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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 Kraanvogel in
de wijk Doorslag.

Kerstbomen op crematorium
en begraafplaats Noorderveld

Gedurende een aantal jaren
plaatst de gemeente Nieuwegein
enkele kerstbomen op begraaf-
plaats Noorderveld. Met deze
kerstbomen kunnen mensen die
dat willen de overledenen geden-
ken. Ook dit jaar zullen drie
kerstbomen geplaatst worden.

U kunt de bomen voorzien van
een persoonlijk gedenkteken in
de vorm van een kerstbal.

Naast de plaatsing van de kerst-
bomen worden kerstballen ter
beschikking gesteld. Deze kun-
nen bezoekers zelf in de boom
hangen ter gedenking van een
dierbare. Op de kerstbal kan de
naam van de overledene ge-
schreven worden. De kerstballen
zijn ter plaatse verkrijgbaar.
De kerstbomen zijn geplaatst op
maandag 9 december en zullen
weer verwijderd worden op
6 januari 2020.
__________________________

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI: redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Cityplaza omgetoverd tot ‘Wintercity’
Cityplaza is weer Wintercity. In deze tweede editie is er een maand
lang, van 7 december tot en met 5 januari 2020 een ijsbaan op de
Markt. Rondom het winkelcentrum is er ook ander winters vermaak in
de binnenstad van Nieuwegein. Onze videograaf Jos van Vogelpoel
was aanwezig bij de ingebruikname van de ijsbaan.

Zaterdag 7 december is de ruim 450 vierkante meter grote ijsbaan,
met echt ijs, geopend voor het publiek. De tijden van de ijsbaan zijn
gelijktijdig met de opening van de winkels. Alle info over Wintercity
staat op cityplaza.nl.

Van zaterdag 21 december tot en met dinsdag 24 december staan er
op Raadstede een aantal kraampjes met fashion, accessoires en
food. Denk hierbij aan een bratwurst, warme chocomel, glühwein en
wellicht die foute kersttrui. Ook is er op deze dagen kerst entertain-
ment die met kerstmuziek en zang bijdraagt aan de kerstsfeer.

Er is een selfie-actie waarin bezoekers prijzen kunnen winnen voor
de leukste foto die wordt ingezonden op Insta of facebook van City-
plaza. De selfiespots op het centrum zijn aangegeven met selfiespot
bordjes.

Feestdagen
Op Eerste Kerstdag is Cityplaza gesloten. Tweede kerstdag is het
winkelcentrum geopend van 12:00 tot 17:00 uur. Parkeren in de par-
keergarages is op Tweede Kerstdag helemaal GRATIS. Maandag
31 december trakteren wij vanaf 12.00 uur op oliebollen! Dinsdag
1 januari 2019, Nieuwjaarsdag, is Cityplaza gesloten.
_______________________________________________________

Gratis parkeren op Cityplaza

Op de koopzondagen van 15, 22 en 29 december parkeren
de bezoekers van City gratis in de parkeergarages.

Tweede kerstdag is Cityplaza geopend van 12:00–17:00 uur
en is het parkeren in de parkeergarages ook gratis.

Op tweede kerstdag zullen zeker niet alle winkels open zijn.
Op de site van Cityplaza en in de verschillende media

zal worden aangegeven welke winkels open zijn.

De ijsbaan is zeker open.

_______________ ________________________________________________________________ __________________________________________________

______________________________________________________ ________________________________________________________________ ___________
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Kerstavond samen beleven in de sfeer van
het eeuwenoude kerstverhaal. Dit kan op
dinsdag 24 december aanstaande tijdens de
eerste ‘lichtjeswandeling’ in Jutphaas. On-
derweg ontmoet je de wethouder als keizer
Augustus, neem je een kijkje in de kerststal
en steek je een lichtje aan in de kerk. De
Dorpskerk aan de Nedereindseweg bestaat
200 jaar en biedt deze lichtjeswandeling aan
als kerstcadeau aan de inwoners van
Nieuwegein.

Deze eerste editie van de wandeling wordt
georganiseerd door de Protestantse Kerk
Nieuwegein-Noord. De wandeling is bedoeld
voor jong en oud. De sfeervolle tocht gaat
langs Jozef en Maria, de herders, keizer
Augustus, de herberg en de kerststal.

Iedereen loopt op zijn eigen tempo en maakt
het kerstverhaal op een hele nieuwe manier
mee.

De wandeling loopt door een stukje van Jut-
phaas, door de kasteeltuin van kasteel Rijn-
huizen en eindigt in de Dorpskerk aan de
Nedereindseweg. Onderweg zijn er acteurs
en muzikanten en na afloop is er warme
chocolademelk en glühwein.

Op dinsdag 24 december kan er tussen
18.00 uur en 19.00 uur worden gestart wor-
den bij Mixed Hockeyclub Nieuwegein aan
de Newtonbaan 10. Parkeren kan op het
aangelegen parkeerterrein. Kosten voor
deelname is geheel gratis.

Kerstbraderie op Hoogzandveld

Op zaterdag 14 december is er weer van
alles te beleven op Winkelcentrum
Hoogzandveld. Op het Buurtplein en rondom
het winkelcentrum kun je van 11.00 tot 16.00
uur diverse activiteiten bezoeken, waaronder
een heuse Kerstbraderie.

Zo kun je genieten van diverse proeverijen
en een DJ draait gezellige kerstmuziek. Voor
de kinderen is er een popcornkraam en kun-
nen diverse figuren gemaakt worden van
ballonnen. Ook de traditionele kassabon
actie van de winkeliers met mooie prijzen is
weer van de partij.

Voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar is
er van 11.00 tot 15.00 uur een speciaal kin-
derprogramma waar natuurlijk ook ouders,
opa’s en oma’s heel welkom zijn. Er is een
kleurplatenwedstrijd (de uitslag zal 24 de-
cember bekend worden gemaakt), kun je een
kerststukje maken (neem wel even een bakje
mee) en je kunt je laten schminken.

Ook aan de oudere jeugd is gedacht. op het
Buurtplein kun je genieten van een heerlijke
kop koffie of thee en kennismaken met mede
buurtbewoners die laten zien wat zij doen
voor de buurt. Zij vinden het leuk om het u te
laten zien wat er allemaal op Hoogzandveld
te doen is.
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_______________________________________

Lichtjeswandeling langs het kerstverhaal in Jutphaas

_______________________________________________________________ ________________________________________________________________ __

IVN excursie wintervogels Willeskop

Zondag 15 december om 10.30 uur houdt het IVN afdeling Nieuwegein, de landelijke
vereniging voor natuur- en milieueducatie, een vogelexcursie. De start is vanaf het Par-
keerterrein op de Damweg bij Oudewater. Carpoolers kunnen gezamenlijk vertrekken om
10.00 uur bij Jack’s Grillhouse. Het kan nat en modderig zijn, daarom is waterdichte, ste-
vige schoenen of laarzen aan te raden. De wandeling duurt ongeveer twee uur.

Rond deze tijd zijn vele soorten vogels in groot aantal vanaf de Noord-Europese/Russi-
sche toendra’s naar het zuiden getrokken om hier te overwinteren. Te verwachten zijn: pijl-
staarten, kleine zwanen, meerdere soorten ganzen, meerdere eendensoorten en roofvo-
gels. Ook zangvogels vanuit het Noorden overwinteren hier zoals koperwieken en krams-
vogels. Over enkele maanden zijn ze weer gevlogen, om in het Noorden te gaan broeden.
Deelname is gratis.

https://moenmakelaars.nl/woningen/openhuis/
http://www.moenmakelaars.nl
https://www.cityplaza.nl
https://www.kosterschoenmode.nl


Schippers onwel door
rattengif en hebben
ernstige hartklachten

De schippers op de Lek bij Nieu-
wegein die vorige week woens-
dag onwel raakten, werden dat
door een giftige stof in het ruim.
Het schippersechtpaar ligt nog in
ernstige toestand in het zieken-
huis: de man heeft mogelijk blij-
vende hartklachten, en de vrouw
wordt in slaap gehouden.

Woensdag werden de twee door
de brandweer onwel uit hun
schip (De Fox) gehaald. Volgens
een woordvoerder van Veilig-
heidsregio Utrecht ging het om
een te grote hoeveelheid fosfine:
een gas dat in de zeevaart wordt
gebruikt om de lading tegen on-
gedierte te beschermen. Deze
stof is al in lage concentraties
dodelijk. Gewoonlijk wordt de
lading voldoende gelucht voor
het op binnenvaartschepen
wordt geladen, maar dat zou hier
niet zijn gebeurd.

