
Voor de tweede keer vindt er in Nieuwegein
een grote Pasar Malam plaats. Van vrijdag 21
t/m zondag 23 april is de Beursfabriek omge-
toverd tot een grote Aziatische Markt met als
thema: ‘Uw korte vakantie in Azië’.

Meer dan 50 standhouders bieden producten
uit vele landen aan, zoals: Indonesië, de Mo-
lukken, Thailand, India, Tunesië, Maleisië, de
Filipijnen en China. Een bezoek aan deze
Aziatische markt biedt een tropische shopping
en entertainment belevenis voor het hele ge-
zin.

Meer informatie over de Pasar Malam kunt u
hier lezen: https://goo.gl/P8FPYk

Pasar Malam

Snel internet voor Nieuwegeiners in buitengebied

Wethouder Johan Gadella: ‘Als gemeente
vinden wij het belangrijk mee te doen met
de actie van de initiatiefnemers, DICO
Breedband en de provincie Utrecht. Een
belangrijke reden is dat ook het buitenge-
bied goed en snel internet krijgt. Het bui-
tengebied Overeindseweg, Laagraven en
het stuk richting kasteel Heemstede heeft
veel potentie voor de toekomst qua ont-
wikkeling. Daarom is snel internet zeker
belangrijk.’ DICO Breedband maakt zich
sterk voor snel internet in buitengebieden.

DICO Breedband: ‘De koperkabels van
KPN zijn afstand afhankelijk. Boven een
bepaalde afstand krijg je gewoon geen
snel internet meer. Dit loopt in het ergste
geval terug tot twee megabit, dat is niet
meer werkbaar en niet van deze tijd.’

Als minimaal zestig procent van de in-
woners in het buitengebied interesse heeft
voor snel internet, wil de gemeente Nieu-

wegein met marktpartijen om de tafel om
te kijken welke mogelijkheden er zijn voor
de aanleg van een sneller netwerk.

Op Fort de Batterijen aan de Overeindse-
weg 25a in Nieuwegein is op woensdag
24 mei 2017 een informatieavond. Deze
avond begint om 19.00 uur. Bewoners in
het buitengebied krijgen dan alle informa-
tie over snel internet. Ook zal dan meer
bekend zijn over de kosten.

Onze videograaf Bart vsan Rooijen was ter
plekke tijdens een bijeenkomst voor de
pers over snel internet Fort de Batterijen.
Zie hier de video: https://goo.gl/YlsiQD

Nieuwegeiners in het buitengebied die last hebben van traag internet, kunnen zich
op woensdag 24 mei aanstaande melden tijdens een informatiebijeenkomst van
de gemeente Nieuwegein. Op het platteland is internet nu nog vaak traag omdat
het aangelegde netwerk vaak nog niet is voorzien van de nieuwste technieken.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!
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Cars4Charity

Op 23 juli aanstaande organiseert
Japtuning, leverancier van auto-
accessoires, voor de 4e keer een
Cars4Charity. Dit is een auto-
evenement voor mensen met een
passie voor auto’s en ten behoeve
van de Voedselbank. Deze keer
gaat de opbrengst naar de Voedsel-
bank in Nieuwegein. In 2016 wer-
den maar liefst 60 grote melkkratten
met voedsel opgehaald en deden
ruim 400 auto’s mee aan de actie.
Het evenement vindt plaats op de
parkeerplaats op De Blokhoeve na-
bij de MC Donalds en de Beurs-
fabriek.

Cars4Charity organiseert elk jaar
een Food Drive met een twist. Voor
een gevulde boodschappen tas
mooie auto’s bekijken. De organisa-
tie zorgt zelf voor een aantal spec-
taculaire show cars. Waaronder
KITT uit de film Nightrider en de
Groene Opel Manta uit de film New
Kids met een LookaLike uit de Film.
‘We zijn nog bezig met meerdere
prachtige wagens maar dat laat nog
even op zich wachten’ aldus de
organisatie. Op het ‘marktplein’ kun
je lekker snuffelen tussen allerhan-
de producten die voor je auto wor-
den aangeboden. Uit alle aanwe-
zige auto’s wordt die dag de mooi-
ste exemplaar gekozen.

