
FC Utrecht middenvelder Sean Klaiber heeft
maandagochtend jl. zijn oude basisschool Lu-
cas Galecop verblijd met een bezoek. Klaiber
bezocht de school in het kader van een maat-
schappelijk project van de trotse nummer 4 uit
de Eredivisie. Ook Karim Loukili was aanwe-
zig.

De FC bezocht bij de start van de werkweek
namelijk liefst 17 basisscholen in de provincie
Utrecht in 12 verschillende gemeenten. Selec-
tiespelers gaven op locatie gastlessen over
gezonde leefstijl en financiële zelfredzaam-
heid, die in samenspraak met hoofdsponsor
Zorg van de Zaak en maatschappelijk partner
a.s.r. werden ontwikkeld. Aansluitend aan de
gastlessen was er een kinderpersconferentie.

FC Utrecht op Lucas Galecop

Leerlingen De Toonladder lopen voor water

De leerlingen hebben deze week ook een
gastles gekregen over het doel waarvoor
zij zich inspannen. ‘Wandelen Voor Water’
wil kinderen bewust maken van het feit dat
wij in Nederland gewoon water uit de
kraan kunnen drinken. Dat is in veel ande-
re landen wel anders! Vrouwen en kinde-
ren besteden in ontwikkelingslanden vaak
uren per dag aan het halen van water en
dat water is lang niet altijd schoon. In een
aantal landen is er zelfs nog een enorme
kindersterfte door water tekort en hygiëne
problematiek. Elk jaar sterven veel kinde-
ren aan cholera en diarree.

De opbrengst van deze sponsorloop komt
ten goede aan de ‘Max Foundation’. De
‘Max Foundation’ realiseert succesvolle
sanitatieprojecten op scholen in Bangla-

desh. Deze stichting laat bij scholen water-
putten bouwen, latrines aanleggen en
voorlichting geven aan leerlingen over hy-
giëne. Hiermee voorkomt men dat kinde-
ren onnodig ziek worden, school verzui-
men of, erger nog, vroegtijdig overlijden.

Onze videograaf Bart van Rooijen was
afgelopen woensdag ter plekke en maakte
een videoverslag voor onze lezers.

Klik op onderstaande link voor de video:
https://goo.gl/N2SdiI

Op woensdag 22 maart 2017 hebben ongeveer 70 leerlingen van groepen 7 en 8
van basisschool ‘De Toonladder’ in Galecop gewandeld voor water. Nadat wet-
houder Peter Snoeren het startsein heeft gegeven voor deze jaarlijks door de Ro-
taryclub Nieuwegein georganiseerde tocht, liepen de schoolkinderen zes kilome-
ter met zes liter water (vier petflessen) in hun rugzak, om zo kennis te maken met
de praktijk van alle dag voor kinderen in de derde wereld. De leerlingen lieten zich
sponsoren door ouders en familie en hebben vandaag ruim 1.100,- euro opge-
haald. De stichting ‘Aqua for All’ zal deze opbrengst vermeerderen.
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Waterliniedok afgesloten

Drie weekenden lang zal de toe-
gangsroute aan de Waterliniedok
met de A27 in beide richtingen afge-
sloten worden voor de realisatie van
een tunnel. Deze afsluiting vindt
plaats in de weekenden van: vrijdag
24 maart 21.00 uur tot maandag 27
maart 06.00 uur, vrijdag 31 maart
06.00 uur tot maandag 3 april 06.00
uur, maandag 3 april 21.00 uur tot
dinsdag 4 april 06.00 uur.

Binnen deze tijdvensters voert Sas
van Vreeswijk in opdracht van Rijks-
waterstaat werkzaamheden uit voor
de aanleg van de 3e kolk van de
Prinses Beatrixsluis. Het Waterlinie-
dok, de verbindingsweg tussen
Nieuwegein en de A27, is dan in
beide richtingen volledig afgesloten
in verband met de realisatie van
een tunnel. Houd rekening met
extra reistijd.

