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Zondag 31 juli was de laatste dag van het
nautisch evenement Vreeswijk Vol Vaart. On-
ze videografen trokken er die dagen op uit
om een overzicht te maken van de activitei-
ten rondom de sluizen in Vreeswijk. Deze
beelden kunt u terug zien op ons Youtube-
kanaal: www.tvnieuwegein.nl.

Het was gezellig druk, maar de 50.000 bezoe-
kers die de organisatie had gehoopt te mo-
gen ontvangen zijn bij verre na niet behaald.
Minder mensen zijn op Vreeswijk Vol Vaart
afgekomen door het wisselvallige weer met
soms pittige buien.

Meest in het oog springend was de vloots-
chouw op de Lek. Vooraf hieraan verzamel-
den de oude schepen - net als honderd jaar
geleden - zich in de Koninginnensluis.

Beelden van VreeswijkVolVaart

Start en finish Kampioenschap Tijdrijden in Nieuwegein

Jaargang 21 Vrijdag 5 augustus 2016

De organisatie van het Utrechts Kampioen-
schap Tijdrijden wil wielerliefhebbers een
mooi en uitdagend parcours bieden in de
buurt van de stad Utrecht. En dat is gelukt
in Nieuwegein! Deelnemers krijgen de
unieke kans om op volle kracht over het
Sluispad en de prachtige Lekdijk te dende-
ren. Maar niet ongestraft: de laatste 4 kilo-
meters gaan over de klinkers van de be-
ruchte Kanaaldijk Zuid. Een afwisselende
ronde van 13,5 kilometer met mooie uit-
zichten en alle gelegenheid om je leeg te
fietsen.

Bij de Plofsluis wordt een sfeervol start- en
finishplein ingericht. In totaal kunnen maxi-
maal 180 deelnemers meedoen aan de
wedstrijd. Deelnemers dienen zich vooraf
in te schrijven. Dit kan tot 19 augustus
aanstaande, via de website van de organi-
satie. (www.rondevandemaliebaan.com)

Het Utrechts Kampioenschap Tijdrijden

wordt georganiseerd door de Stichting
Ronde van de Maliebaan, het samenwer-
kingsverband van zeven Utrechtse wieler-
verenigingen en VSU (Vereniging Sport
Utrecht). In 2015 werd de stichting in aan-
loop naar de Tourstart in Utrecht, na een
aantal jaren inactief te zijn geweest, nieuw
leven ingeblazen.

Na de succesvolle eerste editie op 't Lint vindt op zondag 28 augustus opnieuw
het Utrechts Kampioenschap Tijdrijden plaats. De start van de individuele tijdrit
van 13,5 kilometer is vanaf de Plofsluis in Nieuwegein, waar ook gefinisht zal wor-
den.

Wereldwijd en toch lokaal!

https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.facebook.com/penpuntnl
https://www.facebook.com/penpuntnl
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe


Verledentijd
Parlevinken in Vreeswijk
Albert van Ieperen was een van
de laatste parlevinkers van
Vreeswijk. Veertig jaar lang ver-
kocht hij zijn koopwaar, vooral
manufacturen, aan de schippers,
eerst bij de Koninginnensluis, la-
ter bij de Beatrixsluis. Zijn doch-
ter Bep de Vries-Van Ieperen
schetste een poosje geleden een
liefdevol portret van hem en een
boeiend beeld van andere tijden
tegenover de hoofdredacteur van
De Digitale Stad Nieuwegein.

Fotoalbums liggen opengeslagen
op de tafel in de prachtige tuin
van Bep de Vries-Van Ieperen.
Vanaf de inmiddels vergeelde fo-
to's kijkt een slanke, knappe en
besnorde man de camera in. Op
de roeiboot is nog net een plekje
voor hem vrij tussen de hoog op-
gestapelde goederen. Zijn koop-
waar, want Albert van Ieperen
was parlevinker, een van de laat-
sten in Vreeswijk.

'Hij is daarmee begonnen toen hij
25 jaar was', aldus Bep de Vries,
zijn jongste dochter, het voorlaat-
ste van zijn zeven kinderen. Hij
was op 27 juli 1891 geboren en
op zijn vijfde in Vreeswijk komen
wonen. Nadat hij een tijd op een
stoomsleepboot had gevaren, be-
gon hij ongeveer een jaar na zijn
huwelijk voor zichzelf.

