
Het net geopende Buurtplein de wijk Gale-
cop wordt druk bezocht door de bewoners
uit de wijk. Buurtplein Galecop is hét ont-
moetingspunt in de wijk met diverse activi-
teiten. Deze activiteiten worden georgani-
seerd door de wijkbewoners zelf of vanuit
MOvactor.

Zo is er iedere maandag een buurtlunch,
deze wordt gehouden van 12.00 uur tot on-
geveer 13.30 uur. Tijdens deze buurtlunch
kunnen de bewoners gezellig met elkaar
lunchen en contacten op doen. Onze vide-
ograaf Jos van Vogelpoel nam afgelopen
vrijdag eens een kijkje in het Buurtplein en
maakte er een videoverslag van.

Hier de video: https://goo.gl/8zty91

Buurtlunch in Galecop

Mix van 450 nieuwe woningen aan de Doorslag

De gemeente wil van de Doorslagzone
(het gebied tussen het Stadshuis en de
Stadsboulevard) een aantrekkelijk gebied
maken om er te wonen, te werken en te
recreëren. Wethouder van Wonen Hans
Adriani: “In de binnenstad van Nieuwegein
streven we naar een plezierige combinatie
van wonen, werken en verblijven. De plan-
nen van NEOO voorzien in een behoefte
aan appartementen en aanvullende voor-
zieningen in de binnenstad. We zijn blij
met deze volgende stap om de binnenstad
te versterken en te verlevendigen.”

Speels en levendig ontwerp
In het grasveld komen twee woontorens.
Eén toren zal zeventig meter hoog wor-
den, de andere maximaal vijftig meter. De
verdiepingen lopen speels naar beneden.
Er komt ook een ‘levendige plint’ langs de
Stadsboulevard met horeca. De apparte-
menten in de woontoren variëren van 55

tot 100 vierkante meter. Vijftig apparte-
menten zijn zelfs groter. Voor het nabijge-
legen Sint Antonius ziekenhuis komen zo’n
150 zorgwoningen in één van de torens
beschikbaar.

Gevarieerd woningaanbod
Sander van Oss van ontwikkelaar NEOO:
“Met dit nieuwe hoogwaardige plan komt
de afronding van het oostelijk deel van de
binnenstad een grote stap dichterbij. Het
plan omvat een gevarieerd aanbod aan
woningen met prachtig uitzicht over de
Doorslag. In het hart van het plan komt
een nieuwe ontmoetingsplek: een pleintje
waar je in de zon op het terras kunt ge-
nieten van de bootjes die voorbij komen
varen.”

Architectenbureau Rijnboutt uit Amster-
dam is verantwoordelijk voor het concept
ontwerp.

De gemeente Nieuwegein heeft een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling
van de Doorslagzone in de binnenstad van Nieuwegein. NEOO en Koopmans
Bouwgroep zullen het gebied ontwikkelen inclusief twee woontorens met 450 op-
vallende woningen in een mix van sociale en vrije sector huurwoningen en koop-
woningen.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!
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DeDigitaleNieuwegeiner
Wekelijkse kleine selectie nieuws

in PDF-uitgave van pen.nl

https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.facebook.com/penpuntnl/
http://www.pen.nl/artikel/bewoners-in-galecop-maken-goed-gebruik-van-het-buurtplein


'PAUW pronkt niet meer'

Onze 'Jan met de Pet' houdt voor
ons de politiek in de gaten, hier in
Nieuwegein. Deze keer kwam hij
met een verhaal over de PAUW
bedrijven, dat is een organisatie die
de gemeente twee jaar geleden in
de maag is gesplitst door het Rijk
omdat de Wet Sociale Werkvoor-
ziening richting de gemeentes is
gegaan zodat mensen, die om een
of andere redenen niet echt mee
kunnen, bij de gemeente moesten
aankloppen om een dagbesteding
te krijgen en daarnaast mee konden
werken aan een leefbare stad. Het
bouwen van een toekomstbestendig
verdienmodel daarop is
onrealistisch.

Jan: 'Kijk, deze mensen aan een
baan helpen omdat ze elders niet
aan de slag kunnen, daar is niks
mis mee zou je zeggen. Maar he-
laas hebben gemeenten een adder-
tje onder het gras gevonden want
de diverse gemeenteraden gaan
ermee stoppen. Dit om diverse re-
denen. Legitiem? Misschien wel,
maar wat zijn nu de gevolgen voor
die mensen die er werken en vol-
gens mij er met veel plezier wer-
ken?'