Wethouder Martijn Stekelenburg
van de gemeente Nieuwegein zal
aanwezig zijn voor de uitreiking van
de ‘Grootste Donatie’ die dag. Wil jij
je inzetten en wil je nu al voedsel
inzamelen voor de Voedselbank in
Nieuwegein? Neem dan contact op
met de organisatie. Wellicht maak jij
dan kans op de mooie prijs die je
kunt winnen als je de ‘Grootste
Donatie’ weet te geven. Het e-mail
adres is: info@cars4charity.nl.

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week: 'Beef Biryani.'

Eric: ''Een rijk gerecht vol met
kruiden. Ik heb een boodschap-
penlijstje gemaakt voor twee per-
sonen, genoeg voor twee dagen
food.'

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

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 Hazelaarstraat in de wijk
Vreeswijk.

Zie foto op: https://goo.gl/cbwmY8
____________________________

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/3Wzsbf

Burgemeester herbenoemd

Frans Backhuijs is bij Koninklijk Besluit met ingang van 11
mei 2017 herbenoemd tot burgemeester van Nieuwegein.
Zijn ambtstermijn is hierbij verlengd met opnieuw een
periode van zes jaar. Backhuijs blijft hierdoor tot 11 mei
2023 burgemeester van Nieuwegein als hij zijn functie niet
eerder neerlegt.

Donderdagavond 20 april jl. om 19.30 uur is Frans Back-
huijs in een buitengewone raadsvergadering beëdigd door
de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, de
heer W.I.I. van Beek. Wethouder Peter Snoeren hield als
lid van de vertrouwenscommissie een toespraak. Ook
wethouder Johan Gadella en raadslid Martin Monrooij
spraken de burgemeester toe namens respectievelijk het
college en de raad.

Deze verrassend ruime en
zeer goed afgewerkte woning
met garage is niet voor niets
de woning van de week. Vier
grote slaapkamers, parkeer-
gelegenheid op eigen terrein,
diepe voortuin, vrij gelegen
achtertuin, rustig gelegen én
een ruim perceel zijn de be-
langrijkste pluspunten.

Kom je snel kijken?

Vraagprijs: € 279.500 k.k.
Info: https://goo.gl/xmYffL

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 vd week: Dotterbloemstraat 13

https://www.moenmakelaars.nl/
http://www.gall.nl


Wandelen in de natuur
Bent u een natuurliefhebber en een liefheb-
ber van park Oudegein? Wilt u die ijsvogel in
het park ook wel eens zien? Iedere eerste
zaterdag van de maand wandelt Luc de
Bruijn door het park op zoek naar vogels en
allerlei andere dieren en planten. U kunt mee,
gratis. De wandeling duurt twee uur. De
komende wandeling is op zaterdag 6 mei
2017 van 08.00 uur tot 10.00 uur.

Luc de Bruijn van de Vogelwacht Utrecht en
wandelt iedere 1e zaterdagochtend van de
maand door park Oudegein. Aanmelding is
niet nodig. Bij heel slecht weer gaat het niet
door.

De start is bij parkeerplaats Jack’s Grillhouse
aan het Parkhout 2 in Nieuwegein. Voor meer
informatie kunt u Luc de Bruijn een mailtje
sturen: l_de_bruijn@hotmail.com.

Koninklijke plantenmarkt
Op vrijdag 21 april 2017 (vandaag dus) van
10.30 uur tot 17.00 uur is Jenaplanschool De
Zuiderkroon aan de Graaf Dirklaan 2 in Nieu-
wegein, weer geheel in voorjaars- en oranje-
sferen! Iedereen is van harte welkom op de
jaarlijkse plantenmarkt op het schoolplein.