Klik hier om het hele verhaal te
lezen over Parlevinken in Vrees-
wijk: http://goo.gl/OBtxrZ

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric 'Portobello
en champignons met pasta zonto-
maat Italiaanse stijl.'

Eric: 'Koken met paddestoelen is
zo ongeveer mijn favoriete bezig-
heid. Gewoon lekker ook voor de
dag erna.'

Het recept: http://goo.gl/n6Gh57

Alle straten, lanen, driften, pleinen
en wat dies meer zij, vastgelegd
volgens een vast stramien: ter
hoogte van het pand met huisnum-
mer 1, midden op de weg, fietspad
of trottoir de straat in gefotogra-
feerd. Daarbij bepaalt het straatna-
menregister van de Gemeentegids
2010 de alfabetische volgorde in
deze rubriek. Deze week de
Groenling in de wijk de Doorslag.

Zie foto op: http://goo.gl/AUYvZB
____________________________

Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wisten
het al, maar vanaf woensdagmor-
gen vroeg zijn deze pagina’s ook
te lezen op de Digitale Stad Nieu-
wegein.

Zie: http://goo.gl/A4kMSd

Koken met PEN

De redactie van De Digitale Stad Nieuwegein heeft sedert
november 2015 een nieuwe BuurtWhatsApp gelanceerd.
Het is nu voor iedere Nieuwegeiner mogelijk om zich mid-
dels WhatsApp per wijk aan te melden via telefoonnum-
mer: 06-82474800. Vermeld in uw WhatsAppje aan Buurt-
WhatsApp Nieuwegein uw wijk en straatnaam met huis-
nummer en u zult toegevoegd worden.

Nieuwegein hebben we onderverdeeld in 10 wijken, con-
form onze rubriek Nieuws & Wijknieuws. Ook deze wijken
zijn weer onderverdeeld in sectoren. Inmiddels hebben
1989 Nieuwegeiners zich aangemeld! Bent u reeds aange-
sloten? Geef het door aan uw buren! Zo maken we Nieu-
wegein veiliger!

Deze BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt
op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde
wijk in Nieuwegein en dient als moderne vorm van buurt-
wacht. Zie: http://goo.gl/Goyc9f

Deze verrassend ruime wo-
ning op een rustige en groe-
ne locatie in de wijk 'De
Doorslag' is nu in prijs ver-
laagd!

Deze goed onderhouden
woning heeft 3 slaapka-
mers, nieuwe keuken, een
diepe voortuin, carport, extra
parkeerplaats op eigen ter-

rein, berging, alsmede terras
aan achterzijde grenzend
aan waterpartij en groen.
Vraagprijs: € 225.000 k.k.

Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (City Plaza)
www.moenmakelaars.nl
Telefoon: 030 - 60 760 60

Info: http://goo.gl/DG7rLm

Woning van de week: Roodmus 36 in Nieuwegein

Al 1989 BuurtWhatsAppers aangesloten

Boogstede 1 - 030 60 760 60

http://www.moenmakelaars.nl/13-5dcb-178578/aanbod-particulier-koop/roodmus-36-nieuwegein-3435-ch?IsCustom=true&PropertyType=RESIDENTIAL&ForSaleOrRent=FOR_SALE&Take=18&StreetID=204725&LocationOfInterest=Roodmus
http://www.moenmakelaars.nl/
https://www.makro.nl/actueel/folders


Taart voor organisatie
Het afgelopen weekend konden veel
mensen genieten van het nautisch
evenement VreeswijkVolVaart 2016.
Ruim 30.000 bezoekers mocht het
evenement ontvangen. Door het min-
dere weer werd het voorspelde aantal
bezoekers (50.000) niet behaald. Maar
toch is het evenement een succes te
noemen. Reden voor de Verenigde
Senioren Partij (VSP) de organisatie
te bedanken met een taart!

