
Wil je kans maken op een rondvlucht boven
Nieuwegein? 'Like' dan de Facebookpagina
van De Digitale Stad Nieuwegein. Onze redac-
tie zal dan uit alle 'Likers' een winnaar trek-
ken. Ooit Nieuwegein vanuit de lucht gezien?
Dan is dit je kans!

Het enige wat u hoeft te doen is naar onder-
staande pagina te gaan en ons leuk te vinden.
Kleine moeite toch? Een snellere kans op een
kadootje is er niet. Ga naar:
https://www.facebook.com/penpuntnl/

Meedoen kan tot het einde van deze maand.

'Like' onze Facebookpagina

Voetballen voor de Voedselbank

YouTubers worden steeds populairder. Je
hebt YouTubers die tutorials maken, chal-
lenges doen of toffe voetbalvideo's maken
en je hebt de zogeheten vloggers. Het
aantal YouTubers is enorm toegenomen
de laatste jaren maar een voetbalteam van
YouTubers is nieuw.

De oprichter en tevens hoofdcoach van FC
Creators is de Nieuwegeiner Roy van Ros-
sum. Roy, zelf ook YouTuber, heeft dit
voetbalteam opgericht bestaande uit be-
kende Nederlandse YouTubers met affini-
teit met voetbal. Enkele grote namen uit
FC Creators zijn: Ponkers, Vvbasvv, Defa-
no Holwijn, Supergaande en Fifalosophy.

De Voedselbank in Nieuwegein was zeer
blij dat de wedstrijd met de actie voor de
Voedselbank werd georganiseerd. Het

team van JSV won overigens de wedstrijd
met 5-3. De totale opbrengst was overwel-
digend:

- 1522 artikelen levensmiddelen
- 2 dozen bananen
- 1 krat sinaasappelen
- 1 krat appels
- 4 dozen shampoo
- cheque € 500,- van Project 2000

De Digitale Stad Nieuwegein maakte er
een videoverslag van. Deze kunt u hier
zien: https://goo.gl/Qd6P8V

Op 23 juli aanstaande zamelt Cars-4-Cha-
rity voedselpakketten in voor de Voedsel-
bank in Nieuwegein. Dit evenement vindt
plaats op De Blokhoeve. Meer weten? Kijk
op de volgende link: https://goo.gl/1qwhl3

Er was veel jeugd op de been op Sportpark Galecop. Woensdagavond 17 mei jl.
werd op het hoofdveld van JSV een benefietwedstrijd gehouden ten behoeve van
de Voedselbank Nieuwegein. Het Old Stars team van JSV naam het op tegen het
sterrenteam FC Creators, een team vol bekende Youtubers uit Nederland. Dat was
dan ook de reden dat er veel jeugd aanwezig was. De entree moest betaald wor-
den in .................. natura! En dat was een primeur voor Nederland.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!

Jaargang 21 Vrijdag 19 mei 2017

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/
https://www.facebook.com/penpuntnl/


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


'Martin hoort er gewoon bij'
Jan met de Pet: ‘Ik werd vandaag
gebeld door de hoofdredacteur van
De Digitale Stad Nieuwegein. Ik heb
een politicus op zijn teentjes getrapt
met mijn laatste Jan met de Pet.
Goh, zult u denken. Dat doe je toch
vaker? Ja inderdaad, dat is min of
meer een hobby van mij. Maar in dit
geval moet ik even de hand in eigen
boezem steken want ik ben zo maar
het beste paard van stal te noemen
in mijn opsomming van de toekom-
stige lijsttrekkers. Misschien weet u
het al maar voor de zekerheid: Mar-
tin Monrooij van de Christen Unie.'

‘Maar wordt hij nu wel de toekom-
stige lijsttrekker of zal Ineke Schild-
kamp een poging wagen? Of mis-
schien wel een andere Monrooij te
weten Christel. Lijkt mij erg leuk als
Christel denkt; Ik zal die vader van
mij eens een leuke verrassing be-
zorgen en zoveel voorkeurstemmen
weten te regelen dat zij de nieuwe
lijsttrekker wordt en of dit nu een
leuke verrassing is voor Martin, dat
denk ik eigenlijk niet, maar je weet
maar nooit. Misschien maakt hij wel
graag plaats voor de familie of
hoopt hij stiekem dat zij ook in de
raad komt.’