'Er wordt voor een goede afvloei-
ingsregeling gezorgd. Lees: ‘Je
krijgt een einddatum en daarna niet
meer zeuren!’ Maar nogmaals wat
gaan we nu doen met die mensen
die nu werken bij PAUW ? De reden
dat die mensen daar werken is de
reden dat zij niet in een reguliere
baan kunnen werken. Dus een re-
denatie die ik ergens hoorde van:
‘Dan nemen die bedrijven die het
werk overnemen ze toch in dienst!’
Natuurlijk dromer.'

Het vervolg: https://goo.gl/LpO81k

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric heerlijke
romige paddestoelen.

Eric: 'Deze week weinig tijd gehad
om te koken. Wel tussendoor iets
met paddestoelen gedaan. Ik vind
dit een heerlijk en smakelijk ge-
recht. Ook nog eens snel te be-
reiden.'

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

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 Hattemerschans in de
wijk Fokkesteeg.

Zie foto op: https://goo.gl/rchGs8
____________________________

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

Boeven in kruipruimte van woning

In de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 februari jl. heeft
de politie van Nieuwegein twee mannen aangehouden die
zich verschuilden in de kruipruimte van een woning. De po-
litie vond de mannen bij het doorzoeken van de woning.

Rond 01.00 uur zag een surveillerende agent een gesigna-
leerde man in een woning aan de Havik. De man was niet
teruggekeerd van zijn verlof en de agent herkende hem
direct. Hij alarmeerde collega’s en al snel waren meerdere
politieagenten ter plaatse. Een man probeerde te vluchten
via het dakraam, maar toen hij zag dat de woning was om-
singeld, schoot hij weer naar binnen.

De agenten gingen de woning in, maar zagen op het eer-
ste oog niemand. Ze besloten ook een kijkje te nemen in
de kruipruimte, waar twee mannen, 21 uit Wijk bij Duurste-
de en 19 uit Utrecht, werden aangetroffen.

De woning van de week is
nieuw in de verkoop! Het be-
treft een hoekwoning in het
mooie Vreeswijk aan de Dok-
ter B.J. Buurmanstraat 25.

In het sfeervolle dorp Vrees-
wijk gelegen hoekwoning met
ruime tuin rondom en garage
op eigen terrein. De woning is
goed onderhouden en mo-
dern uitgevoerd.

Interesse? Bel snel met Moen
Garantiemakelaars voor een
bezichtiging.

Vraagprijs: € 269.500,- k.k.

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!'

Dokter B.J. Buurmanstraat 25

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


Zaterdag 4 maart: Repair Café

Repareer samen met vaklui je eigen kapotte
spulletjes. Dat kan weer op zaterdag 4 maart
aanstaande in het Milieu Educatie Centrum
aan de Geinoord 9. Tussen 14.00 uur en
17.00 uur staan diverse vaklieden klaar: elek-
triciens, naaisters, houtbewerkers en een
fietsenmaker helpen gratis bij alle mogelijke
reparaties. Ook gereedschap en materialen
zijn aanwezig.

Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbe-
woners op een nieuwe manier met elkaar in
contact te brengen en te ontdekken dat er
heel veel kennis en praktische vaardigheden
in de buurt aanwezig zijn. De gemeente Nieu-
wegein ondersteunt dit initiatief vanuit het
netwerk ‘Samen Duurzaam.’

Het Repair Café Nieuwegein is elke eerste
zaterdag van de maand (behalve juli/augus-
tus) van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Met de schop naar Lucas Galecop

Basisschool Lucas Galecop doet mee met
“NL Doet”; de grootste vrijwilligersactie van
Nederland! Rianne Spiegelenberg, directeur
van de basisschool in Galecop, nodigt vrijwil-
ligers uit om op vrijdag 10 maart van 10.00
uur tot 14.00 uur samen met de leerlingen en
leerkrachten het schoolplein nog groener in
inspirerender te maken.

Een groen en aantrekkelijk speelplein is be-
langrijk omdat samen spelen en bewegen de
sociale vaardigheden vergroot. Lekker ren-
nen, verstoppen, klimmen en klauteren; het
draagt allemaal bij aan het zelfvertrouwen
van kinderen. Niet alleen is een groener
schoolplein gezelliger voor de leerlingen
maar ook voor de omgeving.