'Wij willen alle mensen voor hun inzet
bedanken die hebben mee gewerkt
aan het geslaagde en succesvolle
weekend VreeswijkVolVaart. De VSP
wil met het geven van deze taart zijn
waardering tonen voor het grandioze
weekend met de vele activiteiten en
hiermee een visitekaartje voor Vrees-
wijk en Nieuwegein' aldus Ton de Mol
van de VSP.

Doe mee met de prijsvraagBoekenwinkel weer terug
Met grote regelmaat geven wij prijzen weg op
De Digitale Stad Nieuwegein. Ook deze
maand kunt u weer meedoen met de prijs-
vraag. John van Erve uit Nieuwegein heeft
onlangs de ballonvaart mogen maken, dat
was onze vorige prijsvraag. Hij heeft ons
verslag gedaan: http://goo.gl/AsuuX4. Deze
maand geven wij, in samenwerking met
Anthony Donner het grootste DJ boek ooit
gemaakt weg.

Anthony Donner uit Nieuwegein, voormalig
hoofdredacteur van DJ Mag NL, is de crea-
tieve spil achter Dutch DJs: bedenker, foto-
graaf, interviewer en samensteller. Door met
300 verschillende personen in gesprek te
gaan, heeft Anthony geprobeerd de DJ-in-
dustrie te ontrafelen en dit op een realistische
manier vast te leggen. Ga hier naar de prijs-
vraag: http://www.pen.nl/prijsvraag

Nieuwegein krijgt eindelijk zijn boekenwinkel
terug. Raadslid Erica van Alfen (PvdA) heeft
zich aangesloten bij franchiseorganisatie The
Read Shop en vult het gat op dat Boekhandel
Manschot verleden jaar heeft achtergelaten.
Manschot kreeg problemen met de verhuur-
der van het pand aan de Raadstede en was
gedwongen het pand te sluiten. Ook het be-
zoek viel tegen omdat ‘de loop’ er niet in
kwam.

De winkel van Erica van Alfen vestigt zich
aan de Binnenstede 21 op winkelcentrum
Cityplaza tegenover Van Haren Schoenmo-
de. De opening is maandag 5 september
aanstaande. Naast boeken zullen in de wink-
el ook andere zaken verkocht worden zoals
wenskaarten, kantoorartikelen, tijdschriften
en dingen voor in huis. Tevens zal de winkel
een rustpunt worden waar een kopje koffie of
thee gedronken kan worden.

https://www.pcbuitvaartzorg.nl/agendaoverzicht/agenda
http://www.partyned.nl
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Als ik opbiecht dat ik jurist ben, word ik nogal
eens wat meewarig bekeken. Je ziet ze
denken, wat een saai vak man, beetje zitten
lezen in gortdroge teksten. Ik leg dan uit, dat
wij soms krom liggen van het lachen als we
een uitspraak voorbij zien komen. En zo’n
uitspraak is die tussen de Slijtersunie en de
Gemeente Nieuwegein over de Drank en Ho-
recawet. Je ziet dat de rechter daar eens lek-
ker voor is gaan zitten. Het gaat om de uit-
spraak van de kort geding bestuursrechter in
Utrecht van 28 juli jl., over alcohol verkoop
door niet horeca ondernemers. In een beetje
uitspraak zet de rechter eerst keurig op een
rijtje wat het standpunt van partijen is, om
daarna zijn oordeel te geven. Zo ook hier.

Wat was er aan de hand? De gemeente
Nieuwegein (in samenspraak met de Vereni-
ging Nederlandse Gemeenten, VNG) besloot
te gaan experimenteren met “mengvormen
van winkels en horeca”. Daarbij kan er op
kleine schaal alcohol worden verkocht en of
geschonken in winkels (waaronder ook boek-
winkels).

Volgens de Slijtersunie is dit in strijd met de
Drank en Horecawet (DHw). De Slijtersunie
vindt dat de Gemeente daarmee opzettelijke
overtreding van de DHw uitlokt, ze deed
zelfs aangifte wegens uitlokking tegen de
VNG.

