
Twee doortrapte dieven in Nieuwegein lei-
den in augustus 2016 de bewaker van de
Media Markt in Nieuwegein flink om de
tuin. De politie zoekt dit duo. Op de bewa-
kingsbeelden is te zien dat ze een Ipad Air
2 stelen. Een van de dieven rent er daarna
vandoor. De ander volgt wat langzamer.
Buiten het zicht van de beveiliger weet de
rennende dief de buit in een bloembak te
gooien. In hetzelfde tempo gaat hij er ver-
volgens vandoor.

De tweede dief volgt trager en weet de
bloembak wandelend te bereiken. De be-
veiliger heeft deze truc niet gezien en gaat
nog achter de snelle dief - inmiddels zon-
der buit- aan, die inmiddels uit het zicht is
verdwenen. De video: https://goo.gl/aQ2hrp

Sluwe iPad dieven gezocht

Doodsoorzaak overleden man nog onbekend

De politie laat nog steeds niet veel los over
wat er gebeurd zou zijn in het appartement
aan de Zandwal in de wijk Merwestein.
Omwonenden laten weten veel bloed te
hebben gezien aan de muur in de gang
van de woning. De man lag voor de deur
in de gang. Hierdoor kon de politie niet
naar binnenkomen toen zij donderdagmid-
dag 9 februari jl. na een 112-melding de
woning binnen wilden dringen. Nadat
agenten door het keukenraam met kogel-
werende vesten binnen waren gekomen
zagen zij de 25-jarige man bij de voordeur
liggen in een plas bloed. Dit kan erop wij-
zen dat de man de deur probeerde te be-
reiken om hulp te roepen.

Buren hebben aangegeven eerder die dag
gegil te hebben gehoord in de woning. Dit
zou zijn geweest in de vroege morgen

rond 06.00 uur. Dit wijst erop dat er iets in
de woning zou moeten zijn gebeurd. De
politie laat verder nog niets los over de
zaak dan alleen dat het niet om een mis-
drijf gaat en dat de bewoner niet is ver-
moord.

Buurtbewoners zitten nog met veel vragen
en willen graag meer duidelijkheid. De po-
litie heeft onze redactie laten weten dat zij
druk bezig is met het onderzoek. Voorals-
nog laat zij niets los over deze zaak maar
mocht er meer bekend worden dan zal het
naar buiten gebracht worden.

De man die donderdagmiddag 9 februari jl. werd gevonden in de gang van een wo-
ning aan de Zandwal in de wijk Merwestein blijkt niet vermoord te zijn. Het lichaam
zou zijn van een 25-jarige man uit Utrecht. Het gaat om de zoon van het echtpaar
die wonen in de woning gaan de Zandwal. De ouders waren enige tijd niet aanwe-
zig. De vader lag in het ziekenhuis en de moeder was op vakantie. Specialisten
van de Forensische Opsporing startte direct na de vondst van het lichaam een
sporenonderzoek.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!
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ieders Belang is geklapt

Mevr. Jacqueline Verbeek is, we-
gens het opzeggen van het ver-
trouwen in haar, door de voltallige
raadsfractie van ieders Belang, don-
derdag 9 februari jl. per direct uit de
fractie gezet. Haar partijgenoten
hebben het vertrouwen in haar op-
gezegd omdat ze meerdere keren
“niet integer” heeft gehandeld. Frac-
tievoorzitter Haitze de Jong wilde in
eerste instantie niet zeggen waar
het om ging maar inmiddels is
bekend geworden dat Verbeek
Frauduleus zou hebben gehandeld.
Verbeek zou volgens de nieuwe
fractievoorzitter Haitze de Jong al
maanden voor spanningen zorgen
binnen de partij.

De resterende leden van de fractie,
vier raadsleden en twee commissie-
leden, zullen doorgaan de belangen
van de Nieuwegeinse burger te
blijven behartigen maar dat kan niet
onder de naam ieders Belang.

Verbeek stond aan de wieg van
Ieders Belang. Het is een samen-
voeging van Leefbaar Nieuwegein
en TROTS Nieuwegein. In 2013
was Verbeek lijsttrekker voor de
lokale partij en daarna fractievoor-
zitter. Vanwege gezondheidsrede-
nen deed Verbeek in januari vorig
jaar een stap terug. Het bestuur
staat nog wel achter Jacqueline
Verbeek. Inmiddels heeft Verbeek
laten weten door te gaan met ieders
Belang, maar dan als eenmansfrac-
tie.