Eén van de schippers heeft con-
tact opgenomen met de Alge-
meene Schippers Vereeniging
(ASV). Volgens de man zat er in
de lading 15 ppm (parts per mil-
lion) fosfine in de lading, terwijl
de toegestane hoeveelheid 0,2
ppm is. Het schippersechtpaar
heeft hier naar eigen zeggen
achttien uur in rondgelopen,
waardoor hun bloed erg ver-
zuurd is. Naast het echtpaar was
ook een hondje aan boord, hoe
het daar mee gaat is onbekend.
De familie van de schippers is
naar het ziekenhuis geroepen.
Volgens de ASV is de lading met
de hoge hoeveelheid fosfine in
Amsterdam verspreid over meer-
dere binnenvaartschepen. Op de
andere schepen is een minder
hoge concentratie fosfine aan-
getroffen. Volgens de Veiligheid-
sregio Utrecht is de situatie op
het schip bij Nieuwegein stabiel.
__________________________

Prijsvraag speciaal voor
houders van de Stadspas of
Voedselbank
Met grote regelmaat geven we
op De Digitale Stad Nieuwe-
gein prijzen weg. Dit doen we
samen met betrokken partners
uit Nieuwegein. Deze keer met
Supermarkt PLUS van Loon
op winkelcentrum Nedereind.

Winterfeest in Buurtplein
Doorslag

Zaterdag 14 december organi-
seert het wijknetwerk in de Door-
slag een Winterfeest. In het
Buurtplein aan de Parelduiker
worden dan van 13.00 tot 18.00
uur gezellige activiteiten georga-
niseerd zoals diverse spelletjes,
is er een springkussen en kun je
geschminkt worden.
Voor de knutselaars is een spe-
ciale hoek ingericht om kerst-
boompjes, kerstballen, kerstster-
ren en kerstmannen te maken.
Er is een speurtocht en er wor-
den een paar kerstpakketten ver-
loot. Voor iedereen is er een gra-
tis kop erwtensoep, een broodje
rookworst of knakworst en war-
me chocolademelk.

Kerstmarkt
Van 13.00 tot 16.30 uur is er een
kerstmarkt. Er worden kerstspul-
len verkocht en zelfgemaakte
kerstartikelen. Een gratis tafel
kan nog gereserveerd worden
via de organisatie. Per e-mail:
wijkplatformdoorslag@notice.nu,
bellen kan ook om een tafel te
reserveren: 0650557762. Het
winterfeest duurt tot 18.00 uur.

Op zaterdag 7 en zondag 8 december vond de jaarlijkse spectaculaire rolschaats(kerst)show plaats
van KRC Rolling, een soort ‘holiday on ice…op wieltjes’. Aan deze wervelende show met knappe
rolschaats-choreografie, spectaculaire decors, prachtige kostuums, mooie muziek en showlicht werd
door alle leden van KRC Rolling deelgenomen. Jos van Vogelpoel ging zoals ieder jaar even kijken en
maakte een video-impressie van de voorstelling die totaal uitverkocht was.

Tijdens de twee uur durende show met als titel ‘Enchanted Christmas’ werd naast speciaal voor de
show gemaakte nummers, ook de shownummers gereden waarmee KRC Rolling het afgelopen jaar
zeer succesvol heeft deelgenomen aan het NK show en de World Roller Games in Barcelona. Tevens
werd een solo-optreden verzorgd door Sylvia Pistorius. Sylvia is in de discipline roldansen momenteel
5e van Europa en 7e van de wereld.
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Geslaagde Kerstshow bij KRC Rolling

_________________________________ _______________________________________________________________ __________________________________________________

__________________________________ ________________________________________

FOTO VAN DE WEEK
Afgelopen vrijdag was ik op pad om een foto te maken van de

Galecopper ZAPPer, een Galecopper die op vrijwillige basis meehelpt
de eigen wijk schoon te houden, Simon Bol. Simon wees mij op een

verlaten stofzuiger bij de afvalbakken achter het winkelcentrum in
Galecop. Vertelde me dat hij de gemeente daarover al verschillende

malen had ingelicht, maar met zijn vriendelijke mededeling werd
kennelijk niets gedaan… Ook vanmorgen (maandag) lag de stofzuiger
daar nog steeds. Dan maar even een Foto van de Week uit de eerder

door mij gemaakte fotoserie gekozen. Wie weet…
_______________________________________________________
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Fietspad Ravenswade open

Fietsersbond Nieuwegein deelde
fietsdrop uit

Leden van de Fietsersbond deelden dins-
dagochtend 10 december fietsdropjes uit om
te vieren dat het vrijliggende fietspad langs
de Ravenswade open is.

Clarion Wegerif, voorzitter Fietsersbond
Nieuwegein: 'Vorige week was het precies
tien jaar geleden dat we als afdeling begon-
nen zijn met lobbyen voor een vrijliggend
fietspad over het Liesboschterrein. We zijn
ontzettend blij dat onze inspanningen resul-
taat hebben gehad en het fietspad nu einde-
lijk gebruikt kan worden. De Fietsersbond-
vlag gaat uit!'

Onveilig
Op de gevaarlijke Ravenswade gebeurden
regelmatig ongelukken. In 2018 verongelukte
er nog een fietser; hij werd door een vracht-
wagen geschept. Veel fietsers durfden de
weg niet te gebruiken, terwijl die de kortste
route vormt tussen Houten en Utrecht-West.
Toch maken zo’n tweeduizend fietsers per
etmaal gebruik van de route.

Verkeersmaatregelen Liesboschterrein
De aanleg van het vrijliggende fietspad
maakt onderdeel uit van een grote verkeers-
kundige reconstructie van het Liesboschter-
rein. De aanleg van het fietspad en twee
nieuwe invalswegen waren voorwaarden
voor de bouw van het distributiecentrum van
de Jumbo. Helemaal klaar is het fietspad
overigens nog niet, bij enkele zijwegen moet
er nog rood asfalt komen.

Nieuw knelpunt
Helaas is met de aanleg van de zuidelijke
kruising (bij de Hornbach) een nieuw knel-
punt gecreëerd. De gelijkvloerse kruising
heeft stoplichten die nu al veelvuldig door au-
tomobilisten en fietsers worden genegeerd.
Fietsersbond Nieuwegein blijft lobbyen voor
een veilig alternatief: een fietstunnel!

Sportief Dagboek (deel 13)

Alle ogen zijn nu gericht op de komende der-
by tegen JSV op Galecop waarbij de thuis-
club in betere doen lijkt dan Geinoord. Tegen
Victoria werd een verdienstelijk gelijkspel
afgedwongen terwijl JSV ook bij Delta Sports
destijds verdienstelijk op de been bleef en in
blessuretijd een 1-1-glijkspel afdwong. Maar
een derby is altijd onvoorspelbaar en moge-
lijk kan Geinoord komende zaterdag zichzelf
overtreffen door er een gelijkwaardig pres-
tigeduel van te maken. (alles lezen)
____________________________________
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Al in 2017 werden de plannen
gemaakt voor het centrum van
de stad. Deze week besloot de
gemeente over de toekomst
van de binnenstad waar zo’n
16 miljoen euro mee gemoeid
is. Samen met de verbouwing
van het tram- en busstation
gaat het om grote veranderin-
gen voor Nieuwegein.

Wieger Apperloo, gebiedsma-
nager City Nieuwegein keek
met vertrouwen uit naar de
raadsvergadering van gisteren.
De gemeenteraad besluit over
de plannen die er zijn voor het
centrum van de stad met daarin
onder andere een fietsbrug
over de Doorslag. Het gebied
moet ‘levendigheid en gezel-
ligheid’ creëren, zo staat er in
de plannen.

Eerder al werd een groot deel
van het centrum opgeknapt met
de vernieuwing van winkelcen-
trum Cityplaza. Aan de oost-
kant van het winkelcentrum is
nu nog gras maar daar gaat ve-
randering in komen. Apperloo:
'Wat sowieso gaat gebeuren is
dat hier 450 woningen komen.
We gaan ook de fietsroutes
naar de stad verbeteren. En als
de gemeenteraad positief stemt

over een fietsbrug over de
Doorslag dan kun je ook met
de fiets via de oostkant het
centrum in.'

Duurzaamste binnenstad van
Nederland
De gebiedsmanager vindt het
gesprek met de inwoners van
Nieuwegein heel belangrijk
voor de ontwikkeling van de
stad. 'In gesprekken met de
Nieuwegeiners komt steeds
naar voren dat mensen de bin-
nenstad ‘stenig’ vinden.'
'Daarom moet er worden ge-

werkt aan het groen in de stad.
Aan de westkant van het cen-
trum is het idee om de duur-
zaamste binnenstad van
Nederland te worden' aldus
Apperloo, die hoge ambities uit-
spreekt voor Nieuwegein.

'We krijgen straks een paar
nieuwe pleinen. Wat moet er
dan bijkomen? We willen weten
wat er moet zitten dat de Nieu-
wegeiner het gaat gebruiken.
Wij kunnen wel horeca inteke-
nen maar als de inwoners niet
de stad inkomen en af en toe

een biertje nemen dan komt er
niemand en dan gaan die ten-
ten binnen een jaar failliet en
dan hebben we leegstand.'

Nieuwegeiner moet de auto
uit
In totaal zijn er plannen voor
zestienhonderd tot tweedui-
zend woningen in het centrum
van Nieuwegein. Maar die wo-
ningen kunnen er volgens
Apperloo alleen maar komen
als ook de fietsroutes en het
openbaar vervoer goed gere-
geld worden. Het tram- en bus-
station wordt dan ook ver-
nieuwd. Daar is 15 miljoen voor
uitgetrokken.