De gemeente aan de andere kant, stelt dat
het “om activiteiten gaat die volgens de let-
ter van de DHw nu (nog) verboden zijn”.
Maar dat het doel van de pilot is om een jaar
lang aan de hand van empirisch onderzoek
vast te stellen dat de scheiding in de DHw
waarbij alleen horeca ondernemingen alco-
hol mogen schenken en alleen slijters alco-
hol mogen verkopen niet meer van deze tijd
is.

De rechter gaat er eens goed voor zitten. Hij
stelt vast dat alle onderdelen van de pilot in
strijd zijn met de DHw, dan voel je de bui al
hangen. De gemeente is bevoegd om tegen
overtreding van de DHw handhavend op te
treden, maar heeft er voor gekozen dat niet
te doen en voert daarmee in feite een ge-
doogbeleid. En dan komt de kill: “De activi-

teiten van de Gemeente zijn niet alleen in
strijd met “de letter van de wet”, maar ge-
woon in strijd met de wet”, zo stelt de rechter
droogjes vast. Hij stelt verder vast dat het
aan de Rijksoverheid is om regels vast te
stellen en dat de gemeente die dient uit te
voeren. En als ze het niet eens is met die re-
gels dan moet ze dat maar aan de orde stel-
len bij de Tweede Kamer en niet zelf maar
wat gaan lopen gedogen.

U kent dat wel een kat die een muis gevang-
en heeft die aangeslagen op de grond ligt en
die kat die maar tikjes blijft geven, terwijl de
muis geen kans meer heeft? Zo ging het hier
ook verder. De rechter heeft hier mee im-
mers in feite al voldoende aangevoerd om de
Gemeente deze pilot te verbieden, maar hij
voegt er nog een overweging aan toe, die
vooral de gemachtigden van de gemeente
(waaronder maar liefst twee juristen) een rot-
tige start van hun vakantie zal bezorgen:
“Zodra de voorzieningenrechter vraagt naar
de mogelijke schadelijke gevolgen van de pi-
lot, benadrukt de Gemeente het kleinscha-
lige karakter van de pilot: het gaat slechts
om een klein aantal ondernemers en de
transacties zijn zeer beperkt en onder strikte
voorwaarden. Zodra de voorzieningenrechter
vraagt naar het belang van de pilot, voert de
Gemeente aan dat de pilot zeer belangwek-
kende inzichten kan verschaffen in de gevol-
gen van het mengsysteem. Die twee argu-
mentaties verdragen zich niet met elkaar. Als
de pilot zo kleinschalig is dat er nauwelijks
effecten zijn te verwachten, kan die pilot dus
ook niet aan het licht brengen wat de effec-
ten voor bijvoorbeeld de volksgezondheid
zijn. Het betoog van verweerder is op dit
punt onbegrijpelijk.”

Het experiment is dus van de baan, nog voor
het goed en wel uitgerold is. Voor wie niet
gewend is om vonnissen te lezen, staat hier
met zoveel woorden: "De gemeente over-
treedt de wet en haar gemachtigden kletsen
uit hun nek." Zo daar kunnen Nieuwegein en
haar gemachtigden het mee doen. Ik zou na
het lezen van deze uitspraak een stevige
borrel nemen als ik hen was.

Hans Bousie

Illegale goudhandelColumn Hans Bousie
De rechter heeft op 28 juli het besluit van de burgemeester van Nieuwegein om niet
handhavend op te treden in de pilot “mengvormen van winkels en horeca” ge-
schorst. Dat betekent dat de burgemeester in het eerstvolgend besluit het verzoek
van de Slijtersunie, die de zaak had aangespannen bij de bestuursrechter, om waar
mogelijk handhavend op te treden opnieuw moet gaan wegen. De pilot is door de
rechter dus niet stopgezet. Hans Bousie, van bureau Brandeis in Amsterdam, dacht er
het zijne van na het lezen van de uitspraak. Hieronder zijn column.

In een huis van een zigeuner familie uit
Nieuwegein zouden jarenlang gestolen
sieraden omgesmolten worden in goud-
staven met een waarde van ruim een
half miljoen euro. Ondertussen ving de
familie gewoon een bijstandsuitkering.
Deze is inmiddels stopgezet door de ge-
meente Nieuwegein. De politie kwam de
handel op spoor toen een zoon van de
familie in Duitsland een roofoverval had
gepleegd en vervolgens in de woning
van de familie enorme hoeveelheden
sieraden werden gevonden.