‘Nu we het toch even over de CU
hebben: gaat Gert-Jan Segers aan-
sluiten bij de onderhandelingen of
houdt hij ook zijn been stijf aan-
gaande de migratie net zoals
GroenLinks? Ja, die van Groen-
Links zullen zich wel even achter de
oren krabben: hadden ze eindelijk
een keer regeringsverantwoordelijk-
heid kunnen dragen zijn het die
asielzoekers die de weg versperren.
Maar daar de volgende keer meer
over.’

Redactie: Zo Martin, zo zie je maar,
een reactie wordt altijd beloond met
een actie. Nu niet meer zeuren he,
je hoort er gewoon bij hoor!

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric huis-
gemaakte Gnocchi.

Eric: 'Een geweldig pasta gerecht,
vrij makkelijk zelf vers te maken,
zoveel fijner dan kant en klaar uit
de winkel.'

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

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 Heemraadsweide in Ba-
tau Noord in Nieuwegein.
Zie foto op: https://goo.gl/M6h9ho
____________________________

Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws.

Veel wisten het al, maar vanaf
woensdagmorgen vroeg zijn deze
pagina’s ook te lezen op de Digita-
le Stad Nieuwegein.
Zie: http://goo.gl/A4kMSd

Zevende editie van Eetmee!

De gewone dagelijkse groet is een gemakkelijke eerste
aanzet voor contact. Samen eten is vervolgens de ideale
manier om elkaar beter te leren kennen. Stichting Eet mee!
biedt voor het zevende achtereenvolgende jaar deze mo-
gelijkheid tijdens het evenement Eet mee! In je buurt. Hier-
bij kun je als inwoner in de week van 12 tot en met 18 juni
zélf buurt- of plaatsgenoten uitnodigen voor een praatje
tijdens een hapje en drankje, een taartje, lunch of etentje.

Nodig iemand uit
Doe mee met Eet mee! In je buurt en nodig iemand uit bij
jou thuis of op een andere leuke plek. Je kunt er ook voor
kiezen om het niet in je eentje te doen, maar samen met
bijvoorbeeld vrienden of buren. Je kunt samen een etentje
organiseren of je gasten zelf iets lekkers laten meenemen.
Voor organisaties is dit een originele manier om klanten,
relaties, buren of collega’s bijeen te brengen en uit te no-
digen voor bijvoorbeeld een vrijdagmiddagborrel of een
lunch. Op eetmee.nl kun je gratis kaarten aanvragen waar-
mee je je gasten kunt uitnodigen. Als organisatie is het mo-
gelijk om tegen kostenvergoeding aangepaste kaarten aan
te vragen, waarbij de informatie wordt voorgedrukt en een
logo geplaatst.

Op rustige en prettige locatie
in de 'Doorslag' ligt deze wo-
ning met 4 ruime slaapka-
mers. De woning is goed on-
derhouden en heeft een die-
pe achtertuin. Deze woning is
in 1980 gebouwd en ligt in
een rustig woonhofje nabij het
park. Alle voorzieningen zijn
op loopafstand. Mede om de-
ze redenen is de woning zeer
geschikt voor gezinnen met
kinderen.
Vraagprijs € 250.000,- k.k.
Meer: https://goo.gl/MCWMBt

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: Stormvogel 19

https://www.moenmakelaars.nl/
http://www.slagerijwimkastelein.nl/
http://www.gall.nl
http://www.pen.nl/artikel/jan-pet-laatst-lacht-lacht


Ouder worden in een woongroep

In het kader van de Europese Gemeenschap-
pelijk Wonen Dag op zaterdag 20 mei aan-
staande zijn belangstellende van harte wel-
kom bij de Woongroep 'De Bosruiter' aan de
Bosruiter 20 in Nieuwegein.

Groepswonen is de nieuwe woonvorm voor
50-plussers om zelfstandig te kunnen blijven
wonen met betaalbare huur. Op dit moment is
er ruimte op de wachtlijst. De woongroep
hanteert een eigen wachtlijst en inschrijven
bij Woningnet is verplicht.