'Nieuwegeiners zijn gewend om
met de auto de stad in te gaan.
We zien veel korte ritjes die
met de auto gemaakt worden
en wij denken dat als we de
fietsverbindingen echt goed
verbeteren dat mensen ook
met de fiets naar het winkel-
centrum komen', zegt Apperloo.
En als het autoverkeer terug-
loopt is er volgens de gebieds-
manager meer ruimte over voor
vergroening van de binnenstad.

Met dank aan onze samenwerkingspartner:
RTV Utrecht

______________________________________________________________

FOTO: GERARD VAN VLIET

Woningen en een fietsbrug

Nieuwegein beslist over uitbreiding
centrum

Het centrum van Nieuwegein krijgt een boost
als het aan de gebiedsmanager van City ligt.

__________________________ __________________________________________________

_________________________________

Wat er ten aanzien van dit onderwerp besloten is vindt u op
www.pen.nl

_______________________________________________ ______________________________
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‘Stormy Monday’
goes Classic
met o.a. Margit Klaver
Muziekliefhebbers kunnen maan-
dag 16 december van 19.30 tot
21.00 uur (!) weer genieten van
Stormy Monday, een gratis jam-
sessie in het theatercafé van DE
KOM. Iedereen die een instru-
ment speelt, zingt, of gewoon-
weg van muziek houdt is van
harte welkom om te komen spe-
len, improviseren of luisteren.
Deze keer leidt Margit Klaver de
sessie.

Stormy monday goes Classic
Deze avond staat in het teken
van klassieke muziek die we met
verschillende instrumenten gaan
spelen. Omdat het bijna kerst is
spelen we ook een kerstlied. De
muziek is te verkrijgen via de
sessieleider en kun je van tevo-
ren instuderen zodat we de mu-
ziek snel samen kunnen spelen
en er iets moois van maken.

Margit Klaver
Deze sessie wordt geleid door
Margit Klaver en Nynke
Lambooij, beide werkzaam als

docent dwarsfluit en viool aan de
KOM. Margit heeft naast deze
lessen ook nog een praktijk aan
huis, speelt fluit in kamermuziek-
verband en heeft jarenlang ver-
schillende fluiten gespeeld in het
Nederlands Fluitorkest.

Alle instrumentalisten en zangers
/zangeressen zijn welkom. De
avond is gratis toegankelijk.
Stormy Monday is een samen-
werking tussen de KunstKombi-
natie en Kunstencentrum DE
KOM.

Winterfeest
in Buurtplein Doorslag

Zaterdag 14 december organi-
seert het wijknetwerk in de wijk
de Doorslag een Winterfeest. In
het Buurtplein aan de Pareldui-
ker 13 worden dan van 13.00 tot
18.00 uur gezellige activiteiten
georganiseerd zoals diverse
spelletjes, is er een springkussen
en kun je geschminkt worden.

Voor de knutselaars is een spe-
ciale hoek ingericht om kerst-
boompjes, kerstballen, kerstster-
ren en kerstmannen te maken.
Er is een speurtocht en er wor-
den een paar kerstpakketten ver-
loot. Voor iedereen is er een gra-
tis kop erwtensoep, een broodje
rookworst of knakworst en war-
me chocolademelk.

Kerstmarkt
Van 13.00 uur tot 16.30 uur is er
een kerstmarkt. Er worden kerst-
spullen verkocht en zelfgemaak-
te kerstartikelen. Een gratis tafel
kan nog gereserveerd worden
via de organisatie. Het e-mail
adres is: wijkplatform-

doorslag@notice.nu, bellen kan
ook om een tafel te reserveren:
0650557762. Het winterfeest
duurt tot 18.00 uur.
__________________________

KBO
Ontspanningsmiddag
voor 55-plussers
en mensen met een
functiebeperking

Op dinsdag 19 november
aanstaande organiseert de
Katholieke Bond voor Ouderen
(KBO) in Nieuwegein een gezel-
lige ontspanningsmiddag voor
55-plusser 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 u
zich alvast op te geven voor de
kerstviering incl. kerstlunch.
Deze zal worden gehouden op
woensdag 18 december. Voor
vervoer naar de kerstviering v.v.
kan kosteloos geregeld worden
door de organisatie.

(meer lezen)
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Portret van de Week

'Dan zegt de man van het
fotoboekje dat hij eigenlijk staat
de wachten op de fotograaf.
Hij zou worden gefotografeerd.
Voor pen.nl.
Ik kijk hem aan, stel me voor,
schudt hem de hand,
een komisch moment:
‘Arend’, ‘Daan’.
Daan kijkt me aan, vraagt dan
of hij me zou kunnen kennen
van de Beatrixsluis, of ik daar
niet óók steeds was om foto's
van de vorderingen te maken,
net als hij… En dat ís zo, we
zagen elkaar regelmatig bij de
activiteiten rond de aanleg van
de derde sluiskolk.'

Maak, op basis van de antwoor-
den die Daan van Dijk op de vijf
(altijd dezelfde) vragen geeft
kennis met hem en met zijn
Vreeswijk!

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ ______________________
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Superlange tram
mag rijden met reizigers

Goed nieuws voor alle reizigers. De Inspectie
voor Leefomgeving en Transport heeft op 4
december een typevergunning afgegeven
voor de tweede serie superlange CAF trams
uit Spanje. Deze zijn geschikt bevonden om
te mogen rijden met reizigers aan boord.

Inmiddels zijn er vier trams van dit type
Urbos 100 binnen op de remise in Nieuwe-
gein. Deze tram is langer dan de voertuigen
die binnenkort gaan rijden op lijn 22 tussen
Utrecht Centraal Station en Utrecht Science
Park. Met een lengte van 75 meter kan een
gecombineerd tramstel bijna 500 reizigers
per rit vervoeren.

Nu de vergunning binnen is, kunnen de ove-
rige 18 trams die momenteel worden ge-
bouwd in Spanje ook sneller getest worden
en klaargezet voor gebruik. De planning is
dat alle trams in de zomer van 2020 in te
zetten zijn. De tramlijn in Utrecht, Nieuwe-
gein en IJsselstein wordt dan aangepast aan
de komst van deze nieuwe trams. In septem-
ber 2020 is dit werk afgerond. Dan kunnen
de oude trams definitief worden vervangen
en rijden alleen nog maar nieuwe, moderne
trams over de hele lijn.
___________________________________

Schoonspringers Aquarijn in de
prijzen tijdens Open Schotse
Kampioenschappen

Op donderdag 5 tot en met 8 december wer-
den in Edinburgh (Schotland) de Open
Schotse Kampioenschappen gehouden. Het
nationale Team van Nederland nam deel aan
deze wedstrijden. In dit team van zeven
schoonspringers waren twee springers van
____________________________________

Aquarijn uit Nieuwegein. De 17-jarige Oona
Abbema maakte haar debuut in het Natio-
nale Team. Daphne Wils is inmiddels zeer
ervaren op dit niveau en wilde hier laten zien
dat ze in staat was om de puntenlimiet te be-
halen op de 1 meter plank.

Oona wist op de 1 meter plank verrassend
de finale te behalen in de A-groep (16/17/18-
jarigen) met een nieuw PR en sprong een
goede finale, waarin ze zichzelf nog een keer
verraste met weer een PR. Ze werd uitein-
delijk zesde.

Daphne wist op de 1 meter plank een mooie
prestatie neer te zetten. Ze won de finale en
wist de puntenlimiet te springen voor de Eu-
ropese Kampioenschappen. ‘Dat geeft zelf-
vertrouwen voor de rest van het seizoen’ al-
dus haar trainer.

Op de 3 meter plank werd Oona achtste, ze
miste de finale met slechts 4 punten. Oona
kan terugkijken op een goede ervaring, met
een verrassende finaleplaats op de 1 meter
plank.
Daphne wist op de 3 meter plank de finale te
behalen en voegde in de finale nog een
bronzen medaille toe aan de gouden
medaille van de 1 meter.

____________________________________

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

December 2017
De weekmarkt op Cityplaza.
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Boek van de maand
We sluiten het jaar af met een
positief geluid. Het Boek van de
Maand december in bibliotheek
De tweede verdieping is ‘De
meeste mensen deugen’ van
Rutger Bregman. Meer informa-
tie hierover op www.detweede-
verdieping.nu.

Op maandag 16 december is er
van 14.30-16.00 uur weer het
PLUS-café. Dit is het lifestyle-
café voor 55-plussers uit Nieu-
wegein en omgeving. Ontmoet
op het gezondheidsplein andere
senioren uit Nieuwegein. De the-
ma’s van de bijeenkomsten kiest
u zelf, samen met de andere
deelnemers. Elke derde maan-
dag van de maand is er een uit-
gebreide workshop om het nieu-
we thema van de maand in te lei-
den.
In december is het thema ‘Een
betekenisvol leven’. December is
de maand van de reflectie, bezin-
ning en samenzijn. Wat is voor u
van belang? Waar komt u uw
bed voor uit? Ga in gesprek met

elkaar over een betekenisvol le-
ven en kijk vooruit naar 2020!
Deelname aan het PLUS-café is
gratis. Meedoen? Stuurt u dan
een mail naar actie@detweede-
verdieping.nu o.v.v. PLUS-café
en de datum.