In de woning van het echtpaar stonden
twee smeltovens om de sieraden te ver-
werken tot goud- en zilverstaven. De
staven werden naar het Duitse bedrijf
Hafner gebracht die ze vervolgens ver-
werkte tot handel. Uit de administratie
van dat bedrijf blijkt dat ze voor ruim 2,5
ton aan goud en zilver van de zigeuner
familie uit Nieuwegein hadden gekocht.

Het is al lange tijd stil in Nieuwegein als
het gaat om zigeuners. Zij staan onder
strenge controle middels het project,
‘Wisselgeld.’ Dit project moet o.a. leiden
tot een betere schoolgang van Roma
(zigeuner)kinderen, het terugdringen
van overlast in de buurt en winkelcen-
tra, terugdringen van de criminaliteit,
het minder afhankelijk maken van een
uitkering bij de zigeuners en het aan-
pakken van gezondheidsklachten onder
deze bevolkingsgroep.

Woensdag 3 augustus stond het gezin
voor de rechter. Volgens de aanklacht
zijn deze sieraden gestolen en zou va-
der Misa ze opgekocht en omgesmolten
hebben in de ovens. Het gezin zou deel
uit maken van een beruchte zigeunerfa-
milie die kinderen er op uit stuurt om
via babbeltrucs in huizen van voorna-
melijk bejaarde mensen sieraden te
stelen. De rechtszaak gaat 16 november
verder, omdat de familie nu op vakantie
is. Aan de rechter konden ze gisteren
geen uitleg geven, ook niet via de advo-
caten van de familie.

http://www.mediamarkt.nl/nieuwegein


Active Ants zoekt personeel
Active Ants e-Commerce en e-
Fulfilment dienstverlener zit al
enige tijd op hun nieuwe locatie
op het bedrijventerrein Pletten-
burg in Nieuwegein. Een mooie
plek centraal in Nederland vlak-
bij de snelwegen A2, A27 en de
A12.

Dit snel groeiende bedrijf is in
de afgelopen twee jaren niet al-
leen veranderd van naam; Alpac
Shopservices werd in 2013 Ac-
tive Ants E-commerce Logistiek,
maar ook verhuist van Lopik

naar Nieuwegein. Op het voor-
malige terrein van DHL heeft
Active Ants ruim 2600 m2 aan
kantoorruimte en bijna 12.000
m2 bedrijfsruimte waarvan 1 hal
maar liefst 25 meter hoog is!

Active Ants neemt van de in to-
taal meer dan 400 bedrijven die
beoordeeld zijn door Emerce
een prominente gedeelde 1e
plaats in met maar liefst 5 ster-
ren in de categorie Fulfilment
Warehousing en zoekt perso-
neel. Wilt u werken in een jong
en dynamisch bedrijf? Kijk dan

op de website van Active Ants
voor de verschillende vacatures
die variëren van inpakkers, or-
derpikkers, oproepkrachten, me-
dewerkers retouren tot software
developers.

Klik op onderstaande weblink
http://goo.gl/hq9fi7 of bel naar:

ACTIVE ANTS
Zeelandhaven 6
3433 PL Nieuwegein
030-2271000

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. (www.karikaturist.nl)

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 karika-
turen voor PEN eerst in lijn op papier en kleurt ze daarna in met de computer. De tekeningen zijn te koop. Heeft u interesse? Mail voor meer
informatie naar: info@karikaturist.nl.

Eind juli vond voor de tweede keer een rollator APK plaats in Nieuwegein. Omdat Fort Vreeswijk grondig wordt verbouwd vond de keuring
deze keer plaats op het schoolplein van de Willem Alexanderschool aan de Julianaweg. Het plein was ingericht met een plek voor reparatie
en inspectie, een oefencircuit en wat gezellige zitjes voor de koffie en thee. Tijdens de APK werden meerdere rollators door de keurmeester
van het Repair Café technisch geïnspecteerd en kregen zij gelijk een servicebeurt zodat klachten als piepende remmen of aanlopende
wielen direct verholpen werden. Onze karikaturist zag het al gebeuren achter zijn tekentafel Daarom deze tekening.