Het Waterliniedok is afgesloten
tussen de kruisingen Inundatiedok/
Defensiedok en Hollandhaven/Nij-
verheidsweg. Daarmee is er geen
verkeer mogelijk tussen Nieuwegein
en de A27. Het verkeer op de A27
richting Nieuwegein wordt omgeleid
via afslag Hagestein (27), Vianen
en de A2 en volgt de gele borden
met de letter A.

Lokaal verkeer tussen Nieuwegein
en Het Klooster/Tull en ’t Waal en
verkeer vanaf de A2 met deze be-
stemming, rijdt via de A2 en Vianen
naar de A27, vervolgens naar afrit
Nieuwegein (28) en volgt de gele
borden met de letter B.

Het Klooster en Tull en ’t Waal zijn
vanaf de A27 gewoon via afrit
Nieuwegein (28) bereikbaar. Het
verbod voor vrachtwagens op de
Wiersebrug over het Merwedeka-
naal wordt tijdelijk opgeheven.

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric groene
cutty met kippendijen, bloemkool
en broccoli.

Eric: ''In diep bord of schaal 3
eetlepels curry, daarop de rijst
serveren en dan de groenten en
kip mix bovenop, enjoy!'

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

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 Havik in de wijk de Door-
slag.

Zie foto op: https://goo.gl/Wv1ybC
____________________________

Gemeentepagina's
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

Jan met de Pet: 'Stoeltjes ruzie'

Voor iedereen is het nu allemaal verleden tijd. Geen lijst-
trekkers in welk idioot programma dan ook want dat is iets
waar ik me aan geërgerd heb: je kon de TV niet aanzetten
of je zag er weer een. Normaal zie je ze ook niet bij ‘Tijd
voor Max’ of het jeugdjournaal.

Maar nu even over de uitslag: we hebben het als kiezers
nu echt goed voor elkaar, ze moeten nu met minimaal vier
partijen een regering vormen. En welke combinatie die je
bedenkt ze moeten allemaal water bij de wijn doen. Alleen
nu komt de vraag wie moet de wijn zo aan lengen dat het
eigenlijk niet meer te zuipen is.

Klik op onderstaande link om de column van Jan met de
Pet te lezen. Deze week over de coalitievorming en het
geruzie om een plek in de Tweede Kamer te Den Haag.
https://goo.gl/Msyzh7

Op de 2e verdieping van een
kleinschalig appartementen-
complex in Batau vind je een
keurig bewoonde hoekmai-
sonnette.

De maisonnette is momenteel
een 2-kamerappartement
maar is op eenvoudige wijze
te wijzigen in een 3-kamer-
appartement. De woning is
intern gemoderniseerd en
keurig afgewerkt.

Vraagprijs: € 164.500 k.k.

Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (City Plaza)
www.moenmakelaars.nl
Telefoon: 030 - 60 760 60
Info: https://goo.gl/tzW26j

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: Degenburg 42

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


De scheepvaart tijdens WOII
Als opmaat voor de jaarlijkse 4 en 5–mei
viering wordt op vrijdag 21 april 2017 een bij-
zondere activiteit georganiseerd met als the-
ma: ‘Een drijvend verleden: de Nieuwegeinse
scheepvaart in de WOII.’ Bewoners van
Vreeswijk hebben zich georganiseerd om met
vereende krachten dit stuk cultuurhistorie ‘bo-
ven water te krijgen.’

De scheepvaart in Nieuwegein, voormalig
Jutphaas en Vreeswijk, is van grote betekenis
en kent een lange historie. Ook in de oorlog
heeft de scheepvaart in meerdere opzichten
een bijzondere rol gespeeld. ‘We halen de
verhalen van Nieuwegeiners ‘boven water
halen’ en leggen ze vast in beeld. Deze ver-
halen willen we op verschillende manieren
delen met inwoners van Nieuwegein en ze
worden in een aantrekkelijk, gevarieerd
programma gepresenteerd’ aldus de orga-
nisatie.