Activiteiten in de bieb
op woensdag 18 december

10.00 - 11.00 uur.
Elke woensdagochtend is er een
ouder-kindochtend in de bieb,
een gezellige bijeenkomst voor
(groot)ouders en hun (klein)
kinderen (0-3 jaar). Hier kan je
samen lekker spelen, lezen en
ontspannen. Ook ontmoet je an-
dere ouders.
Vier december met je kleintje en
met elkaar! Kom naar de biblio-
theek en schuif gezellig aan bij
ons feestontbijt. Breng zelf iets
lekkers mee en deel het met an-
deren!
Meld je aan via actie@de-
tweedeverdieping.nu o.v.v.
Ouder-kindochtend, de datum en
geef aan wat jij mee gaat bren-
gen!

15.30 - 17.00 uur
Heb je weleens van vlogmas
gehoord? Misschien heeft jouw
favoriete vlogger wel een vlog-
mas gemaakt. In december de-
len veel Youtubers namelijk ker-
stvlogs met hun volgers. Kom jij
je eigen vlogmas maken en mee
aftellen naar kerst? #Workshop-
Woensdag voor 9 t/m 12 jaar.
De workshops zijn alleen voor
leden. Nog geen lid? Lidmaat-
schap voor kinderen is gratis. Je

betaalt eenmalig € 6 inschrijf-
kosten.

Openingstijden rondom de
feestdagen
De bibliotheek is op kerstavond
24 december en oudejaarsavond
31 december tot 17.00 uur
geopend. Tijdens de kerstdagen
en op nieuwjaarsdag is de biblio-
theek gesloten.

Crowdfundingactie voor
project ‘Twee dorpen in
oorlogstijd’

Voor het project ‘Twee dorpen in
oorlogstijd - Herinneringen uit
Jutphaas en Vreeswijk
1940-1945’ start op 13 december
de crowdfunding op de site
www.voordekunst.nl van het
Prins Bernhard Cultuurfonds.
Iedereen kan daar tot en met 19
januari 2020 het project van
Renée Blom ondersteunen door
onder andere een boek te bestel-
len. Een fullcolour boek met min-
imaal 128 pagina’s, dat begin
mei 2020 verschijnt. Daarin wor-
den zoveel mogelijk bestaande
en nieuwe verhalen, herinnering,
afbeeldingen en foto’s over de
gebeurtenissen in de Tweede
Wereldoorlog in Vreeswijk en
Jutphaas (incl. Hoograven) bij
elkaar gebracht. Daaraan gekop

peld zijn een website (www.-
wo2innieuwegein.nl) en face-
bookpagina ‘Twee dorpen in oor-
logstijd’ zodat ook nieuwe getui-
genissen en materiaal makkelijk-
er toegankelijk en vindbaar wordt
voor jong en oud.

Blom maakt het boek niet alleen.
De Historische Kring Nieuwegein
en ook de Historische Kring Tol-
steeg-Hoograven stellen hun
kennis en beeldmateriaal be-
schikbaar. Ook haalt zij de ko-
mende maanden via gesprekken
en oproepen in onder andere de
(social)media verhalen op.
Voor meer informatie mail:
wo2innieuwegein@gmail.com.

Kerstavond
‘Een mooi verhaal
over liefde’

Bij de religieus-humanisten van
het Apostolisch Genootschap in
Nieuwegein heeft kerstavond
een eigentijds gezicht. In een
sfeervol uur met vertellers, mu-
ziek en zang wordt ingegaan op
het belang van de liefde. En dat
het aan ons is dat licht van de
liefde te laten lichten en door te
geven aan volgende generaties.
Het maakt uit wat je doet, het
maakt uit welke keuzes je maakt.
De nog altijd actuele boodschap
van het kerstverhaal is het start-
punt… Iedereen is van harte
welkom. Je kunt zo binnenlopen
op 24 december aan het Nijpels-
plantsoen 370, aanvang 19.30
uur.

Het Apostolisch Genootschap

biedt ontmoetingsplaatsen op re-
ligieus-humanistische grondslag
voor mensen die bewust met
zingeving bezig willen zijn. De
leden inspireren elkaar om eigen
antwoorden op levensvragen te
vinden. Ze geloven dat mensen
in essentie met elkaar verbonden
zijn. Dat spoort hen aan zorg-
vuldig om te gaan met elkaar en
de wereld. De organisatie telt in
Nederland ongeveer 14.000 le-
den verspreid over 69 gemeen-
schappen.
__________________________
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Krijgt ‘De Wereldkeuken’
de ‘Kern met Pitprijs?
Stem!

In de provincie Utrecht hebben
17 Kern met Pit-buurtinitiatieven
het afgelopen jaar hard gewerkt
om hun droom voor hun buurt te
realiseren. Welk initiatief verdient
het om de provinciale trofeewin-
naar te worden en kans te ma-
ken op de Gouden Pit van
€ 3.000? Dat kunt u mede bepa-
len door te stemmen op uw fa-
voriete burgerinitiatief. Voor
Nieuwegein doet mee ‘De
Wereldkeuken.’
‘De Wereldkeuken’ in dorpshuis
Vreeswijk heeft verschillende
doelstellingen en is speciaal be-
doeld voor kookworkshops voor
jongeren van 10 tot 14 jaar en
voor volwassenen.

De doelstellingen
• contact maken met jongeren in
de wijk
• de drempel voor mensen met
een niet-nederlandse achter-
grond te verlagen
• jongeren in contact brengen
met mensen met een niet-neder-
landse cultuur
• tieners de eerste beginselen
van het koken bijbrengen

Via www.kernmetpit.nl kunt u
van 8 december 2019 tot en met
8 januari 2020 uw stem uitbren-
gen. Op zaterdag 18 januari
wordt in elke provincie van
Nederland de favoriet gekroond
tot trofeewinnaar. De internet-
stemmen en de beoordeling van
een vakjury bepalen beide voor
50 procent wie de trofeewinnaar
wordt. Alle 12 winnaars gaan
door naar de landelijke finale van
Kern met Pit. Tijdens het We
doen het Samen! Festival op 28
maart 2020 in Amersfoort maken
zij kans op de Gouden Pit van
€ 3.000.

Over Kern met Pit
Provincie Utrecht is partner van
Kern met Pit, een initiatief van de
KNHM Foundation. Kern met Pit
daagt inwoners van de provincie
uit om hun droom voor hun buurt
waar te maken. Wie daar binnen
een jaar in slaagt, ontvangt het
predicaat Kern met Pit en
€ 1.000. Initiatieven die meedoen
aan Kern met Pit kunnen gebruik
maken van de kennis en het net-
werk van KNHM. Zo zijn er al
veel dromen voor de buurt
waargemaakt.

Begin dit jaar mochten de orga-
nisatoren van de Fiets-Rommel-
route Batau-Noord en de initia-
tiefnemers voor het opknappen
van het plein aan de Hoornse-
schans in Fokkesteeg een prijs
van maar liefst 1.000,- euro in
ontvangst nemen met het certifi-
caat Kern met Pit voor hun
project.
__________________________

Openingstijden
De tweede verdieping
rondom de feestdagen

De bibliotheek is op kerst-
avond 24 december en
oudejaarsavond 31 december
tot 17.00 uur geopend.

Tijdens de kerstdagen en
op nieuwjaarsdag is de
bibliotheek gesloten.

____________________________________________________________________________________

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: 'Ze zeggen dat de jeugd de toekomst heeft. In Nieuwegein kiest de jeugd voor groen. Een klein bos
in Nieuwegein... waarom ook eigenlijk niet? Elke boom helpt en de eerste stap is gemaakt. Waar kunnen
we nog meer groen krijgen?'
____________________________________________________________________________________

10

__________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________

Nieuwegeiners leveren al 300.000 DE-spaarpunten in
Nieuwegeiners hebben bij de tien lokale supermarkten al 300.000
DE-waardepunten ingeleverd. Goed voor nu al bijna 600 pakken DE-
koffie voor de voedselbank in Nieuwegein. De actie loopt nog tot eind
december. Blijf dus waardepunten inleveren in de speciale DE-boxen
in de supermarkt.

De Lions in Nieuwegein begonnen deze actie begin december en de
actie lijkt in Nieuwegein tot een recordhoogte aan ingeleverde DE-
spaarpunten af te koersen. De hele maand december kunnen nog
waardebonnen ingeleverd worden.

Eerste keer in Nieuwegein
De Nieuwegeinse Lions doen dit jaar voor het eerst mee aan de lan-
delijke inzamelingsactie van Douwe Egberts waardepunten voor de
voedselbanken. Afhankelijk van het aantal verzamelde waardepunten
verstrekt DE koffie aan de voedselbanken en doet daar nog zo’n 15
procent extra pakken van 500 gram DE-koffie bij. De koffie gaat
rechtstreeks naar de mensen die het nodig hebben. Vorig jaar
leverde de actie landelijk 110.000 pakken koffie op.

