmelden kan via deze website of tele-
fonisch bij Carla Poel, 0306047701.

Vier Sint Maarten in
Bouwspeeltuin Bouwgein

Op maandag 11 november wordt er weer
Sint Maarten gevierd bij Bouwspeeltuin
Bouwgein. De kinderen zijn met hun ouder(s)
welkom om mee te lopen met hun (zelfge-
maakte) lampion in de optocht. Wie wil mee-
lopen met de optocht moet om 18.15 uur
klaar staan op het terrein van Bouwgein,
waarna vervolgens iedereen gezamenlijk om
18.30 uur vertrekt. De optocht eindigt weer
op het terrein van Bouwgein en daarna is
iedereen vrij om in de eigen straat (of wijk)
verder Sint Maarten te lopen.

Heb je nog geen lampion, kom er dan eentje
maken bij Bouwgein. Op zaterdag 9 novem-
ber van 13.00 tot 15.00 uur zitten vrijwilligers
klaar met allerlei knutselspullen voor het
maken van een mooie lampion. Natuurlijk is
de bouwspeeltuin ook open voor het bouwen
van een hut of het spelen in de speeltuin.
Bouwspeeltuin Bouwgein is gevestigd aan de
Hoveniersweide 9.

KBO Ontspanningsmiddag
voor 55-plussers en mensen
met een functiebeperking
Op dinsdag 19 november organiseert de
Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) een
gezellige ontspanningsmiddag voor 55-plus-
sers en mensen met een functiebeperking.
Deze middag zullen er een Bingo en een ver-
loting worden gehouden, waarbij prachtige
prijzen zijn te winnen.

Tijdens deze middag bestaat er ook weer de
mogelijkheid om zich alvast op te geven voor
de kerstviering incl. kerstlunch. Deze zal wor-
den gehouden op woensdag 18 december.
Vervoer naar de kerstviering v.v. kan koste-
loos geregeld worden door de organisatie.

De ontspanningsmiddag begint om 14.00 uur
en de entree bedraagt € 4,00 incl. een kopje
koffie of thee. De middag wordt zoals gebrui-
kelijk gehouden in het Kerkelijke Centrum De
Rank aan de Lupinestraat 11. Voor meer in-
formatie over zowel de middag als de kerst-
viering kan contact worden opgenomen met
mevr. F. von Bannisseht, tel. 0306039570.

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

November 2005
Het City Kantorencomplex aan
de Raadstede. De Raadstede?
Jazeker, zo zag de Raadstede
er in november 2005 er uit. Een
heel verschil met de huidige
Raadstede. In dat kantoren-
complex waren ondermeer de
VVV, de Kunstuitleen en de
Bibliotheek gevestigd. Eerder
bevondt zich daar, waar in de
foto gras is te zien, het toen-
malige Gemeentehuis.
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_________________________________________________________ ___________________________

http://www.rouwgroepnieuwegein.nl/aanmelden/
0306047701
0306039570
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Prijsvraag
speciaal voor houders
van de Stadspas of
Voedselbank

Met grote regelmaat geven we
op De Digitale Stad Nieuwegein
prijzen weg. Dit doen we samen
met betrokken partners uit Nieu-
wegein. Deze keer met Super-
markt PLUS van Loon op winkel-
centrum Nedereind.
Met de Kerst in het vooruitschiet,
geven we twee goedgevulde tas-
sen weg met allerlei lekkernijen
om een mooi Kerstdiner te ma-
ken op 1e of 2e Kerstdag. Deze
keer alleen voor mensen die de
Stadspas Nieuwegein hebben
en/of aangesloten bij de Voed-
selbank. De waarde van iedere
tas is maar liefst 50,00 euro!

Meedoen is eenvoudig en kan tot
maandag 23 december aan-

staande. Hoe? Gewoon deze
vragen beantwoorden en dan
maar afwachten. Uit alle goede
antwoorden trekt de hoofdredac-
teur twee winnaars die ieder een
goedgevulde tas krijgen van
PLUS van Loon. De Digitale
Stad Nieuwegein doet er nog
een heerlijke fles wijn bij. Uiter-
aard controleren we of u in het
bezit bent van de Stadspas
Nieuwegein en/of klant bent bij
de Voedselbank in Nieuwegein.
Over de inhoud van de tas kan
niet worden gediscussieerd.