Er is een uitgebreid aanbod aan planten om
uw tuin of balkon op te fleuren; van geranium,
perkplanten tot aan hortensia en hanging
baskets. Terwijl u uw plantjes uitzoekt, ver-
maken de kinderen zich op het springkussen
of kunnen ze zich laten schminken. Genoeg
te doen dus!

De 6e editie van de plantenmarkt vindt plaats
op de dag van de Koningsspelen. In de
ochtend ontbijten de kinderen met zijn allen
op school en doen ze mee aan de landelijke
aftrap van deze sportieve dag. Maar ook de
rest van de dag staat in het teken van de
sport.

Leenfietsen bij Beatrixsluis

Het wordt steeds beter zichtbaar: de
contouren van de 3e kolk van de Prin-
ses Beatrixsluis en de verbreding van
het Lekkanaal. Het landschap rond de
sluis verandert doorlopend en dat is
vanaf de fiets het beste te zien. Daarom
stelt aannemersconsortium Sas van
Vreeswijk vanaf 15 april leenfietsen
beschikbaar. Een routekaart-met-uitleg
hoort erbij en is ook voor andere
geïnteresseerde fietsers beschikbaar.

De leenfietsen klaar staan bij restaurant
Hajé de Linielanding aan Waterliniedok
1 in Nieuwegein. Iedereen die dat wil,
kan, indien beschikbaar, gedurende 2
uur een fiets mee krijgen.

Reserveren is niet mogelijk. Borg beta-
len hoeft niet, legitimatie is (per groepje)
wel verplicht.

https://pcbuitvaartzorg.nl/agendaoverzicht/agenda


Cursus Digisterker
Het doorgeven van een verhuizing, het
aanvragen van huurtoeslag of werk zoe-
ken: steeds meer zaken met de overheid
moeten digitaal geregeld worden. Niet
iedereen vindt dat makkelijk. Hoe vind je
informatie op de websites van de overheid?

MOvactor start op 2 en 3 mei 2017 de
gratis vierdelige cursus Digisterker ‘Werken
met de elektronische overheid’. In kleine
groepen leren cursisten stapsgewijs hoe ze
een DigiD aanmaken en hoe ze deze
gebruiken op de sites van de overheid. De
cursisten ontvangen een werkboek waarin
ook de site van de gemeente Nieuwegein is
opgenomen.

De cursus wordt gehouden in het Stadshuis
van Nieuwegein. De cursisten moeten al
enigszins met een computer om kunnen
gaan. Aanmelden kan via e-mail adres:
activiteiten@movactor.nl of telefonisch:
030-6033748.

Ik snap zelf ook wel dat ‘vijf keer zakken voor het rijexamen’ een trackrecord is dat
zijn schaduw voor eeuwig vooruitwerpt. Op de ochtend van mijn allereerste rijexa-
men reed een achteropkomend voertuig mijn kofferbak in, omdat ik weliswaar at-
tent, maar een tikje onverwacht remde voor een zebrapad op de Grote Markt in
Groningen.

Column Willeke Stadtman: 'Meerijden'

Ik heb weleens overwogen om medisch te
laten uitzoeken waarom ik de afstand tot
betonnen palen en andere obstakels zo
slecht weet in te schatten. Verder rijd ik
heel goed. Veilig ook, behalve natuurlijk die
keer dat ik op de A2 achterstevoren in de
vangrail belandde, omdat ik een rechts pas-
serende Jaguar niet had zien aankomen.
Sindsdien weet ik wat total loss is (Jaguar).
Bij mij hoefde er alleen maar een nieuwe
deur in (Mazda 3). Kwestie van handig
ontwijken.

En of ik nu in mijn eigen koekblik rijd of in
de bolide van echtgenoot T: hij rijdt altijd
mee. Ik vind dat nergens voor nodig.