De inleverlocaties
Op verschillende locaties in Nieuwegein staan er DE-boxen waarin
de waardebonnen kunnen worden ingeleverd. Dat kan in Albert Heijn
Cityplaza, Albert Heijn Rapenburgerschans, Albert Heijn Hoogzand-
veld, Albert Heijn Muntplein, Boon’s Makadocenter, Dagwinkel
Vreeswijk, Jumbo Cityplaza, Jumbo Galecop, Jumbo Walnootgaarde
en Plus Van Loon op winkelcentrum Nedereind.

______________________________________________ __________________________________________
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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: 'Schijnboktorren zijn over
het algemeen langsprietige,
groenige en vooral kleine, smalle
kevertjes die alleen opvallen als
ze op een bloem zitten met een
lichte kleur.
Dat is dan vaak een boterbloem.
Echter... En daarom nu de fraaie
schijnboktor. Zo mooi kan het
ook zijn.'

________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Schijnboktorren zitten, als je ze ziet, meestal op een boterbloem,
of een paardebloem. Ze zijn groenig en zo vallen ze toch nog op,
al zijn ze klein. Zit er een opvallend op een blaadje, dan moet het
wel de Fraaie schijnboktor zijn. Die valt op en is mooi en grappig
om te zien.

________________________________________________________________________________________________________________

Afgelopen dinsdag, 10 decem-
ber, was het feest in DE KOM!
Ook dit jaar verzorgden de
cursisten van het kunstencen-
trum een sfeervolle kerstuit-
voering in de kleine zaal. Met
optredens van verschillende
afdelingen, van viool tot musi-
cal, van ballet tot saxofoon. Het
was een gevarieerde en kleur-
rijke avond. Nummers van
Debussy en Bach kwamen
voorbij, maar ook klassiekers
als 'Jingle Bells' en 'Stille
Nacht', en 'Flappie' mocht
natuurlijk ook niet ontbreken.
De cursisten hebben laten zien
wat voor moois het kunsten-
centrum allemaal voortbrengt.

Het was een prachtige voor-
stelling en ouders waren zicht-
baar trots. In januari en februari
starten er weer verschillende
cursussen en bij de instrumen-
tale lessen kan het hele jaar
door ingestroomd worden.
FOTO'S: AREND BLOEMINK

Sfeervolle kerstuitvoering door de cursisten van het Kunstencentrum
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Burgemeester Frans Backhuijs
start ‘Red Nose Day’
bij het Anna van Rijn college

Op vrijdag 20 december om 09.00 uur geeft
burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwe-
gein het startschot voor de ‘Red Nose Day’
van het Anna van Rijn college.
‘Red Nose Day’ is een jaarlijks evenement
onder de leerlingen. De opbrengst gaat naar
een bevriende school in Namibië, de Rundu
Secondary School. Het opgehaalde geld is
bestemd voor wezen, tienermoeders en
kwetsbare kinderen.

Dit keer wordt het startschot gegeven door
de burgemeester omdat zowel het Anna van
Rijn college als de stedenband met Nieuwe-
gein en Rundu 25 jaar bestaat. De vriend-
schap tussen beide scholen bestaat 10 jaar
en de opbrengst van de ‘Red Nose Day’ gaat
ook al 10 jaar naar de Secondary School.
Volgend jaar tijdens de voorjaarsvakantie
gaat er in het kader van dit jubileum een
groep leerlingen naar de Secondary School
in Rundu, onder begeleiding van een leer-
kracht van het Anna van Rijn college en een
lid van de werkgroep Rundu. De werkgroep
Rundu geeft invulling aan de stedenband
door voorlichting te geven aan scholen, het
stimuleren van mondiale bewustwording en
het begeleiden van projecten in Rundu.

Papro Nieuwegein breidt uit op
bedrijvenpark Het Klooster

Het bedrijf Papro tekent voor een perceel
bouwgrond van 4.719 m2 op bedrijvenpark
Het Klooster. De leverancier van producten
voor transport en opslag van goederen kiest
voor een nieuw bedrijfspand om uit te kun-
nen breiden. De heer Van der Horst, direc-
teur van Papro en wethouder Ellie Eggen-
goor van Economische Zaken zetten de
handtekening onder de koopovereenkomst.

‘We hebben als bedrijf gekozen voor Het
Klooster, omdat het past bij onze wens om
vanuit centraal Nederland onze klanten te
kunnen bedienen. Daarbij speelt het groene
karakter en de perfecte aansluiting op de
omliggende snelwegen ook een belangrijke

rol. Daarmee maakt
Het Klooster ons
perfecte plaatje voor
groei in de toekomst
compleet’, aldus de
heer Van der Horst.
Wethouder Ellie
Eggengoor: ‘Met de
komst van Papro op
Het Klooster zien we

wederom een onderneming gelieerd aan lo-
gistiek en transport. Dit maakt de economi-
sche positie van Het Klooster sterker en ook
dat is goed voor de ondernemers die zich er
vestigen.’

Verhuizing in Nieuwegein
De bouw van het bedrijfspand op Het Kloos-
ter start in januari 2020, de oplevering wordt
verwacht in het tweede kwartaal van het
nieuwe jaar. Dan verhuist de onderneming
van bedrijventerrein Plettenburg naar Het
Klooster.

Het is weer bijna zover, kerstvakantie! Heerlijk genieten van vrije dagen en van elkaar. Er is genoeg te doen deze vakantie met alle
feestdagen en winterse activiteiten. Uiteraard kun je ook heerlijk komen zwemmen deze vakantie!
Misschien heb je zin om van de glijbaan te gaan, een dubbele salto van de duikplank te maken, met je kleine te spetteren in de aquajungle of
rustig baantjes te zwemmen. Bij Merwestein kan het allemaal! Uiteraard ben je van harte welkom om te komen genieten. Check voor je komt
wel even onze website: www.merwestein.nl/openingstijden om er zeker van te zijn tot welke tijd we open zijn. Alvast een hele fijne vakantie
gewenst!
________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________
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Afgelopen jaar koos
1 op de 10 Nieuwegeiners
een nieuwe zorgverzekering

Afgelopen jaar stapte liefst 11,5 procent van
de inwoners van Nieuwegein over naar een
nieuwe zorgverzekering. Dit jaar is het nog
verstandiger om het aanbod goed te verge-
lijken. Wellicht kun je dan overstappen om in
2020 de goedkoopste zorgverzekering te
hebben die het beste bij jou past.

Het aantal mensen dat vorig jaar in Nieuwe-
gein overstapte is, met 11,5 procent, fors
hoger dan het landelijk gemiddelde van 7
procent. Dit constateert financieel expert In-
depender, op basis van data van Vektis. Dit
jaar doe je er extra goed aan door over te
stappen naar een nieuwe zorgverzekering.

De korting op de collectieve basisverze-
kering daalt
Veel mensen in Nederland zijn collectief ver-
zekerd via bijvoorbeeld de werkgever of de
gemeente. Jij ook? Dan verandert er ook iets
voor jou. Minister Bruins, voor medische
zorg en sport, heeft afgelopen jaar namelijk
besloten dat deze collectiviteitskorting op de
basisverzekering wordt verlaagd. De korting
gaat van maximaal 10 procent naar maxi-
maal 5 procent. De korting neemt dus fors
af, waardoor jouw premie -mits je collectief
verzekerd bent- zal stijgen. En dit voel je
maandelijks of jaarlijks direct in de porte-
monnee.
Independer heeft doorgerekend dat alle

mensen met een collectieve basisverzeker-
ing voor de zorg in 2019 in totaal liefst 50
miljoen euro lieten liggen. Maak je gebruik
van een uitgebreid aanvullend zorgverzeker-
ingspakket? Dan kun je misschien wel voor-
deliger uit zijn met een collectieve zorgver-
zekering. Maar het is in ieder geval raad-za-
am om goed na te gaan in hoeverre deze
aanvullende dekking wel of niet nodig zijn.

(verder lezen)

Aangemelde evenementen

Manga voor Intermediates, 14 december,
13:00 uur.

14 December organiseert het wijknetwerk in
de Doorslag een Winterfeest.

14 December is er weer van alles te beleven
op Winkelcentrum Hoogzandveld.

Zondag 15 december om 10.30 uur houdt
het IVN afdeling Nieuwegein een
vogelexcursie.

Maandag 16 december genieten van Stormy
Monday.

18 December, kerstviering inclusief
kerstlunch.

Op woensdag 18 december tussen 19.00 en
22.00 uur is Vreeswijk omgetoverd tot een
sprookje.

Woensdag 18 december brandt een pad van
kaarslichtjes naar de Voedselbank.

24 December, de eerste ‘lichtjeswandeling’
in Jutphaas.

Je kunt zo binnenlopen bij een mooi verhaal
over liefde op 24 december aan het
Nijpelsplantsoen 370.