Voor meer informatie: info@lucas-galecop.nl
of bel met de school: 030 - 60 377 49.

Nieuwegein Fietsstad 2018 ?

Je kan weer stemmen op de titel Fiets-
stad 2018. Een verkiezing van de Fiet-
sersbond waarmee ze per gemeente
onderzoeken hoe tevreden fietsers zijn
over het fietsen in hun gemeente.

Het is een eer om de titel te dragen,
trekt meer bezoekers naar je gemeente
en straalt goed uit naar buitenlandse be-
zoekers vindt de Fietsbond. "Het uitein-
delijke doel is om de kwaliteit van het
Nederlandse fietsbeleid verder te verbe-
teren", zegt Jaap Kamminga, project-
coördinator Fietsstad van de Utrechtse
bond.

Voor het eerst dit jaar hoeft een ge-
meente zich niet actief aan te melden
om kans te maken op de titel. Stemmen
kan nog tot en met 31 mei via de web-
site: http://www.fietsstad2018.nl.

Houten won in 2008. Nijmegen mag zich
dit jaar Fietsstad van het haar noemen.

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

Ik had me in december laten verleiden tot de aanschaf van een extra zogenaamd
gratis Kanjerlot. Probeer daar maar weer eens vanaf te komen. Telkens als ik belde
klonk het: ‘het is op dit moment drukker dan normaal. Probeert u het op een later
tijdstip nog eens.’ Ik werd er argwanend van. Zeker bij de meest perverse loterij van
Nederland. Waaraan ik uitsluitend meedoe, omdat spijt een hele nieuwe dimensie
krijgt als Gaston bij ons niet hoeft aan te bellen.

Column Willeke Stadtman: 'Postcodeloterij'

De Postcodeloterij, ze zouden het beter de
Socialedrukloterij kunnen noemen. Twee
maanden later zat ik nog met dat Kanjerlot.
Dat krijg je als je ‘hebberig’ bent.

Ze was hyper, ze was dolenthousiast en ze
viel helemaal stil toen ik zei dat ik mijn der-
de lot wilde opzeggen.‘Dat meent u niet.’
Soms is zwijgen het beste.

‘Weet u wel dat u dan niet meedoet met de
Postcodekanjer van april van 59,4 miljoen?’
Ik zweeg.

‘Weet u dat u inmiddels al 28 Kanjerpunten
bij elkaar hebt gespaard?’ Dat wist ik niet.
‘Die bent u dan ook kwijt en dat is natuurlijk
heel jammer.’ Ik had nog nooit van Kanjer-
punten gehoord.

‘Want als u iets wint met de andere loten
hebt u niets aan die Kanjerpunten.’ Ze laste
een pauze in om dit noodlottige bericht
goed op me te laten inwerken.

‘Dus als ik het goed begrijp, heb ik punten
gescoord die ik kwijt ben omdat ik een van
de drie loten opzeg?’ Zo was het. De Kan-
jerpunten bleken gekoppeld aan het Kan-
jerlot en nergens anders aan. Ik kon kiezen
of delen.

‘U kunt ook nog in de prijzen vallen bij Mil-
joenenjacht van Linda de Mol. U kunt zelfs
uitgenodigd worden voor het bijwonen van
een uitzending.’

Ik had ooit wel eens iets gelezen over een
man die op een verkeerde knop had ge-
drukt of te laat of zoiets en die toen met nul
euro naar huis ging, een rechtszaak begon

en dat verloor en dat ze toen bij de Postco-
deloterij heel blij waren dat de regels alle-
maal klopten.

‘Ik wil helemaal geen uitzending bijwonen
van Miljoenenjacht. Ik wil alleen maar van
dat derde lot af.’

‘Als u nu opzegt doet u alleen nog mee in
de trekking van maart en dus – ik herhaal
het nog maar een keer – niet meer met de
trekking van april als die Postcodekanjer
valt. Beseft u dat?’

‘U weet ook dat de Postcodeloterij 90 goe-
de doelen steunt?’ Dat wist ik niet, wel van
die goede doelen, maar niet van het aantal.
‘Dat geeft niet,’ zei ze. Dan ga ik nu uw be-
slissing opnemen op een bandje. Ik moest
op vier vragen ‘ja’ zeggen. Als er ooit een
prijs op ‘mijn’ Kanjerlot in april zou vallen,
had ik geen poot om op te staan.

