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De Nationale Archeologiedagen

Beleef het verleden
Tijdens de Nationale Archeologiedagen kunt u op zaterdag 13 en zondag 14 oktober het verleden beleven
door op een aantal locaties in Nieuwegein activiteiten te bezoeken.
Zaterdag 13 oktober: Open Dag op Het Klooster
Van 10.00 tot 15.00 is er een Open Dag rond de archeologische
opgraving die momenteel op bedrijvenpark Het Klooster plaatsvindt
(kruising Waterliniedok - Vuilcop). In september is op Het Klooster,
op een steenworp afstand van de vorige grote opgraving, weer een
onderzoek gestart naar een vindplaats uit de Steentijd. De afgelopen weken leverden al weer veel mooie vondsten op die wijzen
op gebruik van deze plek in de Steentijd. Wilt u de vondsten en de
opgraving in het echt zien, kom dan zaterdag naar de open dag! Een
archeoloog geeft tekst en uitleg tijdens rondleidingen. Kinderen kunnen zelf naar vondsten speuren door grond uit de opgraving te zeven.

Zondag 14 oktober: doe-activiteiten voor jong en oud(er)
Op zondag zijn er bij het MEC in het Natuurkwartier en museum
Warsenhoeck ook verschillende activiteiten te bezoeken. Bij het MEC
zijn er archeologische doe-activiteiten. Kinderen kunnen onder meer
aardewerken potten kleien. Bij museum Warsenhoeck kunt u terecht
voor een inloopspreekuur archeologie (neem uw eigen vondsten
mee!), verhalen over de jaren ’70 opgravingen en een mooie animatie
over de oude stroomgordels in Nieuwegein.
Een overzicht van de activiteiten is te vinden op
www.archeologiedagen.nl

Kom naar het
FamilieFietsFeest
Je fiets pimpen, ringsteken op je stalen ros, knutselen
met fietsbanden, een gratis ANWB-fietscheck en je
eigen sapje trappen op de shakefiets. Dat zijn nog maar
een paar van de superleuke activiteiten die kinderen en
(groot)ouders samen kunnen doen tijdens het FamilieFietsFeest op zaterdagmiddag 20 oktober.
Bouwspeeltuinen Jeugdland en Bouwgein bieden in
samenwerking met Nieuwegein Fietst! een bomvol feestprogramma aan voor jou en je fiets. Ook op de fietsroute tussen beide locaties zijn allerlei leuke dingen te doen.
Kom je langsfietsen?
Datum: zaterdag 20 oktober
Tijd: 13.30 – 16.30
Locaties: Bouwgein (Hoveniersweide 9) en Jeugdland
(Helmkruid 1)
Entree: gratis
Meer info: kijk op de Facebookpagina ‘Familiefietsfeest
Nieuwegein’

De Week van de
Veiligheid

Gerelateerde activiteiten in de bibliotheek
Donderdag 11 oktober: lunchlezing rouwborden
Collectiebeheerder van museum Warsenhoeck, Marlies Adriaansen,
houdt op 11 oktober van 12.15 tot 13.00 uur een lunchlezing over het
restauratieproces van rouwborden die de Historische Kring in het bezit
heeft gekregen. Het zijn rouwborden uit 1625 – 1782. Tot 28 november
worden deze borden geëxposeerd in museum Warschenhoek.
Herfstvakantie (week van 22 oktober): leuke geschie
denisspellen
Tijdens de herfstvakantie kunnen jongeren en andere geinteresseerden
kennismaken met een virtual reality oculusbril en met spellen meer te
weten komen over dinosauriërs en het verleden.

Donderdag 1 november: lezing over de Swifterbant
cultuur
De Tweede Verdieping houdt met museum Warsenhoeck op 
1 november van 20.00 tot 22.00 uur een lezing door prof. dr.
Louwe Kooijmans over de Swifterbantmensen. Aanleiding hiervoor
zijn de bijzondere zesduizend jaar oude Steentijdvondsten op
bedrijvenpark Het Klooster, die ook tot deze cultuur gerekend
kunnen worden.
Voor de exacte tijdstippen kunt u terecht op
www.tweedeverdieping.nu ●

Van 8 tot 14 oktober wordt landelijk de Week van de
Veiligheid gehouden. Zo ook in Nieuwegein. Daarom
biedt de gemeente u deze week de Veiligheidskrant aan.
Deze is meegeleverd bij de Molenkruier. Heeft u hem niet
ontvangen? Kijk dan op www.nieuwegein.nl/veiligheidskrant, daar vindt u de digitale versie van de krant.
In de Veiligheidskrant komt u onder andere een interview
tegen met een groep jongeren, ook leest u hoe autokrakers te werk gaan en vindt u tips om zelf preventief
maatregelen te nemen. Houd in deze week ook de
Facebookpagina van de gemeente in de gaten. Daar
verschijnt nog meer informatie en ook beeldmateriaal.
Samen maken we Nieuwegein veiliger, doet u mee?

Berichten van de
gemeente per mail
Via https://www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u
zich in enkele stappen inschrijven voor een e-mailservice
waarmee u besluiten en andere berichten ontvangt die
door gemeenten, provincies en waterschappen worden
gepubliceerd.