Jeffrey Stell maakt op Tweede Kerstdag een
Indonesisch diner.

Officiële opening buurtkamer Merwestein:
zaterdag 11 januari

Kawaii voor Beginners, 11 januari, 13:00 uur.

Gespreksavond over rouw: 14 januari.

Open Huis op 17 januari bij het Oosterlicht
College: voordelen en uitdagingen van
Cambridge English.

Chibi voor Beginners, 18 januari, 13:00 uur.

Manga voor Beginners, 25 januari, 13:00
uur.

Rijnhuizen Buitengewoon op 11 en 12 juli.

Werken met Alcoholmarkers, 1 februari,
13:00 uur.

Chibi voor Beginners, 8 februari, 13:00 uur.

Werken met Kleur, 15 februari, 13:00 uur.

Werken met Mixed Media, 22 februari, 13:00
uur.
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‘Buitenlessen op basisscholen’
lijken nu al een groot succes

Een nu al geslaagde pilot op
Nieuwegeinse basisscholen
BSO Wijs! en de gemeente Nieuwegein heb-
ben de handen ineen geslagen om buiten-
lessen op basisscholen te ontwikkelen. Op
dit moment doen er drie basisscholen mee
met de try-out: De Trompetvogel, Krullevaar
en Het Vogelnest. Sandra Hofhuis, mede-
eigenaar BSO Wijs!: 'We zijn in de ontwikkel-
ingsfase en zien nu al mooie resultaten. Kin-
deren zijn enthousiast en leraren en ouders
raken steeds meer gewend aan het concept

‘buitenles’. De potentie van deze vorm van
lesgeven is groot. Bij een buitenles gebruikt
de leraar het schoolplein en buitenomgeving
om vakken als rekenen en taal te geven die
doorgaans in een gewoon lokaal gegeven
worden. Binnenkort geven we zelfs Kerst-
lessen op het plein!'

Project buitenlessen in Nieuwegein
Een buitenles geven doe je niet zomaar. De
gemeente Nieuwegein heeft daarom in het
kader van Groen Doet Goed, BSO Wijs! in
het voorjaar van 2019 gevraagd om buiten-
les-methodes te ontwikkelen om basis-
schoolleerlingen onder schooltijd meer naar
buiten te laten zijn. Dit heeft geresulteerd in
de pilot 'De buitenles' die van september
2019 tot en met april 2020 wordt uitgevoerd.
Kinderen leren namelijk niet alleen binnen,
maar juist ook door naar buiten te gaan en in
beweging te zijn. Sandra: 'Uit vele onder-
zoeken is gebleken dat buiten leren vele vo-
ordelen oplevert: van gezondheidsvoordelen
tot het beter opnemen van de lesstof. Maar
je moet buitenlessen goed aanpakken. Want
hoe houd je 25 kinderen buiten bij de les?
Hoe zorg je voor een koppeling met de on-
derwijsdoelen? Hoe borg je de veiligheid? En
wat vinden de ouders van kinderen die mo-
gelijk viezer dan normaal thuiskomen? Deze
aspecten nemen wij allemaal mee in onze
buitenlesmethode.'

Ervaring in buitenspelen
Het is geen toeval dat BSO Wijs! gevraagd is
voor de ontwikkeling van de buitenlessen.
Sandra: 'Bij onze zes BSO locaties staat
buitenspelen centraal. We vinden het na-
tuurlijk belangrijk voor de ontwikkeling en
gezondheid van de kinderen maar het is ook
gewoon erg leuk! We ontwikkelen dagelijks
leuke buitenspellen met onze pedagogisch
medewerkers. Natuurlijk is het buiten les-
geven anders maar we weten door onze er-
varingen en de extra inzet op onderwijsex-
pertise waar we op moeten letten bij het ont-
wikkelen van educatieve buitenlesprojecten.
Het is geweldig dat de gemeente Nieuwegein
het stimuleren van buiteneducatie belangrijk
vindt voor de kinderen in de gemeente.'

Vervolg op de pilot
'We zien dat de eerste resultaten positief
zijn. Uiteraard zitten we in de ontwikkelfase
dus optimaliseren we onze werkwijzes con-
stant. Op dit moment testen we in de groe-
pen 3 en 4, dat willen we uitbouwen voor de
groepen 5 tot en met 8. Uiteindelijk resulteert
dit in een handboek waaruit scholen hun
kennis kunnen opdoen op het gebied van
buiten lesgeven. Alle basisscholen in
Nieuwegein kunnen na de pilot met dit
Buitenlesgeef-handboek aan de slag gaan.'
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Politie zet Herteweide af
in verband met
de vondst van een explosief

Op de Herteweide in de wijk
Batau Noord in Nieuwegein is
donderdagmorgen rond 10.20
uur een explosief aangetroffen.
De politie heeft de woningen uit
voorzorg in de omgeving laten
ontruimen en doet momenteel
onderzoek. Het Team Explosie-
venverkenning werd opgeroe-
pen. Ook een ambulance en de
brandweer kwamen ter plekke.
Politiehonden hebben de omge-
ving afgespeurd.

De politie laat onze redactie we-
ten: ‘Er is vastgesteld dat het
daadwerkelijk om een explosief
gaat. Collega’s van de EOD (Ex-
plosieven Opruimingsdienst De-
fensie) zijn ter plaatse.’
Gedurende het onderzoek doet
de politie geen enkele uitspraak
over de zaak.

Een bewoner trof vanmorgen
verdachte kleding aan in zijn
kliko waaronder een bivakmuts
en alarmeerde de politie. Die
startte daarop een onderzoek en

stuitte in een brandgang achter
de woning aan de Herteweide op
het explosief. De kleding is vei-
liggesteld en meegenomen voor
forensisch onderzoek.

De scholen SBO de Evenaar en
het ROC ‘Veiligheid & Defensie’
aan de Dasseweide zijn voorals-
nog niet geëvacueerd. De leerlin-
gen mogen niet naar buiten tot
nader order en blijven de lessen
binnen volgen.

De politie heeft rond 14.30 uur
de Herteweide in de wijk Batau
weer vrijgegeven voor de bewo-
ners. De Explosieven Opruim-
ingsdienst Dienst (EOD) heeft
het explosief dat in een brand-
gang werd gevonden meegeno-
men naar elders. De politie komt
binnenkort met een verklaring.

Afgelopen nacht cirkelde boven
de wijk ook een politiehelikopter.
Veel bewoners werden hierdoor
uit hun slaap gehouden. Die
nacht vond rond 02.00 uur een
plofkraak plaats bij Coolblue op
de Europalaan in Utrecht. Of de
kleding en het explosief die ge-
vonden zijn op de Herteweide
iets te maken hebben met deze
zaak wilde de politie nog niet
zeggen.

Het is niet de eerste keer dat er
explosieven werden gevonden in
Nieuwegein. Zo werden er 15 fe-
bruari 2018 twee handgranaten
gevonden in de Beatrixstraat in
Vreeswijk en werd in februari dat
jaar in dezelfde straat een won-
ing beschoten.

Een bewoner laat onze redactie
weten: ‘Vannacht was een
achtervolging van een scooter in
de wijk en de verdachten hebben
zich vermoedelijk in mijn carport
verscholen. Ontdaan van kleding
en dat in mijn kliko gegooid.
Daarna hebben ze de tas met
explosieven over schutting bij de
buren hebben gedumpt.’

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
tassen weg met allerlei lekkerni-
jen om een mooi Kerstdiner te
maken op 1e of 2e Kerstdag.
Deze keer alleen voor mensen
die de Stadspas Nieuwegein
hebben en/of aangesloten bij de
Voedselbank. De waarde van
iedere tas is maar liefst 50,00
euro!

Meedoen is eenvoudig en kan tot
maandag 23 december. Hoe?
Gewoon deze vragen beant-
woorden en dan maar afwach-
ten. Uit alle goede antwoorden
trekt de hoofdredacteur twee
winnaars die ieder een goedge-
vulde tas krijgen. (verder lezen)
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Jeffrey Stell kookt op
Tweede Kerstdag voor
mensen die alleen zijn

In Buurtplein Batau aan de
Dukatenburg 1 zal Jeffrey Stell
(67) op Tweede Kerstdag (don-
derdag 26 december) een Indo-
nesisch diner maken voor ieder-
een die op Tweede Kerstdag
liever onder de mensen is. Dit is
een unieke kans om een avond
en vier gangen te delen met
mensen uit de buurt. Doe nieuwe
contacten op en ontspan, je hoeft
alleen maar aan te schuiven.

Jeffrey Stell: ‘Omdat er veel
mensen op Tweede Kerstdag
alleen zitten en ook geen zin
hebben om voor zichzelf te ko-
ken heb ik besloten voor deze
doelgroep te koken. Ik hoop dat
er hierdoor veel nieuwe verbin-
dingen worden aangelegd tussen
de gasten.’

Stell doet sinds zijn pensioen
veel vrijwilligerswerk in Nieuwe-
gein. Omdat hij demo kok is ge-
weest bij een fornuizen importeur
kookt hij nu iedere woensdag
met de ‘Mannen met Pannen’ in
Buurtplein Batau. Zelf vindt
Jeffrey het leuk om mensen te
helpen en om sociaal actief te
zijn.