Het gebouw heeft drie woonlagen met geheel
zelfstandige driekamer appartementen van
ongeveer 70 vierkante meter. Op de begane
grond is een algemene ruimte met terras voor
gezamenlijke activiteiten. Bent u nieuwsgierig
geworden? Kom dan kijken op zaterdag 20
mei van 13.00 tot 16.00 uur. Voor meer
informatie kunt u bellen met het secretariaat:
030-8785867.

Fiets- en Rommelroute in Batau

Op zondag 21 mei van 11.00 uur tot 16.00
uur houden de bewoners in Batau Noord een
Fiets- en Rommelroute in hun wijk. Ruim 65
wijkbewoners doen mee. Vanaf alle 65 adres-
sen verspreid over de wijk bieden wijkbewo-
ners hun tweedehands spulletjes aan. Op
veel plekken in de wijk doen meerdere buren
uit één straat mee.

Organisatrice Renée Blom: “We zijn heel erg
blij met dit enorme aantal aanmelding. Nu
hopen we natuurlijk vooral op mooi weer en
op veel bezoekers. We zijn dan niet alleen
duurzaam bezig door zaken te verkopen en
niet weg te gooien, maar als er veel mensen
de straat op gaan, wordt het bovenal een
gezellige dag.”

De deelnemers herkent u aan de ballonnen
aan de gevel van de woning.

Anna van Rijn Lyceum op TV

Het Anna Lyceum besteedt vanaf de
eerste klas aandacht aan het onderwerp
stress bij jongeren. Dit is inmiddels ook
opgepikt door de landelijke media, met
als resultaat dat dinsdagavond 30 mei
onze lessen over stress uitgelicht wor-
den in het actualiteitenprogramma
Brandpunt van KRO-NCRV op 30 mei
om 20.25 uur.

Als docent en mentor op het Anna Ly-
ceum en als workshopleider bij stress-
opschool.nl werkt Guiot Duermeijer met
leerlingen om ze coachen in het dealen
met hun stress. Brandpunt filmde een
mentorles, waarin hij met zijn klas 1TE
aandacht besteedt aan het onderwerp
en waarna hij en een paar van zijn leer-
lingen geïnterviewd werden.

https://pcbuitvaartzorg.nl/agendaoverzicht/agenda




Media Makerspace
Vanaf mei start de Media Makerspace
Nieuwegein. De makerspace is een plek in
de bibliotheek waar kinderen, jongeren en
hun ouders alles leren over media, ICT en
techniek. Kinderen kunnen als uitvinders
en ontwerpers in de dop aan de slag met
hun creatieve ideeën. Bijvoorbeeld tijdens
de cursus 3D-ontwerpen en -printen.

In de cursus van drie middagen (start vrij-
dag 2 juni) leren kinderen van 9 t/m 12 jaar
werken met een ontwerpprogramma. Ze
maken hun eigen ontwerp en printen deze
met de 3D-printer. Aan het einde van de
cursus gaan ze naar huis met hun custo-
mized telefoonhoesje, sieraad of sleutel-
hanger. Na het afronden krijgen ze hun
diploma uitvinder/ontwerper voor de 3D-
printer mee en kunnen ze zelf aan de slag
tijdens het open lab van de Media Maker-
space.

De cursus 3D-ontwerpen en -printen vindt
plaats op vrijdagmiddag 2 ,9 en 16 juni
(15.30 tot 17.00 uur) en is geschikt voor
kinderen van 9 tot 12 jaar. De eigen
bijdrage voor bibliotheekleden is € 15,- en
voor niet-leden € 22,50. Aanmelden kan
via actie@detweedeverdieping.nu o.v.v.
‘3D’