Klik op onderstaande link voor meer informa-
tie: https://goo.gl/iCnboR

Fiets-Rommelroute in Batau Noord
Op zondag 21 mei aanstaande vindt er in de
wijk Batau Noord een Fiets-Rommelroute
plaats. Buurtbewoners kunnen dan hun over-
tollige spulletjes verkopen in de voortuin, ga-
rage, oprit etc. De organisatie is op zoek naar
bewoners die mee willen doen. Belangstel-
lenden kunnen fietsend (of lopend) de route
langs gaan op zoek naar iets van hun gading.
Het is de bedoeling dat het een feestelijke,
gezellige dag wordt en bewoners elkaar leren
kennen. Deelname is gratis.

De organisatoren nodigen alle bewoners van
Batau-Noord uit om op 21 mei a.s. deel te ne-
men aan de rommelroute door de hele wijk.
Verkoop die dag, als particulier, tussen 11.00
uur en 16.00 uur je overtollige spulletjes van-
af je eigen terrein (tuin, oprit, garage, woon-
kamer etc.).

Wil je meer weten? E-mail de organisatie:
rommelroutebatau-noord@outlook.com

Bomenplantdag

Groep 7 van de Koningin Julianaschool
heeft op de woensdag 22 maart jl, in het
kader van de 60e boomplantdag, bomen
geplant in de Galecopperzoom. Zij kre-
gen hierbij enthousiaste hulp van wet-
houder Peter Snoeren.

De leerlingen gingen enthousiast in de
klei aan de slag. Diverse boom- en
struiksoorten werder geplant en voor
een goede ecologische omgeving wer-
den er ook wormen uitgezet.

“Planten en bomen zijn heel belangrijk
voor ons; zij zorgen dat onze omgeving
mooier wordt en zijn ook goed voor
schone lucht en zuurstof” aldus Shriya,
leerling uit groep 7.

De zon werkte fijn mee op deze stralen-
de morgen en na gedane arbeid keer-
den de leerlingen met modderlaarzen
weer terug naar school.

https://pcbuitvaartzorg.nl/agendaoverzicht/agenda


Ooievaars in Galecop
Het ooievaarsnest, dat in maart 2006 is ge-
plaatst in de wijk Galecop, is weer bewoond
door het ooievaarsmannetje dat zijn eerste
intrek nam in 2013. Het nest, tussen de
Reinesteijnseweg en de Lucas van Leyden-
hage, is sindsdien ieder jaar de vaste
broedplek voor dit mannetje dat nu wacht
op zijn vrouwtje. John van Erve is onze
vaste ‘ooievaarsfotograaf’ ter plekke en liet
ons vandaag het volgende weten:

‘Echt veel te beleven is er nog niet bij onze
ooievaars. Er zijn twee dingen die opvallen:
het eerste is dat er hard aan is gewerkt om
de rand van het nest met takken op te ho-
gen en het tweede, dat het koppeltje stapel
verliefd is. Met regelmaat bestijgt het man-
netje zijn vrouwtje, maar tot een echte pa-
ring is het nog niet gekomen.’

Onze redactie in Galecop en John van Erve
zullen de wijkbewoners weer op de hoogte
houden omtrent de voortgang rondom het
nest. Foto's: https://goo.gl/9GdSpj

Zeg nou zelf: u gaat toch ook liever niet voortijdig dood door onvoldoende te bewe-
gen? Wat voortijdig is blijft in wetenschappelijke artikelen doorgaans vrij duister,
want het gaat in onderzoeken altijd over grote groepen.

Column Willeke Stadtman: 'Zitten'

Terwijl ik natuurlijk persoonlijk helderheid
wil over de vraag hoeveel jaar het mij op-
levert als ik drie keer per week (tegen mijn
zin) loop te beunen in de sportschool. Ik
sport bij DeMix en daar is niets mis mee,
behalve dat het om sporten gaat. En dat de
dames van de receptie bij binnenkomst
‘goedemorgen’ en ‘veel plezier’ zeggen,
terwijl ik dat niet ga hebben. Ik prijs de
ochtenden dat ik van mezelf niet hoef.
Waarbij ik dan als non-argument heb, dat
geen mens weet wanneer hij doodgaat en
dat voortijdig dus ook maar een slag in de
lucht is.