Ik rijd tegenwoordig zo’n 15.000 kilometer
per jaar en kom na elke rit ongeschonden
thuis. Weet de weg te vinden. Zie kans mijn
auto (in) te parkeren. Krijg incidenteel een
bekeuring, meestal voor futiele vergrijpen
zoals een geringe snelheidsovertreding of
parkeren met te weinig geld in de meter.
Maar hij kan het niet laten. Het begint al bij
het instappen.

‘Staan je spiegels goed? Ik kijk wel even of
er iets aankomt. Ja, het kan, toe maar, rij
maar op. Stuur gewoon recht houden en
dan achteruit. Nee, niet teveel aan dat stuur
draaien. Ja, zo.’ Of als we een verkeerslicht
naderen: ‘Ik zou de linker strook nemen,
schuif maar een baan op, goed zo, dat
scheelt bij het wegrijden, het beste kun je
hier links aanhouden. Sta je meteen goed.
Nee, schuif nog naar een baan op. Kan
best, is eigenlijk nog beter.’

Dit alles vergezeld van bijpassende hand-
gebaren. Met zo’n stem alsof hij een kind

met een aanmerkelijke rekenachterstand de
tafel van twee probeert uit te leggen. Of op
de snelweg. ‘We (!) gaan hier zo van baan
wisselen. Let goed op, want dit is een rot
bocht. Nee, terugschakelen hoeft niet, dit
kan ie best hebben. Je moet niet teveel
terugschakelen.

Jezus, zeg waar kwam die vent ineens
vandaan? Had je die eigenlijk wel gezien?
Die zat er ineens naast, van rechts.’ Dat hij
zelf op willekeurig welke parkeerplaats
bepaald geen neus heeft voor het vinden
van een geschikte parkeerplek. Soit. De
meeste vrouwen hebben geen echt talent
voor ‘meerijden’.

Ik vind het wel een opsteker dat ik in het
buitenland altijd achter het stuur mag.
Vooral in drukke steden. Omdat ik nu een-
maal de boel iets sneller overzie. Maar dat
is alleen in het buitenland.

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

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


SamenLoop voor Hoop
In het weekend van 24 en 25 juni
vindt op de atletiekaccommoda-
tie van Atverni in Nieuwegein de
SamenLoop voor Hoop Nieuwe-
gein plaats. Gedurende 24 uur,
van zaterdag 24 juni 14.00 uur
tot zondag 25 juni 14.00 uur
wordt door teams en individuele
lopers gewandeld over de atle-
tiekbaan. Daarnaast vinden al-
lerlei leuke activiteiten plaats.
Het wordt een fantastisch evene-
ment voor jong en oud. Doel is
natuurlijk geld ophalen voor on-
derzoek naar kanker. Aanmelden
kan via de volgende website:
www.samenloopvoorhoop.nl.

KWF Kankerbestrijding
SamenLoop voor Hoop is een

24-uurswandelestafette van KWF
Kankerbestrijding waarbij (ex )
kankerpatiënten en hun naasten
worden gesteund en in het zon-
netje worden gezet. Het wandel-
evenement is natuurlijk ook be-
doeld om geld op te halen voor
wetenschappelijk onderzoek
naar de oorzaken en de bestrij-
ding van kanker.

Kaarsenceremonie
Het evenement kent verscheide-
ne hoogtepunten, maar voor de
meeste bezoekers is de Kaar-
senceremonie het meest spe-
ciaal. Dan branden er vele kaar-
sen langs het parcours. Tijdens
de ceremonie wordt stilgestaan
bij degenen die strijden of heb-
ben gestreden tegen kanker of

de mensen die deze ziekte he-
laas niet hebben kunnen over-
winnen.

De organisatie verwacht dat het
een mooi en bijzonder weekend
wordt. Op dit moment hebben
tien teams zich ingeschreven.
Maar de organisatie hoopt na-
tuurlijk op meer deelnemers. Er
is ook een prachtig podiumpro-
gramma samengesteld met op-
tredens van lokale artiesten.