Het geeft niet. Ik heb nog nooit iets gewon-
nen.

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.

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


Bromfietscontrole
Woensdag 2 maart jl. heeft de
politie Midden Nederland in Hou-
ten en Nieuwegein een brom-
fietscontrole gehouden. Deze
was er vooral op gericht op het
hebben van geldige papieren en
de snelheid. Ondanks het weer
en de vakantie werden toch nog
veel bromfietsen aangedragen
door de motoragenten.
‘Opvallende uitkomst van de
controle’, aldus de politie, ‘was
de hoeveelheid van bromfietsbe-
stuurders die zonder geldig rij-
bewijs hun voertuig bestuurden.
Deze hebben wij bekeurd in de
hoop dat ze dat niet meer zullen
doen.'
In totaal werden in Nieuwegein

16 bestuurders bekeurd vanwe-
ge het rijden zonder geldig rijbe-
wijs. 11 bestuurders kregen een
bekeuring vanwege het opvoeren
van hun bromfiets. Een persoon
wilde de controle ontduiken maar
kon door een motoragent worden
aangehouden en meegenomen
en worden naar de controleplek
op de parkeerplaats Blokhoeve.

Gevangene onwel
De brandweer en de ambulance
zijn zondagochtend met spoed
uitgerukt naar de penitentiaire
inrichting in Nieuwegein omdat
een gevangene onwel was ge-
worden. Het incident gebeurde
rond 10.45 uur. Personeel van
de ambulance heeft zich over het
slachtoffer ontfermd, hij was vol-

gens een woordvoerster van de
Dienst Justitiële Inrichtingen aan-
spreekbaar. Uit meldingen van
het P2000 netwerk zou het ge-
gaan zijn om een reanimatie. De
gevangene is onder begeleiding
van politie naar het ziekenhuis
gebracht. Over de toedracht van
zijn onwelwording is verder niets
bekend.

NLDoet
NLdoet, de grootste vrijwilligers-
actie in Nederland, wordt gehou-
den op vrijdag 10 en zaterdag 11
maart 2017. Op de website van
NLdoet hebben Nieuwegeinse
organisaties heel veel klussen
aangemeld. Genoeg te doen dus
voor Nieuwegeiners die de han-
den uit de mouwen willen steken.

Belangstellenden die een bijdra-
ge willen leveren kunnen zich
aanmelden als vrijwiliger op de
website: http://www.nldoet.nl.

Op dit moment zijn er nog veel
organisaties die helpende han-
den of assistentie bij hun activi-
teit kunnen gebruiken. Nieuwe-
geiners kunnen onder meer mee-
werken aan klussen bij Scouting
Vreeswijk, De Kruidentuin, buurt-
tuin Cirkeltje Rond, Fort Vrees-
wijk, het Natuurkwartier, bouw-
speeltuin Jeugdland en het
Vreeswijks Museum.

Voor informatie over NLdoet kun-
nen belangstellenden contact op-
nemen met Karin Beenen. Haar
telefoonnummer is: 06-43368435

Op zondag 2 april aanstaande zal weer het RBT Nieuwegein toernooi plaatsvinden in Nieuwegein. Voor de 26e keer kunnen deel-
nemers meedoen aan grootste interregionale badmintontoernooi voor recreantenteams gemengd- en herendubbel van Midden Neder-
land. Inschrijven voor deelname kan nog tot 5 maart aanstaande via de website van RBT Nieuwegein. Het RBT Nieuwegein is een
initiatief van de badmintonverenigingen BAD’87 en de R.B.C.N. uit Nieuwegein en wordt gehouden in het Sport- en Evenementen-
complex Merwestein in Nieuwegein. Alex Lisman is al vanaf de eerste editie verantwoordelijk voor dit evenement.

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.



Afzwemmen A-diploma

Woensdag 22 februari 2017 werd er af-
gezwommen voor het A-zwemdiploma
en was het enorm spannend voor een
grote groep kinderen. Alle kinderen de-
den enorm hun best. Het resultaat was
dat iedereen is geslaagd! Op de foto de
trotse kinderen met hun diploma;

Jules Moors, Ouarda Talib, Given Bo-
gers, Levi van Plateringen, Dyano Ha-
negraaf, Bas van Zijl, Younes Kasem,
Thom de Veer, Daniel Schoonheim,
Giverney van Luijn, Mehmet Ali Tepecik,
Nora van der Meer, Thije Bremmer,
Madelief Obdam, Naomi Buikema, Jes-
lyn Janssens, Tygo de Zeeuw, Vince
Burne, Evi Heijnis, en Yara Hegeman.