Meld je tijdig aan
Op tijdig verzoek kan er vege-
tarisch/vegan worden aangebo-
den. Je bent welkom vanaf 16.00
uur. De kosten voor deelname
zijn slechts € 10,- Voor vragen of
aanmelding bel of WhatsApp
naar Jeffrey: 0650218699 of
Marianne: 0642757179.

Stroomstoring
Trams in Utrecht,
Nieuwegein en IJssel-
stein stonden weer stil

Trams op het traject Utrecht-
Nieuwegein en Utrecht-IJssel-
stein stonden woensdag in beide
richtingen stil. Volgens een
woordvoerder van U-OV kwam
dat door een grote stroomstoring.
De trams op het traject stonden
langer dan een uur stil. Passa-
giers moesten in de coupés
blijven wachten. Mondjesmaat
reden de trams terug naar de
stations om de reizigers veilig te
laten uitstappen.

Trampassagiers die geregeld
reizen op deze trajecten moeten
veel geduld hebben. De vertra-
ging van woensdag is de zoveel-
ste in korte tijd. Vorige week
stond tot twee keer toe een
kapotte tram op de rails.Ver-

voerder U-OV is op Twitter klip
en klaar over de oorzaak van de
problemen met de trams. 'De rek
is eruit bij de trams. Ze zijn te
oud. We wachten met smart op
de nieuwe trams die in 2020
gaan rijden.'

De provincie Utrecht is verant-
woordelijk voor de tram en liet in
2017 al weten uit dat de storings-
gevoeligheid toe zou kunnen ne-
men. De huidige trams dateren
immers uit 1983 en een tram
gaat gemiddeld dertig jaar mee.
Met een revisieprogramma is de
levensduur verlengd met enkele
jaren. Toch wordt het steeds
moeilijker om voor de verouder-
de techniek waarop de trams rij-
den onderdelen te vervangen. In
2020 moeten de nieuwe trams
van U-OV op alle trajecten rijden.

Rond 11.00 uur kwam het
tramverkeer weer op gang.

Gemeente ruimt graven
op Noorderveld

In april 2020 maakt de gemeente
ruimte voor nieuwe graven op
begraafplaats Noorderveld/
Kerkveld door oude graven te
ruimen. Het gaat hier om graven
waarvan de recht- of belangheb-
bende de rechten niet heeft ver-
leng of afstand heeft gedaan of
waar geen andere bestemming
aan is gegeven. De ruiming is
noodzakelijk omdat er anders
over een aantal jaren geen ruim-
te meer is voor nieuwe graven.
Ruimen houdt in dat de stoffelijke
resten uit de graven in een
verzamelgraf op Noorderveld
worden gelegd. Dit verzamelgraf
is niet toegankelijk voor publiek.

Waarom deze publicatie?
De gemeente heeft alle recht-
belanghebbenden, voor zover de
adresgegevens bekend zijn, de
vraag voorgelegd wat zij met het
graf en/of de stoffelijke resten
willen doen. Veel rechthebben-
den hebben inmiddels een keuze
gemaakt. De gemeente publi-
ceert nu een overzicht van de
graven die de gemeente gaat
ruimen. Deze publicatie heeft
meerdere doelen:

1. Als de recht- belanghebbende
heeft gekozen voor 'ruimen’', of
als deze nog niet heeft gerea-
geerd, wil de gemeente andere
nabestaanden tot eind januari
2020 de kans geven een andere
bestemming te zoeken voor de
stoffelijke resten (bijvoorbeeld
herbegraven of cremeren of ver-
lengen van grafrechten).

2. Mogelijk wil de recht- belang-
hebbende de stoffelijke resten
laten cremeren of laten herbe-
graven. Andere nabestaanden
kunnen dan bij de gemeente
navragen waar de stoffelijke
resten naartoe gaan.

U vindt het overzicht op
www.nieuwegein.nl/ruimen-
graven. Wilt u reageren naar
aanleiding van een naam op on-
derstaande lijst of heeft u vragen,
dan kunt u bellen met Jacqueline
Deckers van de gemeente
Nieuwegein via tel. 0306071591,
of mail: j.deck-
ers@nieuwegein.nl. U kunt ook
een brief sturen: Gem. Nieuwe-
gein, Jacqueline Deckers, post-
bus 1, 3430 AA Nieuwegein.

Politie houdt verdachte aan in cold case Richard Houtveen

Negen jaar na de gewelddadige dood van Richard Houtveen uit
Nieuwegein heeft de politie een verdachte aangehouden in de
zaak. Het gaat om een 42-jarige man uit de gemeente Woerden.
De zaak kwam in beweging dankzij nieuwe informatie die het
Cold Case Team van de politie Midden-Nederland in kaart wist te
brengen.

Richard Houtveen werd op 11 juli 2010 gedood in het centrum
van Nieuwegein. Richard bekeek daar die avond de WK-finale
van het Nederlands elftal op een groot scherm. Na afloop van de
wedstrijd raakte hij betrokken bij een ruzie op straat. Tijdens die
ruzie raakte Richard dodelijk gewond nadat hij gestoken werd
met een steekwapen. De 25-jarige Richard Houtveen liep nog
enkele meters verder maar zakte daarna op straat in elkaar.

De verdachte die nu is aangehouden was al eerder in beeld in
het onderzoek. Vrij snel na de dood van Richard Houtveen werd
de man ook al aangehouden. Tot vervolging kwam het destijds
niet. Hij wordt op dit moment verdacht van betrokkenheid bij de
dood van Richard Houtveen.

De zaak werd in 2012 overgedragen aan het Cold Case Team.
Sinds 2017 is in stilte aan de zaak gewerkt. 'Het dossier kon in
die jaren verder worden aangevuld met nieuwe informatie en
nieuwe getuigen,' zegt het rechercheteam. Begin 2019 kwam de
zaak al in de publiciteit nadat de politie het publiek opnieuw
vroeg om mee te denken. Afgelopen jaar voerde de politie in
verband met de zaak meerdere keren onderzoeken uit in het
centrum van Nieuwegein. Inmiddels is er voldoende grond om de
verdachte opnieuw aan te houden.

Het Cold Case Team is blij met de ontwikkelingen in de zaak:
'We hebben nauw contact onderhouden met de familie. Voor hen
is het altijd onverteerbaar geweest dat er niemand veroordeeld is
voor de dood van Richard. We hopen dat voor hen aan die
onzekerheid nu eindelijk een einde gaat komen.'
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Dinsdagmorgen, op Nationale Boomplant-
dag, heeft Wethouder Marieke Schouten,
(o.a. beheer openbare ruimte en duurzaam-
heid) het startsein gegeven voor de aanleg
van een Tiny Forest in Nieuwegein. Dit deed
zij samen met de kinderen van de Toonlad-
der aan de Galecopperzoom in de wijk Gale-
cop. Onze videograaf Jos van Vogelpoel was
ter plekke en maakte een videoverslag.

Met het planten van het Tiny Forest krijgt de
buurt er een stukje natuur bij. De kinderen
van de school zijn vanaf nu ‘Tiny Forest
Rangers’ en komen na de aanplant regel-
matig in het Tiny Forest voor een les, het
doen van onderzoekjes doen en kleine on-
derhoudswerkzaamheden.

Tiny Forest:
minibos ter grootte van een tennisbaan
Het Tiny Forest is geplant op het grasveld
naast Basisschool Toonladder. Het is niet
alleen een prettige plek voor vlinders, vogels,
bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor
mensen. Kinderen doen activiteiten in het
buitenlokaal en worden opgeleid tot Tiny
Forest Ranger. Buurtbewoners ontmoeten
elkaar op een prettige en gezonde plek. Het

bos zorgt bovendien voor verkoeling op war-
me dagen, meer biodiversiteit en waterberg-
ing bij zware regenval.

Initiatief van IVN Nieuwegein-IJsselstein
De initiatiefnemer van het Tiny Forest in
Nieuwegein is IVN Nieuwegein-IJsselstein.
Fons van Kuik van IVN Nieuwegein-IJssel-
stein vertelt: 'Met een Tiny Forest brengen
we natuur, duurzaamheid en educatie op een
originele manier bij elkaar. Daarnaast is het
een mooie samenwerking van buurtbewon-
ers en scholen. Er zit alles in, bos, lucht,
natuureducatie, blijheid, een prachtig ver-
haal!' Basisschool Toonladder Galecop
adopteert het minibos en gaat het Tiny
Forest als buitenlokaal gebruiken.

Iedere buurt zijn eigen bos
Door verstedelijking, digitalisering en ons
drukke bestaan is de kloof tussen mens en
natuur groter dan ooit. IVN werkt aan een
wereld waarin contact tussen mens en na-
tuur vanzelfsprekend is. Een Tiny Forest is
bij uitstek geschikt om mens en natuur te
verbinden. IVN wil dat elke buurt zijn eigen
minibos krijgt, zo komt de natuur in steden
steeds dichterbij.