Tweede BuurTent
Na een succesvolle eerste opzet
van de BuurTent in Doorslag,
streek de tent op woensdag 19
april neer in Jutphaas-Wijker-
sloot.
In de BuurTent kunnen wijkbe-

woners terecht voor informatie
over de manier waarop woning-
inbraken worden gepleegd en
wat zij kunnen doen om deze te
voorkomen. Ongeveer 30 bewo-
ners maakten gebruik van de uit-
nodiging en gingen in gesprek
met politie, gemeente en preven-
tieadviseur over veiligheid en
preventie. Ook de woningcorpo-
ratie en jongerenwerk waren
aanwezig.

In de tent konden mensen hun
verhaal kwijt over een inbraak zij
hebben meegemaakt, terecht
met specifieke vragen over de
beveiliging van hun woning,
maar ook voor tips wat ze kun-
nen doen bij het zien van een
verdachte situatie.

Menno van Laarhoven uit de zesde klas van het VWO heeft als eerste leerling van het Anna Lyceum het certificaat voor Adobe Inde-
sign CS6 behaalt. Wat aan het begin van het schooljaar startte als een experiment vanuit de aan het Anna van Rijn College verbonden
Microsoft Imagine Academy, heeft uiteindelijk geresulteerd in het daadwerkelijk behalen van dit examen. Menno kan nu aantrekkelijke
lay-outs maken voor drukwerk of digitale distributie. Een veelgevraagde vaardigheid op de arbeidsmarkt. Onze karikaturist Jan
Ibbelings wilde zijn skills laten zien en maakte bovenstaand karikatuur van Menno.

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 in Merwestein

Woensdag 22 maart 2017 en woensdag
29 maart 2017 werd er afgezwommen
voor het B en A - 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 eerste
en tweede diploma van het zwem-ABC,
namelijk het A en B - diploma. Alle kin-
deren deden enorm hun best. Het resul-
taat was dat iedereen is geslaagd! Op
de foto boven de trotse kinderen met
hun B-diploma.

Ân Nguyen, Caitlyn Penders, Zoe van
Rossum, Manahil Mansoor, Carlos Dias,
Oscar Littlewood, Kevin Lewis Qubert
Verstraeten, Ibtissam Allach, Nour Alou-
ad el Jehemit en Zoe Bronder.

Alle namen en de foto's op de volgende
link: https://goo.gl/Rpn7q5

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 wellicht is er een kou-
de 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 de 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.

Gratis kinderopvang
Van maandag 15 mei tot en met donderdag
18 mei kunnen kinderen weer meedoen met
de Avondvierdaagse in Nieuwegein. Voor
kinderen tot en met 6 jaar, waarvan broertjes
en/of zusjes meelopen, is er dit jaar weder-
om gratis kinderopvang mogelijk bij kinder-
dagverblijf Bibelot van KMN Kind & Co in
Nieuwegein. Op maandag 15 mei tot en met
woensdag 17 mei van 17.00 uur tot 20.00
uur kunnen de kinderen terecht.

Wanneer u gebruik wilt maken van deze gra-
tis opvangmogelijkheid dient u zich voor 12
mei aanstaande in te schrijven. Dit doet u
middels het inschrijfformulier op de website
van KMN Kind & Co.

De website van KMN Kind & Co vindt u hier:
https://goo.gl/PrcSVB

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


Unesco
Regionale bestuurders van ge-
meenten, waaronder wethouder
Johan Gadella uit Nieuwegein,
waterschappen en grote eige-
naren zoals Natuurmonumenten
en Staatsbosbeheer hebben tij-
dens een feestelijke bijeen-
komst op 20 april 2017 hun
steunbetuiging voor de Unesco
nominatie aan de Liniecommis-
sie van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie overhandigd. De
ondertekening en aanbieding
van de steunbetuiging vond
plaats op Fort Voordorp in
Groenekan. De ondertekening
is een belangrijke stap op weg
naar de UNESCO

Werelderfgoedstatus van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie
(NHW) als uitbreiding van het
sinds 1996 bestaande Wereld-
erfgoedStelling van Amsterdam
(SvA).