En nu is er een artikel in een gezagheb-
bend wetenschappelijk tijdschrift versche-
nen. Ik hoef door de week helemaal niet te
sporten. Als ik de kans op een voortijdige
dood met 30 % wil verlagen hoef ik enkel in
het weekend drie uur stevig te wandelen.
Niet sloom kuieren maar echt hoppa met
fikse armzwaaien en ferme passen dat park
Oudegein in. Marcheren, maar dan zonder
bepakking.

Het gaat om de duur: anderhalf uur per dag
en niet stiekem smokkelen door die
anderhalf uur op te delen in drie keer een
half uur, omdat je bijvoorbeeld toch de hond
moet uitlaten. Dat doet namelijk niks voor
een voortijdige dood. En dat wil je niet. En
het is vast ook heel goed voor de hond.
Want dat is ook een zoogdier.

Wat verder glashelder werd in het artikel:
zitten is dodelijk. Zitten is het nieuwe roken.
Wie rookt én veel zit kan het beste alvast
contact opnemen met een uitvaartonderne-
ming. Zeker als daarbij ook nog sprake is
van zakken chips en andere snacks (van
teveel zout ga je ook weer voortijdig dood).

Wie tien uur per dag zit, heeft 40 tot 60 pro-
cent kans om vroeg te overlijden, dus met
dat weekendwandelen erbij houd je nog
altijd 10 tot 20 procent kans op een vroeg-
tijdige dood over.

Dus.

De boodschap is dan ook: onderbreek het
zitten. Ga eventueel fietsend werken (op
een deskbike), neem de trap, en grijp echt
élke kans aan om te gaan staan, ongeacht
waar. Stoor je niet aan visite, neem je tijd in
de bioscoop, en trek je niets aan van
eventueel commentaar van omstanders.
Die kunnen ook gewoon gaan staan.

Uit een aantal kleinere zitonderzoeken is
gebleken dat de schade van tien uur zitten
misschien toch gecompenseerd kan wor-
den door op iedere werkdag een uur (!)
intensief te sporten. Voor langzitters is
weekendsport dus niet genoeg.

Ik word hier toch zo moe van.

Over Willeke Stadtman
De Nieuwegeinse Willeke Stadtman (1950),
echtgenote en moeder van drie kinderen
schrijft haar belevenissen in een column op
De Digitale Stad Nieuwegein. Willeke heeft
drie kleinzoons en een kleindochter, een
hond (een Roemeense kliko) en een klein-
hond (de hond van haar dochter).

Vierendertig jaar was Willeke werkzaam in
de gezondheidszorg, aanvankelijk als arts,
later als bestuurder met name in de oude-
renzorg. In 2011 is zij gestopt met werken,
precies zoals zij zich had voorgenomen.

Meer columns: https://goo.gl/8O0kHT

Winkelcentrum Nedereind

http://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/de-strip-van-kim-houtzager
https://www.plus.nl/aanbiedingen


Bierproefavond
Op dinsdagavond 28 maart aan-
staande organiseert bierconsu-
mentenvereniging PINT regio
Midden in samenwerking met
brouwerij Zevenstar en Boerderij
de Middenhof weer een bier-
proefavond in Nieuwegein. Dit is
een unieke gelegenheid om ken-
nis te maken met verschillende
speciaal bieren.

Vanaf 20.00 uur zullen er onder
leiding van Mark Schiedon, PINT
Midden bestuurslid, een vijftal
bieren blind worden geproefd.
Tussendoor wordt er gepraat
over bier en biernieuwtjes. Na de
proeverij zal bekend gemaakt
worden welke bieren zijn
geproefd en welk bier het beste

en lekkerste van de avond wordt
gevonden. Tijdens de proeverij
zullen er enkele bijpassende
hapjes uit de keuken van de
Middenhof worden aangeboden.

De kosten voor deelname bedra-
gen 15 euro. Aanmelden kan via:
nieuwegein_proeft@pint.nl. Lo-
katie: Boerderij de Middenhof
aan de Duetlaan 1-3 in Nieu-
wegein (wijk Zuilenstein). Aan-
vang 20.00 uur.