De vier raadsleden die haar hebben
afgezet zullen op zoek moeten gaan
naar een nieuwe naam en een
nieuw bestuur. Ook geven ze aan
politieaangifte te doen tegen Ver-
beek vanwege frauduleus handelen.

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric een heer-
lijke ovenschotel rösti met courget-
te en tomaat.

Eric: 'Lekker om te serveren met
ene gebakken visje. Het recept
heb ik voor twee personen ge-
maakt maar kan makkelijk voor
meer gemaakt worden. Gewoon
vermenigvuldigen.'

Het recept: https://goo.gl/GC8CmX
____________________________

Alle straten, lanen, driften, pleinen
en wat dies meer zij, vastgelegd
volgens een vast stramien: ter
hoogte van het pand met huis-
nummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in ge-
fotografeerd. Daarbij bepaalt het
straatnamenregister van de Ge-
meentegids 2010 de alfabetische
volgorde in deze rubriek. Deze
week de Harplaan in de wijk
Zuilenstein. Zie voor de foto op:
https://goo.gl/3nydqg
____________________________

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: https://goo.gl/WpnjsF

Donatie voor 4 en 5 mei comité

Cees van Suylekom had een mooie achttiende-eeuwse
kast te koop staan. De eigenaar van het Nieuwegeins
Kleur-Geur en Smaakcentrum schenkt het bedrag graag
aan het Nieuwegeins 4 en 5 mei Comité. “Ik weet hoe
belangrijk deze data zijn en ik weet ook zeker dat het
comité het geld goed gaat besteden.” Voorzitter Hennie
Monrooij is erg blij dat het bedrag aan het 4 en 5 mei
comité schenkt. “Het geeft ons de mogelijkheid om te
investeren in de herdenking.”

De nieuwe eigenaar van de kast, Lonneke Bochove, heeft
zelf ook iets met 4 en 5 mei. “Ik woon nu in Den Haag,
maar ik kom oorspronkelijk uit Renkum. Mijn dorp lag in de
frontlinie tijdens de Slag om Arnhem en als kind al, leerde
ik hoe belangrijk het is om elk jaar de slachtoffers te
herdenken en de vrijheid te vieren. Daar wil ik graag een
bijdrage aan leveren"

Deze leuke twee-onder-een-
kap woning met dubbele ga-
rage én fantastische ligging in
Jutphaas Wijkersloot is onze
woning van de week. En nu
dus in prijs verlaagd!

De woning heeft een voortuin,
zijtuin alsmede een brede
achtertuin met veel privacy.
Wij laten je graag deze wo-
ning zien, bel je voor een af-
spraak.

Vraagprijs: € 299.995,- k.k.
Info: https://goo.gl/QNSbli

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

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

Woning van de week: Drilleveld 4

https://www.moenmakelaars.nl/
https://www.makro.nl/actueel/folders
http://www.gall.nl


Expositie: 'Mijn Muze' in het KCN

Op zaterdag 18 februari gaat de ledenexpo-
sitie 'Mijn Muze' van start. De expositie is te
zien van 18 februari t/m 15 maart in de ga-
lerie van het Kunstenaars Centrum Nieuwe-
gein (KCN) aan de Kerkstraat 38 in Jutphaas.
De expositie is te bezichtigen op de zaterdag
en de zondagen van 14.00 uur tot 17.00 uur.
De toegang is gratis. De Nieuwegeinse kunst-
historica en docente Grieta Felix opent de ex-
positie op zaterdag 18 februari a.s. om 16.00
uur.

Oorspronkelijk waren Muzen Griekse godin-
nen van de kunsten en wetenschap die wer-
den opgeroepen ter inspiratie. Tegenwoordig
spreken veel kunstenaars van 'Muze' als zij
door een vrouw of man worden geïnspireerd
tot het maken van mooie kunst. Maar Muzen
kunnen ook in de natuur liggen. Bijvoorbeeld
in uitgestrekte wouden met besneeuwde
bergtoppen, in prachtige muziekstukken of
wonderschone gedichten.

'Lokaal in de Kamer'

Op 15 maart doet 'Lokaal in de Kamer' (lijst
24) mee aan de landelijke verkiezingen. Deze
partij is een samenwerkingsverband van lo-
kale en provinciale partijen. De doelstelling is
om de basis van de partij uit te breiden en uit-
eindelijk samen te werken met lokale partijen
in alle gemeenten in Nederland.