Bekendheid, bewustwording en
draagvlak ontwikkelen bij alle
betrokken partijen is belangrijke
voor UNESCO. Het draagt bij
aan de bescherming en het
behoud van het Werelderfgoed.
Tijdens een aantal bestuurlijke
bijeenkomsten over de UNES-
CO nominatie met gemeenten
en grote eigenaren is door de
partners aangegeven dat ze
duidelijk willen maken dat ze de

nominatie ondersteunen.

Op 20 april is de steunbetuiging
aangeboden aan de Liniecom-
missie door de bestuurders van
de gemeenten en waterschap-
pen en de grote eigenaren die
deel uit maken van het toe-
komstig Werelderfgoed. De
Liniecommissie is het hoogste
bestuurlijk orgaan in de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Zij wordt
gevormd door de vier gedepu-
teerden van de provincies
Utrecht, Noord-Holland, Gel-
derland en Noord-Brabant.

Met het leggen van een puz-
zelstuk van de Nieuwe

Hollandse Waterlinie hebben de
vertegenwoordigers van be-
trokken partijen hun symbo-
lische handtekening gezet en
hebben met elkaar de verbin-
ding gemaakt in de hele Linie.
Deze houten puzzel (plm. 2 x
3m) is gemaakt door leerlingen
van het Leerwerkbedrijf Nieuwe
Hollandse Waterline in Gelde-
malsen.

Op de website van
hollandsewaterlinie.nl staat een
overzicht van alle steunbetui-
gingen die de Liniecommissie al
heeft mogen ontvangen en
staat ook hoe u zelf steun kan
betuigen voor de nominatie.

OMKIJKEN

April 2005.

Meerdere jaren achter-
een verzamelden zich
op een zondag in april
eigenaren en
bewonderaars van
Corvettes (ook wel
Vettes genoemd) zich
op het parkeerterrein
naast Big Daddys in
Blokhoeve. Daar waar
nu MacDonalds zich
bevindt. Mooie
mensen, mooie
machines, mooi weer,
mooie herinneringen…

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



Lunchpauzelezing
Donderdagmiddag 4 mei geeft
Renée Blom van 12.00 uur tot
12.45 een lunchpauzelezing
over hoe (oorlogs-)geweld niet
alleen direct slachtoffers treft,
maar ook impact heeft op de
volgende generaties. Ze
spreekt daarbij uit eigen erva-
ring; Renées moeder zat in een
concentratiekamp.

Renée Blom trekt de lezing
door naar wat ze tegenwoordig
ziet gebeuren met vluchteling-
enkinderen die naar Nederland
komen.

De bibliotheek zorgt voor koffie,
thee en jus d'orange. De
toegang is gratis. Aanmelden:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. 4 mei.

Minecraft-toernooi
Is uw kind of kleinkind gek op
Minecraft? Meld het dan aan
voor het Minecraft-toernooi in
de bibliotheek. De kinderen en
jongeren kunnen hun eigen
happy place in Minecraft bouw-
en. De gemeente Nieuwegein
gaat het leukste idee uitvoeren!
Iedereen van zes tot en met
dertien jaar kan in teams van
twee tot vier kinderen mee-
doen. Let op: elk team moet
wel over minimaal één Mine-

craft-licentie voor de PC be-
schikken.

Op het team met het beste idee
wachten fantastische prijzen:
een zelf ontworpen happy
place ter waarde van 1000 euro
(aangeboden door de gemeen-

te) en een coole gadgetbox van
de Media Markt. MOvactor
helpt tevens bij de uitvoer van
de drie leukste ideeën.