Sinds de zomer wordt de locatie
van het Horeca & Toerisme Col-
lege verbouwd. Met het ver-
nieuwde gebouw is het Horeca &
Toerisme College straks hele-
maal klaar voor de toekomst en
speelt het in op de laatste trends,
ontwikkelingen en innovaties in
de branche. In het nieuwe leer-
restaurant, een evenementen
bureau en de koffiebar kunnen
studenten in een vertrouwde om-

geving kennis en ervaring op-
doen. Ook een eigentijdse food-
truck, moderne vergaderfacilitei-
ten, drie keukens en een reisin-
spiratieruimte hebben een promi-
nente plek in de dienstverlening.
Een nieuwe look, maar met de-
zelfde gastvrije, persoonlijke feel.
In september 2020 nemen alle
studenten en medewerkers in-
trek in het vernieuwde gebouw
aan de Newtonbaan 12.

Nederland Leest
met Ivo de Wijs
Op donderdagavond 21 novem-
ber komt de bekende dichter,
(tekst)schrijver en voormalig
Vroege Vogels-presentator Ivo
de Wijs naar De tweede verdie-
ping. Naast het boek Winterbloei
gaat hij het hebben over de rol
van de natuur in de literatuur en
in zijn eigen werk, het sex-ap-
peal van duurzaamheid in de
media en het verschil tussen een
mus en een mees. Speciale aan-
dacht wordt besteed aan de bij-
zondere band die De Wijs heeft
met Drs. P., die dit jaar zijn 100e
verjaardag zou hebben gevierd.
Ivo de Wijs (1945) is tekstdichter
en presentator. Hij maakte furore
als liedschrijver voor sterren als
Jasperina de Jong, Jenny Arean,
Kinderen voor Kinderen en Buur-
man & Buurman. Als light verse-
dichter publiceerde hij tien bun-
dels, waaronder een bundeling
van zijn natuurgedichten in de
boeken Vroege Vogels Radio-
verzen, Zondagmorgenverzen en
Vroege Vogel, nieuwe en oude
verzen van Ivo de Wijs.
De toegang is € 3,- voor leden

en € 12,50 voor niet-leden. Kom
je ook? Meld je aan via
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. ‘Ivo de Wijs of bij het info-
punt in de bibliotheek.

Lunchpauzelezing Zand, grind
en de historische binnenvaart
Op donderdag 21 november van
12.15 - 13.00 uur geeft Ko Blok,
voorzitter van Museumwerf
Vreeswijk, een lunchpauzelezing
over het boek Zand, grind en de
historische binnenvaart, dat hij
samen met Jan van ‘t Verlaat
schreef.
De auteurs Blok en Van ’t
Verlaat raakten geïntrigeerd door
de zandwinning en zochten ja-
renlang naar oude foto’s en ver-
halen, met het rijk geïllustreerde
boek als resultaat. Hierin schet-
sen zij een beeld van de ont-
wikkeling van de zelflosinstallatie
in de binnenvaart en de beteke-
nis van de binnenvaart bij de op-
bouw van ons land. Met dit unie-
ke boek is een belangrijk deel
van de geschiedenis van de
Nederlandse binnenlandse zand-
winning vastgelegd!
In het boek is uiteraard ook

Vreeswijk vermeld. Vreeswijk
had rond 1900 de grootste zand-
vloot van Nederland, namelijk
zo’n 150 schippers.
Deze lunchpauzelezing komt in
stand door samenwerking met

de Historische Kring Nieuwegein
en Museumwerf Vreeswijk.
De toegang is gratis. Aan-
melden: actie@detweede-
verdieping.nu.
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_________________________

Alstublieft. Het cadeauboek van Nederland Leest is dit jaar
Winterbloei van Jan Wolkers. Het doel van Nederland Leest is
dat iedereen hetzelfde boek leest en daarover met elkaar in
gesprek gaat. En dat kan met een bekende Nederlander. Op
21 november komt Ivo de Wijs naar Nieuwegein om met het
publiek in gesprek te gaan over dit boek. Komt u ook?