Via samenwerking met lokale partijen in Nieu-
wegein, kan Lokaal in de Kamer de komende
jaren beter inspelen op de (politieke) wensen
en ideeën van inwoners in deze gemeente.
Het lokale geluid zal vervolgens worden ver-
taald naar de regionale/provinciale afdelingen
van de partij en – uiteindelijk – ook in Den
Haag terechtkomen.

Kijk op de website van de partij voor meer in-
formatie: http://www.lokaalindekamer.nl

'Vloggen over de oorlog'

Drie jonge geinvloggers uit Nieuwegein
starten volgende week met vloggen tij-
dens het verplaatsen van de bunkers bij
de Beatrixsluis. Esmee Koene (12), Lu-
ca van Amerongen (10) en Timo van
Santen (10) gaan op hun eigen wijze
betekenis geven aan het thema “vrijheid
en veiligheid.”

Het initiatief om via vloggen jonge
mensen te betrekken bij het vertellen
van oorlogsverhalen, komt van het 4 en
5 mei comité Nieuwegein en vlogger
Dagmar van Amerongen van Power-
2creatives. Ze vonden afgelopen najaar
elkaar op de beursvloer Samen voor
Nieuwegein en maakten met deze sa-
menwerking de winnende match. Zo
ontstond het project “Nieuwegein tijdens
de oorlog”. Esmee, Luca en Timo zijn
speciale gasten op 22 februari om 8.15
uur bij het verplaatsen van de bunkers
uit 1936.

Meer info op: https://goo.gl/WYkllX

https://pcbuitvaartzorg.nl/agendaoverzicht/agenda


Snoeigroep Galecop

Op zaterdag 25 maart aanstaande gaat de
snoeigroep Galecop er weer een leuke dag
van maken om het aangezicht van de wijk
Galecop wat te verbeteren. Deze keer zijn
de bomen in het buurtpark achter de ma-
nege aan de beurt (Maurice Roelantsho-
ve).
De snoeigroep Galecop kan nog steeds
mensen gebruiken die ook een bijdrage
willen leveren aan hun wijk en tevens een
leuke dag buiten willen doorbrengen. Ook
mensen die snoeien te zwaar vinden zijn
van harte welkom, want er is genoeg te
doen. De takken moeten opgestapeld wor-
den zodat deze door de gemeente opge-
haald kunnen worden. Tussen de middag
wordt er gezamenlijk een kopje soep met
broodjes gegeten.
De snoeigroep Galecop is een initiatief van
Stichting Wijkoverleg Galecop. Opgeven
en meer informatie kan door een e-mailtje
te sturen aan de organisatie:
snoeigroep.swog@gmail.com

Ja, in je eigen vlees snijden doet een slager en een chirurg liever niet. Maar in de
politiek kunnen ze het wel. Mevrouw Jacqueline Verbeek van ieders Belang is uit de
fractie gezet, lees: geflikkerd. Verbeek was de drijvende kracht achter de lokale
politieke stroming. Eerst voor Leefbaar Nieuwegein en later voor ieders Belang.

Jan met de Pet: 'Snijden in je eigen vlees'

Maar ja, Jacqueline is even een periode
buiten die fractie (door ziekte overigens) en
ze zagen direct de poten of soms onder je
stoel vandaan. Ik vind het wel van lef getui-
gen dat je dit als fractie doet terwijl de be-
treffende persoon niet aanwezig is. Meen je
dit Jan? Nee, natuurlijk niet! Maar dat stel-
letje klaplopers van die fractie wel. Een
coupe plegen als de hoofdrolspeler niet
aanwezig is, is natuurlijk lekker makkelijk.
Wat de redenen ook mogen zijn dat doe je
niet, ook niet in de politiek.

En Jacqueline, nu geen hoop gaan krijgen
dat ik je eventuele nieuwe partij zal steun-
en, want dat ga ik zeker NIET doen. Maar
een persoon met respect behandelen is het
minste wat je kan doen.

Het verhaal van die meneer Haitze de Jong
verbaast mij enigszins gezien zijn eerdere
optredens in de Nieuwegeinse gemeente-
raad. Hij is door Jacqueline Verbeek binnen
gehaald als de man die de files binnen
Nieuwegein zou oplossen. Revolutionaire
ontwikkeling. Helaas, gewoon een plan wat
in het verre Oosten al lang in werking is ge-
steld. Dus je wordt nu gebeten door je ei-
gen fractieleider. Maar de rest van die frac-
tie heeft natuurlijk ook boter op zijn of haar
hoofd.