Het startevent is op maandag
24 april (12.00 uur tot 13.00 uur
voor 6 tot 9-jarigen, 13.00 uur

tot 14.00 uur voor 10 tot 13-
jarigen). Hier worden de spel-
regels in het kort uitgelegd, is
er een kennismaking met de
andere teams en een brain-
storm.

Op maandag 1 mei (18.00 tot
20.00 uur) is de prijsuitreiking
met coole gadgetmarkt. Op de
markt kan je 3D-printen, bouw-
en met Lego Mindstorms en
nog veel meer. Ook kinderen
die niet meegedaan hebben
met het toernooi, zijn welkom
om hier te bouwen, ontwerpen
en gamen.

Aanmelden is verplicht voor het
toernooi. Reserveren kan via
de website van de bibliotheek:
www.detweedeverdieping.nu/
minecraft. Hier is ook een uitleg
van de spelregels te vinden.

Project HAPPY @ Nieuwegein
is een samenwerking van de
bibliotheek, de gemeente
Nieuwegein, MOvactor, Lijfstyle
en Media Markt.

Nieuws van De Tweede Verdieping

Dia-lezing
Liefhebbers van veerschepen en
andere geïnteresseerden opge-
let! Op zaterdag 22 april organi-
seert Museumwerf Vreeswijk
een dia-lezing getiteld: ‘Het
nieuwe leven van historische
IJveren’ en een presentatie van
het boek Heen & Weer. Spre-
kers zijn Frank Hemminga en
Trudy Admiraal.

Tijdens de lezing voert Frank
Hemminga u langs de geschie-
denis van de IJveren. Daarnaast
vertelt hij over Stichting Move
Amsterdam (Museum voor het
openbaar vervoer & straatbeeld)
waarvan hij medeoprichter is.
Deze stichting heeft als doel het
beheer, behoud en de restau-
ratie van het rijdend en varend
erfgoed van de regio Amster-
dam. Vrijwilligers runnen onder
de naam IJ-buurtveer, een

veerdienst over het IJ naar het
historische dijkdorp Nieuwen-
dam en naar het Vuurtorenei-
land.
Uiteraard trakteren Frank en

Trudy u die middag op prachtige
plaatjes van de oude veersche-
pen over het IJ. Leuk om te
weten is dat Nieuwegein maar
liefst drie historische IJveertjes

heeft! Dat zijn het IJveer XII aan
de Dorpsstraat en de Shipdock
V en de Nora aan de Prins Hen-
driklaan in Vreeswijk.

Entree: € 5,- p.p. (incl. een bak-
je koffie of thee). Ontvangst van-
af 13.00 uur in het Theehuys.
De lezing start om 13.30 uur en
vindt plaats in de Expositieruim-
te. Meldt u zich tijdig aan voor
de lezing via het email adres:
museumwerf@museumwerf.nl.
of via 030 65 79 581.

Museumwerf Vreeswijk is rol-
stoelvriendelijk en ligt aan de
Wierselaan 113 in Nieuwegein.
Parkeren in de buurt van het
werfterrein is mogelijk. Op het
terrein zelf echter niet.

Ouder-kindochtend: Feest met Jip en Janneke
Vier op woensdag 10 mei (10.00 tot 11.00 uur) de Annie M.G.
Schmidt-week mee met muziek en leuke spelletjes en ontmoet
andere Nieuwegeinse ouders. Terwijl de kinderen (0 t/m 3 jaar)
lekker spelen of op schoot zitten, krijgen de ouders allerlei
praktische tips rondom taalontwikkeling, voorlezen en de leukste
boeken. Daarnaast is er elke maand een mini-workshop voor
ouders en kinderen. Bijvoorbeeld kinderyoga, muziek op schoot
of kinder-EHBO. De ouder-kindochtenden vinden elke tweede
woensdag van de maand plaats. De volgende ochtenden zijn
op: 14 juni, 13 september, 11 oktober, 8 november en 13
december.

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