_______________________________________________________________________________________________________________

http://activeants.nl/over-active-ants-fulfilment/vacatures/




Oefeninterland heren volleyballersZwemmen wordt een beleving!

A- en B-zwemdiploma

Zaterdag 30 juli 2016 was het enorm
spannend voor een grote groep kin-
deren. Onder aanmoediging van ou-
ders, broertjes, zusjes,opa’s en
oma's, zwommen zij af voor het eer-
ste en tweede diploma van het zwem-
ABC, namelijk het A- of B-diploma.
Alle kinderen deden enorm hun best.
Het resultaat was dat iedereen is ge-
slaagd! Op de foto de trotse kinderen
met hun diploma.

Thomas Eykhout, Tess van Eijndtho-
ven, Chase Lissenberg, Flint van
Schaik. Zij behaalden hun A-diploma

Jahlexus Ginkel, Mohamed Mejri, Ja-
ya Agrandi, Levi Gangasingh, Sanne
van Luit, Tijn de Groot, zij behaalden
hun B-diploma.

Heb jij al je plek gereserveerd op de tribune
van sporthal Merwestein? Op zondag 28 au-
gustus is de sporthal het strijdtoneel van de
spannende oefeninterland tussen het Neder-
lands Heren Vollebayteam en Slowakije.

Speciaal voor bedrijven is er een VIP-
arrangement te boeken: een geheel verzorg-
de middag in eigen VIP-room met een inspi-
ratiesessie voor jou en je gasten van nie-
mand minder dan bondscoach Gido Vermeu-
len. Boek nu je (VIP)tickets op de website:
www.merwestein.nl.

Momenteel wordt zwembad
Merwestein verbouwd: het
zwembad krijgt een geheel
nieuwe look en wordt voor-
zien van coole gadgets en
snufjes zoals beeldprojec-
tie, lasershows en interactieve glijbaan. Hier-
mee wordt een dagje zwembad echt een be-
leving!

Op 22 augustus zal de verbouwing afgerond
zijn en is het zwembad weer volledig toe-
gankelijk voor bezoekers. En op 24 septem-
ber zal het vernieuwde zwembad met een
knalfeest officieel geopend worden. Hou de
website www.merwestein.nl in de gaten voor
het laatste nieuws omtrent de opening! Ben
jij er ook bij?

http://www.merwestein.nl
http://activeants.nl/over-active-ants-fulfilment/vacatures/


Nieuws van De tweede verdieping

Tennissen op Rijnhuyse
Op zaterdag 13 augustus gaat
het dak eraf bij Tennisvereniging
Rijnhuyse! De Paralympische
tennissers trainen er voor de
laatste keer voor ze afzwaaien
richting Rio en publiek is van
harte welkom hierbij aanwezig te
zijn. Naast de training zijn er nog
tal van andere leuke en sportie-
ve activiteiten georganiseerd.
Tussen 14:00 en 17:00 uur kun
je bijvoorbeeld mee doen aan
een demonstratietraining van
bondscoach Dennis Sporrel, een
volley-challenge of kun je een
gesigneerd t-shirt winnen door
zo hard mogelijk de bal te serve-
ren.

Vanuit Speciallympics, een sport
en beweegprogramma dat is in-
gericht voor mensen die het las-
tig vinden om aan te haken bij
reguliere sport- en beweegactivi-
teiten, worden er op deze dag
ook twee activiteiten aangebo-
den: Air Tumbling (door Eddy
Yarally van Spelen is Leren) en

een dansworkshop (door Anouk
van Aubel van Beatz Dance Stu-
dio). Alle inwoners van Nieuwe-
gein zijn uitgenodigd. Dus of je
nou jong of oud bent, in een rol-
stoel zit of een beperking hebt,
of juist helemaal niet: iedereen is
van harte welkom en kan mee
doen met het dagprogramma.
Basisschoolleerlingen in Nieu-

wegein met een zomerpaspoort
van SportID en deelnemers die
deelnemen via het programma
Speciallympics hebben gratis
toegang. Wel dienen zij zich op
te geven bij buurtsportcoach
Christian van der Lingen. Overi-
ge inwoners van Nieuwegein
kunnen in de voorverkoop voor
€ 1,- een kaart aanschaffen. Op

de dag zelf zijn de kaarten voor
€ 2,- verkrijgbaar aan de poort
bij Rijnhuyse.