Onze Nieuwegeinse draaikont, Ad Visser
en de bierbrouwer Vincent Verhaar zijn ty-
pische voorbeelden van meelopers. De
draaikont kan beter zijn politieke ambities
opbergen en lekker op die bus gaan rijden,
die Geinbus of zoiets. En meneer Verhaar
moet er mee stoppen om te denken dat hij
een politiek talent is en gewoon weer ruzie
gaan maken met die andere Nieuwegeinse
bierbrouwer.

En dan alweer bijna vergeten; het aftreden
van Erica van Alfen als fractievoorzitter van
de PvdA. Is er nu al een opvolger bekend
die de lege plek moet opvullen? Volgens
mij moeten ze heel ver langs de kandidaten
gaan om er een te vinden. Plaats 9 of 10
van de vorige lijst. Is dat nu een voorbode
van 15 maart aanstaande als de landelijke
verkiezingen zijn? Zo, dat was de lokale
politiek in een notendop.

Nu even een rondje Den Haag. Onze belof-
te goeroe Markje Rutten, gefeliciteerd trou-
wens met je 50-ste verjaardag eerder deze
week, belooft weer eens wat: 2 miljard!!
voor de verzorgingstehuizen en de PvdA en
de D66 gaan de docenten eens flink ver-
wennen. Ze overbluffen elkaar met miljar-
den. Allemaal beloftes om vervolgens ge-
woon weer met z’n honderdvijftiggen (150)
alles lekker te verdelen en natuurlijk eerst
je oude collega’s, die niet meer terug ko-
men, een leuk baantje bezorgen. Lekker
alles verdelen onder een klein groepje die
alleen maar rijker worden. Zelfs meneer
Kok (PvdA) was er destijds niet vies van:
‘links lullen rechts vullen’ is de term voor de
sociaal democraat en voor de rechterkant
van het politieke spectrum: wat van jou is,
is van mij en wat van mij is blijf jij met je
poten vanaf.

Denk hier aan als u gaat stemmen 15 maart
aanstaande.

Met hartelijke groet

Jan met de Pet

Meer 'petten' kunt u lezen als u op deze link
klikt: https://goo.gl/OGNEmO

http://boekenfestijn.com/
http://smaakenstijl.com/
http://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/de-strip-van-kim-houtzager


Boekenfestijn
In Nieuwegein is nog tot en met
zondag 19 februari het Boeken-
festijn: een rondreizende boe-
kenbeurs met meer dan 1 mil-
joen boeken, spellen, puzzels,
hobby- en knutselartikelen. In de
Beursfabriek Nieuwegein kunt u
terecht voor het grootste en
breedste boekenassortiment van
Nederland. Gratis toegang!

Groot en breed assortiment
Het Boekenfestijn reist al 35 jaar
door Nederland en België, twintig
keer per jaar in een andere stad.
Door de intensieve samenwer-
king met Veldboeket Lektuur
(één van de grootste boekenle-
veranciers van Nederland) heeft
het Boekenfestijn een nog breder

assortiment met duizenden nieu-
we titels, waaronder veel titels
van bekende schrijvers zoals
Tess Gerritsen, Karen Slaughter,
Stephen King, Nicci French, No-
ra Roberts, Santa Montefiore,
Ruben Koch en nog veel meer.
Alle boeken worden overzichtelijk
gesorteerd per ca-tegorie: ge-
schiedenis, reizen, hobby, culi-
nair, sprookjes, stripboeken, kind
en Young Adult. Over elk onder-
werp zijn verschillende titels te
vinden. Achterin de hal liggen de
hobby-, varia- en cadeauartike-
len zoals decoratie- en knutsel-
artikelen, kleur- en activity boe-
ken, stickers, schrijfgerei, puz-
zels, spellen, knutseldozen, hob-
byboeken, culinaire artikelen en
nog veel meer.