Rommelmarkt
In Buurtplein Doorslag aan de
Parelduiker 13 in de wijk de
Doorslag in Nieuwegein wordt
zondag 26 maart a.s. een rom-
melmarkt gehouden. Deze rom-
melmarkt is van 09.30 uur tot

15.00 uur.
Bezoekers mogen gratis naar
binnen en de bar is open voor
een kopje koffie e.d. Er is een lift
en invalidentoilet aanwezig. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met Kees van den
Ham. Zijn telefoonnummer is:
06-36404655.

Kip & Rijst Fest
Op zondag 26 maart aanstaande
is het volop genieten in de
Beursfabriek in Nieuwegein. Het
Kip & Rijst Fest vindt dan plaats
van 12.00 uur tot 20.00 uur. Een
indoor evenement met muziek en
tropische gerechten met kip en
rijst.

Bij Kip & Rijst Fest is het eten

met liefde gemaakt en dat proef
je! Ontdek de lekkerste Cari-
bische, Aziatische en Vegeta-
rische gerechten, drankjes en
hapjes. Proef en ontdek nieuwe
smaken en producten, de
lekkerste kruiden en sambals.

Afgelopen zaterdag werd er weer volop gesport voor de stichting ‘Dag Zonder Zorgen.’ Deze stichting zorgt ervoor dat gezinnen met
kinderen tot en met 18 jaar, die het niet al te breed hebben, van een dagje uit kunnen genieten. Een dag, waar anders geen geld voor
zou zijn. Rick de Jong is de bestuursvoorzitter en de oprichter van de stichting. In totaal werd deze dag maar liefst € 572,50 opge-
haald. In 2016, de eerste keer dat de stichting op stap ging, genoten met 22 gezinnen (54 kinderen en 31 volwassen) van een dagje
Apenheul in Apeldoorn. Dit jaar staat een dagje Plopsaland de Panne (België) op de agenda. Video: https://goo.gl/uWuBKz

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://www.pen.nl/artikel/stichting-dag-zonder-zorgen-haalt-e-57250-op-tijdens-spinningsmarathon
http://www.galecop-golf.nl/
http://www.kosterschoenmode.nl/
http://www.pen.nl/adverteren


Afzwemmen C-diploma

Woensdag 15 maart 2017 werd er afge-
zwommen voor het C- diploma en was
het enorm spannend voor een grote
groep kinderen. Onder aanmoediging
van ouders, broertjes, zusjes,opa’s en
oma’s, zwommen zij af voor het derde
diploma van het zwem-ABC, namelijk
het C - diploma. Alle kinderen deden
enorm hun best. Het resultaat was dat
iedereen is geslaagd! Op de foto’s de
trotse kinderen met hun diploma;

Ayser Hartgring, Zoë Groenewegen,
Erik Verbeek, Roy Nesselaar, Jan Baas,
Sem van Elteren, Fleur Manten, Shanty
Belioso, Sara Bendada, Mats ter Avest,
Charlotte Wagner, Siem Stok, Marie
Verbeek, Flore Weldam, Norah Derk-
sen, Whitney Sinie, Valeriya Guliyan,
Alexander Guliyan, Dinand Vermeulen,
Lynn van Wijk.

Genieten in Merwestein
Met de lente in de lucht kijken we al weer uit
naar de mei vakantie. Laat de kinderen knal-
len van de glijbaan of een wellicht is er een
koude plons voor je tegenstander tijdens de
Bucketgame. En ontspan natuurlijk zelf heer-
lijk met een cappuccino op het binnen terras
of geniet in één van onze kruidenbaden.

Van maandag 24 tot vrijdag 28 april zal het
doelgoepenbad weer extra open gaan van
13.00 uur tot 15.30 uur zodat we meer water
kunnen bieden. Gedurende deze periode zal
het doelgroepen zwemmen op de dag
komen te vervallen.

Tijdens de mei vakantie bieden wij weer
snelcursussen aan voor het A en B diploma.
Bezoek www.merwestein.nl voor alle
informatie.