Kaarten voor basisschoolleer-
lingen met een zomerpaspoort of
deelnemers die deelnemen via
het programma Speciallympics
zijn verkrijgbaar via buurtsport-
coach Christian van der Lingen.
Aanmelden voor een kaart kan
door een mail te sturen naar:
c.vanderlingen@merwestein.nl.
Meedoen is altijd een goed idee,
want de totale opbrengst van de
dag komt ten goede aan de
Esther Vergeer Foundation!

Deelnemers die zich aanmelden
via het programma Speciallym-
pics kunnen er ook voor kiezen
om te blijven eten. Er wordt een
gezonde maaltijd verzorgd door
de Tennisvereniging. Kosten
hiervoor bedragen € 2,50 per
persoon (betalen kan op de dag
zelf bij betreding van het tennis-
park).

Rondleiding bibliotheek
Iedereen die meer wil weten
over de architectuur van het
Stadshuis en de bibliotheek is
welkom bij de rondleiding op 10
augustus (11.00-12.00 uur). Er
wordt ook een kijkje genomen
achter de schermen van de bi-
bliotheek: wat gebeurt er nog
meer behalve het uitlenen van
boeken? Na de rondleiding krijgt
u een kopje thee of koffie aange-
boden en is er de gelegenheid
om de bibliotheek te ontdekken.
Aanmelden kan via:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. 'rondleiding 10 augustus'

Nieuw internetabonnement
Bent u geen lid van de biblio-
theek maar wilt u toch gebruik
maken van de computers? Vanaf
1 juli kunt u ook een internet-
abonnement nemen. Dit kost
12,75 euro per jaar oftewel rond
1 euro per maand. Hiervoor mag
u onbeperkt internetten en op de
computer werken. Eventuele
printkosten zijn bij het internet-
abonnement niet inbegrepen.
Het internetabonnement geldt
voor de centrale bibliotheek in
het Stadshuis. Interesse? Infor-
meer bij de infobalie in de biblio-
theek.

Leestip
Elke maand tipt de bibliotheek
een boek dat op dit moment in
de aandacht staat. Moedervlek-
ken van Arnon Grunberg is Boek
van de Maand augustus in biblio-
theek De tweede verdieping. De
nieuwe roman van Grunberg

werd veel besproken in de me-
dia, ook vanwege de duidelijk
biografische elementen.

Moedervlekken is een boek over
een sterk rationaliserende man
die door machten van buiten aan
het wankelen wordt gebracht. De

Nog niet op vakantie geweest? Gaat u pas later deze zomer of
in de herfst op reis? Kom dan naar de bibliotheek om inspira-
tie op te doen in onze nieuwe reisgidsen. We hebben gidsen
voor allerlei landen en steden over de hele wereld. U vindt ze
bij de nieuwe aanwinsten, direct bij de ingang. Ook nog een
paar lekkere leesboeken mee op vakantie? En wilt u voorko-
men dat u de boeken weer te laat inlevert in de in- en uitpak-
stress? Kies dan voor onze verlengde leentermijn. Voor
slechts 1,50 euro leent u 6 in plaats van 3 weken.

veertigplusser Otto Kadoke is
een psychiater die gespeciali-
seerd is in suïcidepreventie en
werkt op de crisisdienst. Nadat
de Nepalese verzorgsters van
zijn bejaarde joodse 'moeder' ver-
trokken zijn omdat hij zich aan
één van hen heeft vergrepen,
moet hij op zoek naar een nieuwe
verzorgster. Als noodgreep
neemt Kadoke in een poging tot
‘grensoverschrijdende psychia-
trie’ een jonge suïcidale patiënte
als verzorgster in huis.

http://www.detweedeverdieping.nu
http://www.downunder.nl/
http://www.pen.nl/info/adverteren


http://www.pen.nl/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu?page=2