Nieuws van De tweede verdieping

_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________ _______________________________________________________________ _____________________________________

Het Horeca & Toerisme College verbouwt

_ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________
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https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Dag van de
Omgevingsvisie

Op woensdag 13 november van
19.00 tot 21.30 uur en zaterdag
16 november van 13.30 tot 16.00
uur organiseert de gemeente in
het Stadshuis de ‘Dag van de
Omgevingsvisie.’ Op deze dag
laat de gemeente de resultaten
zien van het gelopen participa-
tieproces met de stad voor de
ontwikkeling van de Omge-
vingsvisie. Indien u geïnteres-
seerd bent om één van de bij-
eenkomsten bij te wonen dient u
zich aan te melden door een mail
te sturen met uw naam, aantal
personen en op welke dag u wilt
komen. Het e-mail adres is:
omgevingswet@nieuwegein.nl.

Nieuwegein ontwikkelt een Om-
gevingsvisie waarin ze beschrijft
wat ze belangrijk vindt voor onze
stad en uw wijk. Deze visie be-
paalt hoe aanpassingen of ont-
wikkelingen in de openbare
ruimte van u als inwoner, onder-
nemer of maatschappelijke orga-
nisatie en de gemeente beoorde-
len.

Goede opkomst
De periode waarin u als inwoner
uw inbreng kon geven, duurde
van afgelopen mei tot en met juli.
Verschillende inwoners van jong
en oud gaven aan wat ze be-
langrijk vinden voor hun stad en
wijk. Nieuwegein staat dagelijks
voor uitdagingen en beslissingen

over de inrichting van de leef-
omgeving. De gemeente heeft
de inwoners daarom diverse di-
lemma’s voorgelegd op het ge-
bied van kwaliteit van de woon-
omgeving, voorzieningen, groen,
regio, mobiliteit, energieneutraal
en klimaatbestendig.

Waarom een Omgevingsvisie?
Door de nieuwe Omgevingswet
krijgt de gemeente meer ruimte
om te bepalen of aanpassingen
of ontwikkelingen in de stad mo-
gelijk zijn. Ook de wijze waarop
aanpassingen en ontwikkelingen
(van u als inwoner, ondernemer
of maatschappelijke organisatie
en de gemeente zelf) inhoudelijk
worden beoordeeld, gaat veran-
deren. Daarvoor ontwikkelt de
gemeente samen met de stad
een Omgevingsvisie. Sommige
plannen zijn pas nog zorgvuldig
met de stad besproken en staan
dus al vast. Denk bijvoorbeeld
aan extra woningen om te vol-
doen aan de toenemende vraag.
In de Omgevingsvisie kijkt de
gemeente echter ook in samen-
hang naar de stad én de ver-
schillende wijken. Iedere wijk is
anders en heeft specifieke uit-
dagingen. Daarom kunnen in
iedere wijk andere keuzes
gemaakt worden. Klik hier voor
meer informatie.

Stormy Monday
met Azaad Bakthali

Muziekliefhebbers kunnen maan-
dag 18 november weer genieten
van Stormy Monday, een gratis
jamsessie in het theatercafé van
DE KOM. Iedereen die een in-
strument speelt, zingt, of ge-
woonweg van muziek houdt is
van harte welkom om te komen
spelen, improviseren of luisteren.
Deze keer leidt Azaad Bakthali
de sessie.

Join the reggae Grooves
Op deze Stormy Monday sessie
wil Azaad muzikanten en publiek
meenemen in de grooves en de
warmte van de reggae. Bob Mar-
ley zal natuurlijk niet ontbreken,
maar ook Barrington Levy,
Innercircle en Aswad zullen voor-
bij komen. Muzikanten mogen
aansluiten, maar ook vanuit het
publiek wordt er meegedaan!