Avond- en Zwem4daagse
Op 6 en 18 april aanstaande kun je bij onze
zwembadbalie tussen 19.30 uur en 21.00
uur een super voordelig combinatie-ticket
aanschaffen voor de avond- en zwem4daag-
se.

Ook dit jaar weer zullen het gezellige weken
worden met veel (actief) plezier. Je kunt van-
af nu het inschrijfformulier bij de balie afha-
len of je kunt 'm hier alvast uitprinten en in-
vullen.

In 2017 wordt de Avondvierdaagse voor de
43ste keer gehouden. We lopen van maan-
dag 15 tot en met donderdag 18 mei. U kunt
ervoor kiezen om de 5, 10 of 15 kilometer te
wandelen. De Zwem4Daagse wordt gehou-
den van 26 tot en met 30 juni 2017.

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


Boef aangehouden
Donderdagmiddag 23 maart jl.
rond 16.30 uur is een man aan-
gehouden op de Batauweg in
Nieuwegein noord. Tijdens de
actie werd veel politie materieel
ingezet. Zijn auto werd klemge-
reden en de bestuurder is met
veel geweld uit zijn auto ge-
haald.

Een van de omstanders: ‘Ik fiet-
ste rustig op de Batauweg en
opeens zag ik overal vandaan
politieauto’s komen. De actie
verliep heel snel. Een man werd
uit een auto gehaald en achterin
een politieauto gezet. Ik weet
niet wat me overkwam.’

De politie liet onze redactie we-
ten: ‘Omstreeks 15.56 uur kre-
gen we een melding (heter-
daad) van een auto inbraak op
de Blokhoeve. Op basis van
informatie die wij van de melder
doorkregen, hebben we rond
16.30 uur een aanhouding ver-
richt.’ Tijdens het opsporen van
de verdachte werd ook een po-
litiehelikopter ingezet.

Onze fotograaf Michael Simon-
se was ter plekke en maakte
van de aanhouding enkele
foto’s. Deze foto's kunt u op de
volgende pagina zien:

https://goo.gl/aEF4ce

OMKIJKEN

Maart 2011.

Zes jaar geleden was
ik in de Bachstraat.
Toen deze beide boys
mijn camera zagen,
vroegen ze of ze óók
op de foto mochten.
Dat mocht. Uiteraard.
Een bezorgde vader
vroeg me nog waar-
voor ik fotografeerde.
‘Voor pen’, antwoordde
ik. Waarop bezorgd-
heid plaatsmaakte
voor geruststelling.
Hoe zou het nu met
deze boys gaan?

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





Het blije brein
Hoe blijft u als senior mentaal
fit? Onder andere door uw her-
senen goed te voeden. Niet al-
leen met puzzels en raadsels,
maar ook met echt voedsel.
Wat u eet is namelijk van in-
vloed op uw lichaam, ook op
uw hersenen. Dagelijks een
handje walnoten heeft bijvoor-
beeld een preventieve werking
op depressie en dementie.

Meer van dit soort weetjes
komt aan bod in de workshop
‘Hoe voed je je hersenen?’ op
dinsdag 28 maart van 10.30 –
12.00 uur op Buurtplein Zuid.
Bas Kamphuys van Ekoplaza
Nieuwegein en voedings- en
bewegingsconsulente Colinda
Olff van Food & Fun gaan sa-
men met u aan de slag met ge-
zonde voeding voor de herse-
nen. Dat betekent daadwerke-
lijk proeven van verschillende
producten en samen met an-
deren meedoen aan een leuke
quiz over voeding.

De workshop is gratis en voor
iedereen vanaf zestig jaar.
Aanmelden via email adres:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. ‘Het blije brein’ of telefo-
nisch: 030 6045834.