Verrassend veel voordeel
Het Boekenfestijn in Nieuwegein
trekt jaarlijks 15.000 liefhebbers.
Naast het grote en brede assorti-
ment komen zij voor de voorde-
lige prijzen. Alle boeken zijn
nieuw en niet eerder gelezen.
Door het opkopen van grote aan-
tallen zijn de prijzen laag en zelfs
voor een paar tientjes zijn sta-
pels boeken en hobby-artikelen
te verkrijgen. Bovendien zijn er
speciale acties alleen tijdens het
Boekenfestijn in Nieuwegein. Kijk
voor meer acties en informatie
op www.boekenfestijn.com.

Het Boekenfestijn in de Beurs-
fabriek Nieuwegein is nog van-
daag, vrijdag 17 en morgen,
zaterdag 18 februari as. geopend

van 10.00 uur tot 21.00 uur. Op
zondag 19 februari zijn de
deuren open tot 18.00 uur. De
Beursfabriek in Nieuwegein is op
loopafstand van het openbaar
vervoer en parkeren kan gratis (!)
voor de deur. De toegang is alle
dagen gratis.

Het Boekenfestijn zet zich in voor
KNGF Geleidehonden. Door
plastic dopjes te sparen van bij-
voorbeeld frisdrank, deodorant of
melk, kunnen lieve pups worden
opgeleid tot knappe geleidehon-
den. Bezoekers van het Boeken-
festijn kunnen hun gespaarde
plastic dopjes meenemen naar
het Boekenfestijn en inleveren bij
het inzamelpunt. Hiermee wordt
KNGF gesteund.

Er zijn weer leuke initiatieven op geïnitieerd om Luuk Witvers en zijn familie te helpen aan een rolstoelbus. Zo staat er op 26 februari
aanstaande een kraam in buurthuis de Doorslag aan de Parelduiker in Nieuwegein om spulletjes te verkopen tijdens de rommelmarkt.
Deze rommelmarkt begint om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur. De gehele opbrengst van de verkoop gaat naar Luuk om hem te helpen
aan wielen. Op 4 maart wordt er een keepersdag georganiseerd bij v.v. Desto in de Vleuten. De hele dag staat in het teken van Luuk.
Meer informatie over de actie vindt u hier: https://goo.gl/kKxJ4s

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). De tekeningen zijn te koop. Heeft
u interesse? Mail voor meer informatie naar: info@karikaturist.nl.



http://boekenfestijn.com/


Afzwemmen voor A en B

Woensdag 25 januari en woensdag 1
februari 2017 werd er afgezwommen
voor het B en A diploma en was het
enorm spannend voor een grote groep
kinderen.

Onder aanmoediging van ouders, broer-
tjes, zusjes,opa’s en oma’s, zwommen
zij af voor het tweede diploma van het
zwem-ABC, namelijk het A en B diplo-
ma. Alle kinderen deden enorm hun
best. Het resultaat was dat iedereen is
geslaagd!

Op de foto’s hierboven de trotse kinde-
ren met hun B-diploma.

Klik op onderstaande link voor de twee
foto's met de namen van alle kinderen
die hun diploma hebben gehaald in Mer-
westein.

Meer informatie: https://goo.gl/y60gDv

Handbalspektakel! bij Sport ID
Lijkt handbal jou een leuke sport en wil je het
zelf ook eens proberen? Dat kan! In de
maanden januari en februari geeft de Hand-
balvereniging Nieuwegein handbal lessen
voor jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar op
verschillende Nieuwegeinse basisscholen.

Deze kennismakingslessen worden georga-
niseerd in het kader van het Sportieve
School programma van Sport ID. Aanslui-
tend op deze kennismakingslessen kunnen
jullie meedoen aan het Handbal Spektakel!

Wil je meer informatie neem dan contact op
met Esther Jansen: e.jansen@merwestein.nl
(buurtsportcoach in de wijk Galecop) of met
de technische commissie van HV Nieuwe-
gein: TC@hvnieuwegein.nl.

Nieuwegein Awards 18 februari a.s.
Zaterdag 18 februari 2017 vindt in Sport- en
Evenementencomplex Merwestein in Nieu-
wegein de uitreiking van de jaarlijkse Nieu-
wegein Awards plaats. Tout Nieuwegein is er
aanwezig.

Tijdens de After-party van de Nieuwegein
Awards zal Sport- en Evenementencomplex
Merwestein bol staan van de swingende mu-
ziek. Na twee jaar afwezigheid is Sonny’s Inc
terug. Deze musici in hart en nieren zingen
en spelen twee uur lang de sterren van de
hemel. Wie even niet de dansvloer op wil,
maar rustig een praatje wil maken, kan zich
in de aparte loungeruimte terugtrekken en
onder het genot van een drankje en hapje
bijbabbelen. Jazz-formatie Suitable verzorgt
hier de prettige live-achtergrondmuziek.