Azaad Bakthali
Azaad werd geboren in
Paramaribo met wortels in het
Midden-Oosten en Afrika. Hij is
een doorgezomerde zanger,
maar voorziet muziek ook graag
van beats vanachter de drums.
Als zanger heeft hij zalen, hallen
en parken laten zweten, waaron-
der ook Paradiso Amsterdam
een paar keer. Ook heeft hij en-
kele eigen beheer CD’s uitge-
bracht. Onder Surinamers werd
zijn eigen Bubbling nummer ge-
naamd “Bubble” een superhit.
Hoewel zijn muziek heel divers
is, heeft reggae een speciale
plaats bij Azaad.

Alle instrumentalisten en
zangers/zangeressen zijn wel-
kom. De avond is gratis toe-
gankelijk.
Stormy Monday is een samen-
werking tussen de KunstKombi-
natie en DE KOM.

____________________________________________________________________________________

Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven,
een wereld vol verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse
gebeurtenissen of over het dagelijks leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than
spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen uit haar leven en andere
Nieuwegeiners.
Kim woont in Nieuwegein en maakt de 'ups & downs' van de stad dagelijks mee. Het is Kim's droom om
professioneel illustrator en auteur te worden en dat elke Nieuwegeiner Pen-i (her)kent.

Kim: 'Er zijn van die momenten, dat ik zou willen dat ik overdreef. Dat ik zou willen, dat ik iets niet had
meegemaakt, of iets niet had gezien. Iedereen gruwelt van dit soort momenten. Waarom de Barista in
kwestie dan niet?!'

___ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ _________________

______________________________________________ ____________________________________________

___________________________________________________ ____

Kamermuziekconcert
in de Dorpskerk

Zondag 10 november wordt er in
de Dorpskerk aan de Nedereind-
seweg in Jutphaas een kamer-
muziekconcert georganiseerd.

Het concert wordt gegeven door
Arno van Wijk op klavecimbel en
muselaar. Het concert begint om
16.00 uur. De entree is € 10,00.

Kaartverkoop aan de kassa.

Op het programma staan enkele
Biblische Sonaten van Johann

Kuhnau, de voorganger van Jo-
hann Sebastian Bach als Kantor
in de Thomaskirche in Leipzig.

Deze sonates zijn een muzikale
vertelling van zes bijbelverhalen.
In deze muziek probeert Kuhnau
zo nauwkeurig mogelijk het ver-
loop van het verhaal in muziek

om te zetten. Tot dan toe was dit
nog nooit eerder gedaan.
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Afgelopen zondag vond een bijzondere mid-
dag plaats in DE KOM. Spinvis oftewel Erik
de Jong en tevens inwoner van Nieuwegein,
ging op zoek naar het DNA van Nieuwegein.
Onze redactie was nieuwsgierig en was die
middag aanwezig om er een klein videover-
slagje van te maken.

Afgesneden van de beschaving. Ingeklemd
tussen de A2, A12 en de A27. Opgezadeld
met architectuur waar men van moet hou-
den. Meewarig aangekeken door de rest van
Nederland. En heel de dag omringd door an-
dere Nieuwegeiners. Nieuwegeiners? Wat
zijn dat eigenlijk? Is dat een bepaald soort
mensen Wat eten die wezens? Bestaan ze
eigenlijk wel?

'Er is helemaal niks met met Nieuwegein.
Maar dit is hoe mensen over Nieuwegein
denken. Amsterdammers kunnen niet gelo-
ven dat mensen überhaupt in Nieuwegein
wonen, laat staan dat je daar muziek maakt,'
zegt Erik de Jong.

'Nieuwegein heeft op een of andere manier
de naam gekregen dat het afschuwelijk en
lelijk is,' vervolgt hij. 'Nou is het niet heel erg
mooi, dat is waar. Maar de mensen die er
wonen, zijn toch gelukkig.'

Voor Spinvis is zijn stad allesbehalve slape-
rig. 'Wat heel leuk is in Nieuwegein, is dat er
heel veel vrijwilligerswerk is. Het is net als
elke stad, het is er heel levendig,' besluit hij.