De workshop ‘Hoe voed je je

hersenen?’ maakt onderdeel uit
van ‘Het blije brein’ van Nieu-
wegeingezond.nu, de lokale
gezondheidswebsite van Nieu-
wegein. Dit is een serie work-
shops voor 60+-plussers die
gegeven wordt op Buurtplein
Zuid en Galecop

Boekenborrel
'Verboden vruchten' is dit jaar
het thema van de Boekenweek

en van de feestelijke boeken-
borrel van de bibliotheek. Op
donderdag 30 maart is ieder-
een van harte welkom voor een
onvergetelijke avond vol lite-
raire verleidingen in de biblio-
theek.Circusdirecteur Alexis de
Roode neemt Nieuwegeiners
mee in een literaire droom.

Schrijver Hafid Bouazza draagt
Arabische gedichten voor over

wijn en erotiek in de stijl van
Duizend-en-één-nacht. Pierre
et les optimistes brengt swing-
ende French latin jazz en de
duivelse danseres Natsumi
Scarlett sluit de show af met
een burlesque optreden.

Reserveer nu toegangskaarten
via het e-mail adres:
actie@detweedeverdieping.nu
of koop kaarten in de biblio-
theek. Toegang: € 5,- voor le-
den en € 7,50 voor niet-leden.

Verhalen over
Vertelkring Raconte komt op de
eerste dag van de Boekenweek
bijeen in de bibliotheek.

Op zaterdagmiddag 25 maart
trakteren o.a. leden Anneke
van Kouwenhoven, Wil
Spronck en Saskia Bangma het
publiek tussen 14.30 en 16.00
uur op verhalen over Verboden
Vruchten (thema van de Boe-
kenweek) en Transformatie
(thema van Wereldverteldag 20
maart 2017).
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Literaire avond
Een spanningsvolle relatie van
een dochter met haar vader en
waargebeurde verhalen uit een
notarispraktijk. Dat zijn de the-
ma’s van de literaire avond op
dinsdag 4 april in The Read
Shop Nieuwegein, waar de IJs-
selsteinse schrijfster Margret
van Paassen en de Nieuwegein-
se schrijver/journalist Johan
Nebbeling acte de présence ge-
ven. Van rauwe, nietsontziende,
egoïstische gluiperigheid tot
hartverwarmende goedheid en
opofferingsgezindheid. In de be-
slotenheid van het notariskan-
toor openbaart zich het mense-
lijk tekort in zijn volle naaktheid.

In de succesvolle rubriek ‘Waar-
van Akte’, die wekelijks ver-
schijnt in de regionale kranten
van de Persgroep en het Alge-
meen Dagblad, tekent journalist

Johan Nebbeling (59) de weder-
waardigheden op uit een no-
tarispraktijk. Ongelofelijk, schok-
kend en onthutsend vaak, maar
allemaal waargebeurd. Een aan-

tal van de meest spraakmaken-
de verhalen is gebundeld in het
boek ‘Het geheim van de no-
taris’, een uitgave van uitgeverij
Haystack.

Schrijfster Margret van Paassen
(58) publiceerde na drie eerdere
non-fictie boeken bij uitgeverij
Stili Novi haar zeer goed ont-
vangen eerste roman ‘Dochter
van mijn vader’, waarin ze het
aangrijpende verhaal vertelt van
Else die als jongvolwassene vol-
ledig verstrikt is geraakt in het
manipulatieve web van haar do-
minante vader. Het aangrijpende
verhaal vertelt van Else die als
jongvolwassene volledig ver-
strikt is geraakt in het manipula-
tieve web van haar dominante
vader.

Met deze twee aansprekende
auteurs belooft de literaire
avond in The Read Shop een
boeiende, vrolijke en leerzame
ervaring te worden. De toegang
is dinsdag 4 april as. gratis,
inloop vanaf 19.30 uur. Adres:
Binnenstede 21 in Nieuwegein.

Voorlezen in de bibliotheek
Elke donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur leest Rieneke
Kats van de Voorleesbrigade voor in de bibliotheek. Komt u
samen met uw dreumes of peuter luisteren naar de leukste
voorleesboekjes?

Aanmelden is niet nodig. Schuif gewoon gezellig aan wanneer
het u uitkomt en ontmoet andere Nieuwegeinse ouders.

http://www.detweedeverdieping.nu