Alle namen leest u hier van de kinderen
die hun diploma behaalden leest u op
deze pagina: https://goo.gl/4Gki5O

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.

Zwemmen in de avonduren
We zitten nog vol in de vakantie week en
iedereen spettert er weer vrolijk op los. Wist
je dat het ook heerlijk recreatief zwemmen is
in de avond uren doordeweeks? Van 19.00
uur tot 21.30 uur ben je van harte welkom.

Zo hebben we op de vrijdag natuurlijk swing-
end discozwemmen van 19.00 uur tot 21.00
uur, wie heeft de beste dans moves?

Speciaal voor de gezinnen reserveren we
het bad op de zondag van 09.00 uur tot
12.30 uur.

Like ons op Facebook en hou de win acties
in de gaten!

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


Sportieve School!
De afgelopen maand zijn Ten-
nisverenigingen Rijnhuyse en
Vreeswijk gestart met het geven
van kennismakingslessen ten-
nis op diverse basisscholen in
Nieuwegein. Deze lessen wor-
den gegeven in het kader van
het Sportieve School program-
ma van SportID Nieuwegein.

In Wijkersloot, Zuilenstein, Ga-
lecop en Batau worden basis-
schoolleerlingen van groep 3 en
4 enthousiast gemaakt voor de
tennissport door Bart van Essen
en Rik van der Wal (Tennis-
vereniging Rijnhuyse), en in
Nieuwegein Zuid geeft Peter

Paul Schrauwen (Tennisvere-
niging Vreeswijk) les aan kin-
deren uit de groepen 3 t/m 8. In
een aantal lessen wordt de kin-
deren de basistechnieken van
het tennis bijgebracht. De kin-
deren reageren enthousiast op
de lessen en de ballen vliegen
soms letterlijk om de oren!

Leuke afsluiting
Na afloop van het programma
organiseren beide tennisvereni-
gingen nog een leuke afsluiting
op de club zelf. Bij Tennisvere-
niging Rijnhuyse kunnen de kin-
deren op 8 maart tussen 14:00
en 17:00 uur een heuse tennis
clinic volgen o.l.v. professionals

en kunnen ze op 11 maart tus-
sen 10:30 en 14:00 uur mee-
doen aan het Schooltennis E-
vent.

Ook Tennisvereniging Vreeswijk
organiseert een Schooltennis
Event, en wel op vrijdag 24
maart tussen 16.30 en 17.30
uur. Deelname aan deze aan-
vullende activiteiten is gratis,
maar de kinderen dienen zich
wel vooraf in te schrijven via
www.sportidnieuwegein.nl/
inschriven.

Straattennis
Het programma in het kader
van de Sportieve School heeft

tot doel kinderen enthousiast te
maken voor sport in het alge-
meen en in dit geval tennissport
in het bijzonder. Sport ID wil
aan de kinderen meegeven dat
er altijd en overal mogelijkhe-
den zijn om te kunnen sporten.
Om dat te bewijzen organiseert
Sport ID samen met beide ten-
nisverenigingen op 10 juni een
groot Straattennis Evenement.

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u te-
lefonisch (030-600 42 61) of per
e-mail contact opnemen met
Frank de Kruijf, zijn e-mail
adres: f.dekruijf@merwestein.nl

OMKIJKEN

Maart 2007.

Op een frisse,
winderige en vochtige
ochtend komen de
lopers van de halve
marathon, onderdeel
van de door Atverni
georganiseerde
NieuwegeinRun, een
voor een richting
finishstreep.

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 blijf je als senior mentaal
fit? Onder andere door je her-
senen goed te voeden. Niet al-
leen met puzzels en raadsels,
maar ook met echt voedsel.
Wat je eet is namelijk van in-
vloed op je lichaam, ook op je
hersenen.

Meer hierover 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 bewegingsconsu-
lente Colinda Olff van Food &
Fun gaan samen met u aan de
slag met gezonde voeding voor
de hersenen. Dat betekent
daadwerkelijk proeven van ver-
schillende producten en samen
met anderen meedoen aan een
leuke quiz maken over voeding.