In de voorstelling ‘Herfst en Nieuwegein’
nodigde Spinvis gasten uit van divers pluim-
age. Zoals de Nieuwegeinse rapper Freez,
geboren en getogen in Nieuwegein en met
een warm hart voor zijn geboortegrond.
Pieter Hoexum sprak met Spinvis over de
filosofie van het rijtjeshuis.

De 90 jarige oud-wethouder Arie van
Heiningen ging terug naar het ontstaan van
Nieuwegein. Tussendoor speelde Spinvis
met zijn band een aantal van zijn prachtige
liedjes en waren er bijdragen van diverse
artiesten met een Nieuwegeinse binding.
Jos van Vogelpoel maakte een video-im-
pressie.
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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 natuurliefheb-
ber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of
beestje dat u ergens kunt tegen-
komen.
Ook heeft hij een eigen website.

Udo: 'Hoewel drekvliegen diep in
de stront kunnen zitten, zijn ze
allerminst onaanzienlijk. Ofwel,
de larven mogen van poep eten,
maar de drekvliegen zijn dikwijls
fraai of opvallend gekleurd. Dan
vraag je je af waarom zo'n vlieg
een drekvlieg is...'

________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Een opvallend gekleurde drekvlieg van de familie Norellia:
Norellia spinimana. Als dit vliegje op een groen blad zit zie je
een oranje streepje, dat bij nader inzien een vliegje blijkt te zijn.
Midden in de zomer te vinden in struwelen en groene tuinen.

________________________________________________________________________________________________________________

______________ ______________________

__________ __________________________

‘Het DNA van de Nieuwegeiner boven water!’

https://www.videograaf-jvv.com
https://www.pen.nl/artikel/video-het-dna-van-de-nieuwegeiner-boven-water
https://www.pen.nl/artikel/video-het-dna-van-de-nieuwegeiner-boven-water
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/video-het-dna-van-de-nieuwegeiner-boven-water
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Koop je kerstspullen nu bij
Kringloop Plaza in
Nieuwegein voor weinig geld
De Kerst nadert en de maand december is
altijd een dure maand. Zeker als je krap bij
kas zit of even weinig geld hebt. Maar je wilt
het toch gezellig hebben thuis of in je stu-
dentenkamer. Kringloop Plaza aan de
Ravenswade 54 biedt dan uitkomst. ‘Het
hele jaar door komen er kerstspullen binnen
en nu pakken we uit!’ aldus manager Juns
de Haas van Kringloop Plaza. Vanaf vrijdag

1 november is in de winkel een speciale
afdeling ingericht vol met kerstspullen.

In de winkel staan nu hele kerstbomen met
ballen, lichtjes en piek en al. Deze zijn voor
luttele euro’s te koop. ‘Als mensen hun zol-
der en kasten rigoureus opruimen, dan gaan
ook veel dozen met kerstspullen naar de
kringloop. Die sparen wij op tot de laatste an-
derhalf tot twee maanden van het jaar. Kerst-
ballen en engelenhaar zijn immers seizoen-
producten’ zegt Juns.

Juns de Haas: ‘We hebben een aantal mooie
kunstbomen op ons ‘Bomenplein. ‘In de kof-
fieruimte hebben wij een Kerstoutlet met
nieuwe Kerstspullen die ook voor een habbe-
krats verkocht worden. Zoals altijd is koffie,
thee en warme choco gratis in onze gezellige
koffiecorner.’ De winkel is van maandag tot
en met zaterdag geopend van 10.00 tot
17.00 uur en op de zondag van 12.00 tot
17.00 uur. De afdeling wordt een paar keer
per week aangevuld. Bij aankoop vanaf 2,50
euro krijgt u ook nog eens een leuk present-
je!

Over Kringloop Plaza
Stichting Kringloop Plaza is het grootste
kringloop warenhuis van Nieuwegein. Met
3000 m2 zorgen de vrijwilligers er elke dag
voor dat u alle benodigdheden kunt vinden.
Aan de Ravenswade 54, boven Diebo,
schuin tegenover Hornbach.