Gespreksgroep
Omgaan met rouw

Rouwgroep Nieuwegein organiseert al bijna
20 jaar lotgenotengroepen, zo ook in Nieu-
wegein. Op maandag 13 januari 2020 start er
een nieuwe gespreksgroep. Uit ervaring weet
Rouwgroep Nieuwegein dat het steunend
kan zijn om met andere mensen te praten die
ook een verlieservaring achter de rug heb-
ben. Het delen kan helpen wat meer inzicht
te krijgen in het rouwproces.

In de groep is ruimte voor een ieders ver-
haal, voor het stellen van vragen en het de-
len van ervaringen. Elke bijeenkomst staat
een ander thema centraal waarover we met
elkaar in gesprek gaan. Uiteraard kunnen de
deelnemers ook zelf onderwerpen inbrengen.
De gespreksgroep wordt begeleid door twee
ervaren rouwbegeleiders van de Rouwgroep
Nieuwegein.

Voor wie
Iedereen uit Nieuwegein en regiogemeenten
die te maken heeft, of heeft gehad, met het
overlijden van een dierbare persoon (partner,
kind, kleinkind, vader, moeder, broer, zus,
vriend of vriendin) kan deelnemen. Kerkelijke
betrokkenheid is niet nodig. Iedereen is wel-
kom.

Praktische informatie
Start: 13 januari 2020.
Bijeenkomsten zijn op maandagochtend van
09.30 tot 12.00 uur.
Locatie: Emmauskerk aan het Merelplein 2.
Kosten voor deelname: € 50,00 te voldoen bij
de eerste bijeenkomst.
Afhankelijk van de groepsgrootte zijn er 6 tot
8 bijeenkomsten.
Opgeven liefst z.s.m. en tot uiterlijk 1 januari
2020.

Informatie en aanmelding
Aanmelden via de website of bij Wim Erwich,
zijn telefoonnummer is: 0640227329 of via
deze website. Als uw aanmelding binnen is,
zal één van de rouwbegeleiders contact met
u opnemen om een kennismakingsgesprek
te plannen. Dit gesprek zal bij u thuis plaats-
vinden. In dit gesprek krijgt u informatie over
de groep en er zal ook aandacht zijn voor uw
behoeften en verwachtingen.

____________________________________________________ ________________________________________________________________ ___

_____________________________ ______________________________

Wethouder Marieke Schouten
geeft startsein aanleg Tiny Forest Toonladder

Op woensdag 18 december aanstaande tussen 19.00 en 22.00 uur is Vreeswijk omgetoverd tot een sprookje. Een unieke belevenis. De
straatverlichting wordt gedoofd en meer dan 10.000 lichtjes twinkelen u tegemoet. In de straten vindt u koren, zijn er diverse activiteiten en
koopt u lekkernijen. In het water ziet u lampjes en fonteinen schitteren, de schepen en de sluizen zijn ook versierd met honderden lichtjes.

Loopt u ook mee langs de sfeervolle straten met de lampionnenoptocht tijdens Kaarslicht in Vreeswijk? Stipt om 18.00 uur start de
op- tocht met de Kerstman in de arrenslee voorop. De stoet start vanaf de Willem Alexanderschool op de Koninginnenlaan.

De kerstboom is opgetuigd, lekker eten met familie en vrienden, kaarsjes aan... Vindt u kerst ook de gezelligste tijd van het jaar? Kom dan
naar de kerstmarkt in Vreeswijk, deze staat op de Handelskade. De sfeerverlichting en de muziek doen de kerstsfeer als vanouds aan-
voelen. U vindt er meer dan honderd kramen met een groot aanbod aan winter- en kerst gerelateerde artikelen en lekkers. (Lees meer)
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De eerste schetsen voor de ver-
nieuwing van Schansen-Zuid zijn
klaar. Omdat het op een platte-
grond lastig te zien is wat er pre-
cies verandert, maakte het Bete-
re Buurtenteam met bewoners
een wandeling door de buurt. De
ontwerpers van de gemeente
legden op elke straathoek uit wat
er volgens de schets gaat veran-
deren. Ongeveer 70 bewoners
liepen donderdagavond (een
deel van) de lichtjestocht mee.
Hoe de straat precies gaat lopen
en welke boom verwijderd wordt
omdat hij ziek is; de ontwerpers
zien het meteen op de kaart met
het schetsontwerp. Als je niet zo
gewend bent om zulke kaarten te
bekijken is het best lastig. 'Kijk,
het gaat dus om
die boom', ontwerper Brechtje de
Boer wijst omhoog. 'Maar die
loopt in de zomer toch wel weer
uit?', klinkt het uit de groep. 'Nee,
kijk maar eens goed, daar ziet u
bijvoorbeeld een dode tak.'
Samen bekijkt de groep de boom
nog eens goed. Even later wordt
er instemmend geknikt.

Onderweg
Het Betere Buurtenteam wordt
onderweg gewezen op ondiepe
parkeerplaatsen, een gevaarlijke
verhoging in de weg, een enor-
me permanente plas langs de
stoeprand en andere schoon-
heidsfoutjes in de buurt. Onder-

tussen worden alle plannen uit
het schetsontwerp besproken:
ligt de fietsstraat wel op de
meest logische route bijvoor-
beeld, en is het handig om van
de Zaanseschans een eenricht-
ingsverkeer te maken of gaat
iedereen dan nog harder rijden?
Wat gebeurt er met verkeer,
parkeren, groen, afwatering en
speelvoorzieningen? Aan het
eind van de avond is er heel veel
informatie verzameld van de ex-
perts (bewoners) uit de buurt.

Meedoen
Bewoners kunnen nog tot en met
15 januari online reageren op het
ontwerp (www.ikben-
nieuwegein.nl/schansenzuid).
Daarna wordt het schetsontwerp
verder uitgewerkt tot een voor-
lopig ontwerp. Dat wordt in het
voorjaar nog een keer aan de
buurt voorgelegd. Naarver-
wachting is de vernieuwde buurt
eind 2021 klaar.
__________________________

Anna van Rijnpenning
voor
Hennie van der Hijden

Afgelopen woensdag heeft de
heer H.A.M. (Hennie) van der
Hijden de Anna van Rijnpenning
ontvangen uit handen van burge-
meester Frans Backhuijs. Hij
krijgt deze onderscheiding van-
wege zijn talrijke activiteiten op
sociaal-maatschappelijk gebied
die hij gedurende vele jaren
heeft uitgevoerd. Hennie begon
daar al mee in zijn tienerjaren
toen hij medeoprichter was van
de jeugdsoos in Fort Vreeswijk.

Later was hij een actief bestuurs-
lid van de restauratiecommissie
van de Nicolaaskerk. Verder was
hij penningmeester van de On-
dernemerskring en organiseerde
hij de jaarlijkse intocht van Sin-
terklaas in Jutphaas.
In zijn jonge jaren begon de heer

Van der Hijden zijn eigen schil-
dersbedrijf. Toen hij dat dertig
jaar later aan zijn zoon over-
droeg, had hij twaalf mensen in
dienst. Als leider van zijn bedrijf
was hij een aantal jaren voorzit-
ter van de examencommissie
van de vakopleiding schilders.
Hij vond het prachtig jonge men-
sen een kans te kunnen geven.
Maar hij zette zijn vakmanschap
ook in voor verschillende acti-
viteiten en projecten in Nieuwe-
gein. Zo nam hij bij de realisatie
van het Hospice in Nieuwegein
50% van het gehele schilderwerk
voor zijn rekening, richtte hij een
volledige relaxruimte in voor het
personeel van de Geinsche Hof
en verrichtte hij gratis schilder-
werk bij de restauratie van de
wipwatermolen. Bij het afscheid
van zijn bedrijf zamelde hij geld
in voor de Ronnie Tober Founda-
tion.
Door zijn vele relaties en door
zijn plezierige karakter was
Hennie een graag geziene Nieu-
wegeiner, die overal voor ge-
vraagd werd. Zo zat hij onder
meer in de sponsorcommissie
van tennisvereniging Oudegein
en was hij bestuurslid voor de
Nieuwegein Awards. Daarnaast
deed en doet hij ook nog vrijwil-
ligerswerk in het Antonius Zie-
kenhuis. Op zondagen rijden hij
en zijn vrouw de bedden met
patiënten naar de aula waar een
kerkdienst wordt gehouden. Hij
weet daarbij bij iedere patiënt op
zijn minst een glimlach op het
gezicht te toveren.

‘De heer van der Hijden is kort-
om iemand die midden in de sa-
menleving staat, die zich inzet
voor anderen op een vriendelijke
manier. De Anna van Rijnpen-
ning komt hem daarom meer dan
toe’ aldus de gemeente Nieuwe-
gein.

Wandelen door het schetsontwerp
van Schansen-Zuid

_______________________________________________________________ __________________________________________________

____________________________________________________________ _______________________

____________________________________ _____________________________________________________

http://www.ikbennieuwegein.nl/schansenzuid
http://www.ikbennieuwegein.nl/schansenzuid
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