Meer informatie over de Nieuwegein Awards
vindt u hier: http://www.nieuwegeinawards.nl

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


Nieuwegein Fietst!
Op woensdag 15 februari heeft
wethouder Peter Snoeren de
aftrap gegeven van Nieuwegein
fietst!. Dit nieuwe initiatief van
Goedopweg in samenwerking
met de gemeente Nieuwegein
besteedt meer aandacht aan de
fietsmogelijkheden in, naar en
vanuit de stad. Het samenwer-
kingsprogramma heeft als doel
de bereikbaarheid van de regio
te vergroten. Om mensen en-
thousiast te maken vaker te
gaan fietsen, organiseert Nieu-
wegein fietst! dit jaar diverse
fietsacties.

“Fietsen is snel en je blijft er ook

nog fit bij. Als je fietst, draag je
bij aan een schone, duurzame
leefomgeving. Toch stappen
nog één op de drie inwoners
dagelijks in de auto, zo blijkt uit
de inwonersenquête 2016 van
de gemeente. Met Nieuwegein
fietst! zetten we fietsen als alter-
natief op de kaart”, zegt Snoe-
ren.

Originele Nieuwegein-fiets
Nieuwegein fietst! trapt af met
een fotowedstrijd voor amateurs
en professionals. “We dagen al-
le mensen die in Nieuwegein
wonen of werken uit om hun ei-
gen fietsverhaal in beeld te
brengen”, aldus Snoeren. Voor

de winnaars staat een originele
Nieuwegein-fiets klaar. Daar-
naast is er een extra prijs te
winnen voor de beste fietsfoto
van de Nieuwe Heemsteedse-
brug. Die brug is immers een
belangrijke schakel in het regio-
nale fietsnetwerk en biedt een
comfortabele snelfietsroute tus-
sen onder meer Houten en
Nieuwegein.

Meedoen met de fotowedstrijd
kan tot 15 maart en is heel een-
voudig: upload een fietsfoto op
de Facebook-pagina Nieuwe-
gein fietst! of via Twitter
(@ngeinfietst) of Instagram
(@ngeinfietst) met de hashtag

#nieuwegeinfietst. Meer infor-
matie op de website:
www.nieuwegeinfietst.nl

Na de fotowedstrijd ‘Fietsen in
beeld’ volgen meer activiteiten
om fietsen in Nieuwegein op de
kaart te zetten. In het voorjaar
krijgt Nieuwegein gekleurde be-
wegwijzeringsstickers op door-
gaande fietsroutes. Nieuwegein
fietst! organiseert een kleurrijk
evenement om fietsers met de
routes te laten kennismaken.

OMKIJKEN

Februari 2016.

Vorig jaar, tijdens de
uitreiking van de
Nieuwegein Awards,
trad tot ieders verras-
sing Nieuwegeins oud-
wethouder en huidig
burgemeester van
Veenendaal als
begeleider van Lucas
van Roekel op.
Genieten! We zijn
benieuwd welke
verrassingsact de
organisatie
morgenavond voor ons
in petto heeft!

In deze rubriek kijken
we terug naar wat
'toen' in Nieuwegein
speelde.
Een rubriek waarin
met name mensen
de hoofdrol vervullen.

http://www.pen.nl/adverteren


http://glurenbijdeburen.nl/nieuwegein


http://www.nieuwegeinfietst.nl


Voorleesbrigade
Vindt u het leuk om voor te le-
zen en houdt u ervan om met
kinderen te werken? Word dan
voorlezer bij de Voorleesbriga-
de van de bibliotheek! Als voor-
lezer betekent u echt iets in het
leven van jonge kinderen: voor-
lezen vergroot hun woorden-
schat, stimuleert hun verbeel-
dingskracht en helpt hen te le-
ren luisteren en zich te concen-
treren. Een enorme impuls voor
de ontwikkeling dus.

Voorlezers lezen gemiddeld 1x
per week voor aan een groep
kinderen. Dit kan op verschil-
lende plekken in Nieuwegein
zoals op Cityplaza, in de biblio-
theek of op Fort Vreeswijk.

Interesse? Meer informatie en
aanmelden Wietske Moonen,
w.moonen@detweedeverdiepin
g.nu of telefonisch: 030 - 60
458 34.