Sport- en Evenementencomplex Merwestein is in Nieuwegein en omstreken echt een begrip. Velen kennen Merwestein vanwege het
zwembad en de sporthal. Maar wist je dat je in Merwestein ook heerlijk kunt lunchen, avondeten en borrelen? Brasserie H2O is een strakke
en moderne plek om te genieten van heerlijk eten. Ben jij benieuwd wat er allemaal op de kaart staat? Kom een keer kijken en probeer onze
open sandwich kip, of onze pokebowl vega. Perfect om tussen de middag even heerlijk bij te praten.
________________________________________________________________________________________________________________

_______________ ______________
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Woensdag 6 november werd de vierde Roe-
feldag in Nieuwegein georganiseerd. Anders
dan voorgaande jaren werd er nu voor geko-
zen om alleen groep 7 te laten roefelen. Het
succes is namelijk zo groot dat er anders
zeker onvoldoende deelnemende bedrijven
zouden zijn om alle kinderen te plaatsen.
Een goede zet, want alle kinderen die zich
hebben in geschreven, in totaal 376, konden
deelnemen.

Op 6 november, de dag dat er gestaakt werd
in het onderwijs, konden al deze kinderen
weer snuffelen bij veel Nieuwegeinse bedrij-
ven. Er deden een groot scala aan verschil-
lende bedrijven mee van supermarkt tot pia-
nostemmer en van notaris tot zeepfabriek.

Onze videograaf Bart van Rooijen was bij de
start aanwezig e volgde de kinderen bij Su-
permarkt PLUS van Loon.

De opening vond plaats in theater de Kom.
Dansgroep van Gerda Kagie zorgde voor de
bewegelijke omlijsting en Edward van
Cuilenborg praatte de boel aan elkaar tijdens
de opening van het evenement waar hij
meer vertelde over zijn loopbaan.

Aan het eind van de middag werden de kin-
deren weer ontvangen in De Kom. Zij ontvin-
gen toen de oorkondes met betrekking van
hun werkzaamheden bij de bedrijven waar
ze werkzaamheden hebben verricht.
___________________________________

Aangemelde evenementen

8 November zijn ouders die een basisschool
voor hun kind zoeken van harte welkom op
locatie Noord van de Margrietschool.

‘Wereldkeuken voor volwassenen’ in
Dorpshuis Vreeswijk, 8 november.

Op 8 november organiseert GroenLinks een
thema-avond over energietransitie.

8 November: vijfde editie van de
lichtjesavond ‘Licht op Noorderveld’.

8 November, lezing 'Hoe stem ik af op de
belevingswereld van een naaste met
dementie?'

9 November, Kids4Kids Speelgoedbeurs,
Lucasschool (Batau Noord).

9 November kunnen kinderen (6 t/m 12 jaar)
hun eigen tekenrobot maken.

9 November houdt de Algemene Hulpdienst
Nieuwegein weer haar kookworkshop
‘Creatief koken met een beperkt budget.’

9 November wordt een lampionnenoptocht
gehouden in de Doorslag.

Benefietavond Rotaryclub Nieuwegein op 9
november 2019.

9 en 10 november vinden de Nationale
Kunstdagen plaats.

10 November, Kinderkafé in DE KOM: Het
Fluisterboek.

Feestelijke opening nieuwe expositie
Warsenhoeck op 10 november.

Fokkesteeg Samen Eten op 10 november.

Gespreksavond over rouw: 12 november.

12 en 13 november: dineren en doneren
voor KiKa met Tonie en Erik bij The Good
Food Restaurant,

Op 13, 20 en 27 november kunnen 9 tot en
met 12-jarigen tijdens de
#WorkshopWoensdag aan de slag met
LEGO Mindstorms.

13 November 19.00 uur ‘Dag van de
Omgevingsvisie.’

15 November zijn ouders die een
basisschool voor hun kind zoeken van harte
welkom op locatie Zuid van de
Margrietschool.
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