De workshop is gratis en voor
iedereen vanaf zestig jaar.
Aanmelden via het e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. ‘Het blije brein’ of telefo-
nisch: 030 - 60 458 34.

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.

Media Maker Space
In Groot-Brittannië en India zijn

programmeren, techniek en
media al verplichte vakken op
school. In Nederland zijn we
nog niet zo ver, maar ook onze
kinderen zijn dagelijks omringd
met telefoons met apps, came-
ra’s en technisch speelgoed.

Daarom hebben we een jeugd
nodig die technologie kan ont-
werpen en bouwen, en die met
media kan omgaan. Om die re-
den start bibliotheek De tweede
verdieping binnenkort met de
Media Maker Space, een plek
waar kinderen en jongeren kun-
nen leren over en experimen-
teren met techniek en media.

Kinderen en jongeren tussen 6
en 14 jaar krijgen les in pro-
grammeren, websites bouwen,
apps ontwikkelen, games ma-
ken en vloggen. Ook is er ruim-
te voor bijvoorbeeld een Mine-
craft-toernooi of een 3D-prin-
tingmiddag en andere eenma-
lige workshops. Vind je het leuk
om met kinderen en jongeren
te werken en heb je affiniteit
met media en techniek? Ben je
minimaal één keer per maand
beschikbaar op woensdag-,
vrijdag- of zaterdagmiddag?
Neem dan voor meer informatie
contact op met Rebecca Wolf:
r.wolf@detweedeverdieping.nu

Nieuws van De Tweede Verdieping

Dossier ieders Belang
Tijdens de Algemene Ledenver-
gadering (ALV) van stadspartij
ieders Belang, die dinsdagavond
28 februari jl. gehouden werd, is
besloten dat de raadszetels van
Vincent Verhaar, Ad Visschers,
Haitze de Jong en Harry Riet-
veld terug moeten naar de partij.
Ook is besloten dat Hans van
der Steur nu de nieuwe penning-
meester is. Hij zal deze functie
overnemen van raadslid Vincent
Verhaar.

Haitze de Jong (foto), fractie-
voorzitter van de partij “ieders
Belang”, laat in een reactie aan
onze redactie weten: ‘Ook
hieruit blijkt weer dat binnen het
bestuur van ieders Belang on-
rechtmatig wordt gehandeld.
Niet alleen was volgens de Sta-
tuten van de partij, de beëindi-
ging van het lidmaatschap van

alle fractieleden van de partij
onrechtmatig, maar zelfs als dat
wel correct had plaatsgevonden,
dan hadden wij als commissie-
leden en raadsleden bij de ALV

aanwezig moeten zijn om ons te
kunnen verdedigen. Helaas durf-
de men dat laatste blijkbaar niet
aan en bleef de deur voor ons
dicht.'

‘Wij zijn dus niet zelf zijn opge-
stapt, wat in een dergelijk geval
dan wel als zetelroof bestem-
peld had kunnen worden. Overi-
gens als het bestuur ruggen-
graat had vertoond had ze han-
delend moeten optreden en per
direct Jacqueline Verbeek uit de
partij gezet, maar dat ze dat niet
deden is ongetwijfeld terug te
voeren op het feit dat dit bestuur
de financiële malversaties van
Jacqueline Verbeek zelfs heeft
gefaciliteerd en daar in de per-
soon van de partijvoorzitter, Do-
rella van Putten zelfs actief lei-
ding aan heeft gegeven. Wij zijn
dan ook over geen enkele nep-
berichtgeving van dit bestuur
meer verbaasd’ aldus de Jong.
De vier raadsleden van ieders
Belang laten weten hun raads-
zetel niet op te geven. Hier ons
dossier over dit onderwerp:
https://goo.gl/QGCjhu

Luister naar vertelkring Raconte
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 Boekenweek) en Transfor-
matie (thema van Wereldverteldag, 20 maart 2017).

Vertelkring Raconte bestaat uit zes enthousiaste vertellers uit
Nieuwegein, Houten, Amersfoort, Utrecht en Acquoy. De kring
komt 1 x per 2 maanden bijeen. Heeft u vertelervaring en heeft u
interesse in Vertelkring Raconte? Neem contact op met Irene
Bakker, 06-34358908 of irenco@casema.nl.

http://www.detweedeverdieping.nu