Gezondsverhalen
Op zaterdag 25 februari 2017
houdt bibliotheek De tweede
verdieping in samenwerking
met levenscoach en storyteller
Helma de Hollander een verha-
lenmiddag met als thema: de
betekenis van gezondheid. De
middag in de bibliotheek begint
om 14.00 uur (inloop vanaf

13.30 uur) en eindigt om 16.30
uur. De deelnemers gaan met
elkaar in gesprek over gezond-
heid: hoe belangrijk is gezond-
heid in ons leven? En wat ge-
beurt er met je wanneer ge-

zondheid niet vanzelfsprekend
is?

De entree is 6,00 euro voor
leden en 7,50 euro voor niet-
leden. Aanmelden kan via

actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. Openhartig Live 25-2.

Voorjaarskiekjes
In de voorjaarsvakantie zijn
weer een hoop leuke gratis ac-
tiviteiten in de bibliotheek; voor
iedereen vanaf 12 jaar:

· 1 maart - Maak je eigen digi-
tale prentenboek (14.00 tot
16.00 uur): samen met de men-
sen van uitgeverij Somoiso ma-
ken we een digitaal prenten-
boek. Thuis bedenk je alvast
een verhaal dat je wilt vertellen.
In de bibliotheek leer je hoe je
van dit verhaal een digitaal
prentenboek maakt.

· 3 maart - Maak je eigen rap
(14.00 tot 16.00 uur): Leer alles
over ritme, klank en rijm en
maak je eigen lenterap

Aanmelden kan via e-mail:
actie@detweedeverdieping.nu.
Alle activiteiten worden georga-
niseerd in samenwerking MO-
vactor.

Nieuws van De Tweede Verdieping

Evenementenplein
Voor organisatoren van evene-
menten houdt de gemeente
Nieuwegein op woensdagavond
22 februari weer het jaarlijkse
evenementenplein. Een bijeen-
komst om het netwerk van orga-
nisatoren te versterken en ken-
nis en ervaringen uit te wisselen.
Dit keer rond de thema’s ‘Nieu-
wegein op de kaart’, gezond-
heid, alcoholpreventie en veilig-
heid. Het evenementenplein
vindt plaats op 22 februari van
19.00 uur tot 21.00 uur in het
Fletcher hotel aan de Buizerd-
laan 10 in Nieuwegein. Na af-
loop is er een netwerkborrel.

Programma
Hoe kunnen we Nieuwegein nog
meer op de kaart zetten? En wat
kan uw evenement hierin bete-
kenen? Medewerkers van mar-
ketingbureau Buhrs praten u bij

over het lopende traject met be-
woners en partners in aanloop
naar een plan voor verdere pro-
motie van Nieuwegein. Het Ro-
de Kruis Nieuwegein licht toe

welke inzet van EHBO voor welk
type evenement van belang kan
zijn. De GGD regio Utrecht en
Jellinek praten u vanuit het pro-
ject ‘Nuchter Verstand’ bij over

alcoholpreventie bij evenemen-
ten. Hoe voorkom je bijvoor-
beeld dat jongeren onder de 18
alcohol kunnen krijgen? Tot slot
verzorgt Willie van Dam, evene-
mentencoördinator, een korte
toelichting over de actuele ont-
wikkelingen rond vergunning-
verlening en evenementen-
veiligheid.

Aanmelden
aanmelden voor het evenemen-
tenplein kan bij Corine Polak via
e-mail: c.polak@nieuwegein.nl.
(030) 607 13 58.

Lezing Femke Halsema in de bibliotheek
Femke Halsema zat twaalf jaar in de landelijke politiek,
waarvan acht jaar als fractievoorzitter van GroenLinks. Haar
memoires aan deze periode beschrijft Femke in haar boek
Pluche.

Op dinsdagavond 7 maart (20.00 tot 22.00 uur) geeft Femke
Halsema een lezing in bibliotheek De tweede verdieping
over haar boek. Ze zal zich daarbij richten op de verkie-
zingscampagnes die ze heeft meegemaakt. Toegang: € 5,-
voor leden en € 7,50 voor niet-leden. Reserveer uw kaarten
via: actie@detweedeverdieping.nu of haal ze in de biblio-
theek.

http://www.detweedeverdieping.nu
http://www.esnverhuur.nl/


http://www.pen.nl/?p=20168