Al enkele maanden is Aad Koedijk vrijwel dag en nacht bezig met de voorbereiding-
en voor het Festival Lentekriebels, dat aanstaande zaterdag wordt gehouden. ‘Om-
dat het de eerste keer is dat we een dergelijk feest houden, moest er van alles gere-
geld worden’ zegt Aad. ‘Denk aan: crowdfunding, artiesten, workshops, vergun-
ningen, podium en geluid, hapjes en drankjes, verkeersmaatregelen, EHBO, publi-
citeit enz. Dat vereiste heel veel overleg en arbeid. Ik heb het met veel plezier ge-
daan en ik hoop dat het een groot succes wordt.’ We hebben dit als team tot stand
gebracht met twee andere leden van het wijkplatform, de wijkcoördinator van de
gemeente en MOvactor. Echter, alleen ik en één ander lid (toevallig ook mijn echtge-
note) hadden, als gepensioneerden, echt veel tijd beschikbaar en dat kwam goed
uit!’

Aad Koedijk de drijvende kracht achter Lentekriebels

Sociale samenhang
Toen er drie jaar geleden nieuwe leden no-
dig waren voor het ter ziele gegane wijk-
platform (Hoog) Zandveld / Lekboulevard,
meldde Aad zich aan. ‘Mijn vrouw heeft me
destijds overgehaald. Het platform maakte
een doorstart en moest weer helemaal wor-
den opgebouwd. Toen de beoogd voorzitter
te weinig tijd bleek te hebben, heb ik het
overgenomen. Samen met hem, nu de
secretaris, hebben we andere leden aange-
trokken, een penningmeester benoemd,
een werkplan gemaakt en een doelstelling
geformuleerd. Die komt er op neer dat we
de leefbaarheid, de veiligheid, de sociale
samenhang en de participatie in de wijk wil-
len bevorderen.’

Korte lijnen
In eerste instantie richtte het wijkplatform
zich vooral op het opknappen van de wijk,
het groen, het straatmeubilair, verkeers-
problemen enz. Aad: ‘Daarnaast faciliteer-
den we een actiegroep, twee wijkbewoners
die een jeu-de-boulesbaan wilden laten
aanleggen en een paar moeders die zich
sterk maakten voor de herinrichting van een
speelpleintje. En iedereen die dat wilde kon
en kan terecht op onze openbare wijkplat-
formvergaderingen, waarbij ook de wijkwet-
houder (Hans Adriani), de wijkcoördinator,
de Accountmanager Openbaar Domein en
de wijkagent aanwezig en direct aanspreek-
baar zijn. Dat werkt erg goed. De lijnen zijn
kort, er kan snel zaken worden gedaan.’

Steeds leuker in de wijk
‘De laatste tijd houden we ons vooral bezig
met het bevorderen van de sociale samen-

hang en de participatie in de wijk. We heb-
ben een kerstmarkt gehouden en nu dus
het Festival Lentekriebels. Daarbij hebben
we als wijkplatform veel voordeel van al
onze contacten. Zo hebben we met name
het podiumprogramma rond gekregen door
contacten te leggen met organisaties die
van nature contacten hebben met onze
doelgroep zoals De Kom en de mensen van
kunst en cultuur van de gemeente en door
open podia te bezoeken (Gluren bij de Bu-
ren, De Partner). Het vinden van alle vrij-
willigers die hiervoor nodig zijn, is een ver-
haal op zich. We hebben contact gezocht
met bewoners die we de afgelopen twee
jaar geholpen hebben hun doelen te berei-
ken en zij doen nu als het ware iets terug.
Een mooi voorbeeld van bevorderende be-
wonersparticipatie, toch? Hierdoor kan het
een mooi festival worden waarbij mensen
op een enthousiasmerend en uitdagend
festival met elkaar in contact komen. En
daar vloeien wellicht weer nieuwe initiatie-
ven uit voort. Zo kunnen we het met z’n al-
len steeds leuker maken in onze wijk. Op
vrijwillige basis!'

Onze adverteer-
ders maken
www.pen.nl
mogelijk!

https://www.plus.nl/aanbiedingen
https://www.meersmaakenstijl.com/
http://www.pen.nl/adverteren
http://www.pen.nl/artikel/strip-kim-houtzager-4


Bouwstart Meentwal
Aan de Meentwal 2 t/m 192 komt
een nieuw appartementenge-
bouw. Wethouder Johan Gadella
gaf maandag 15 mei jl. het offi-
ciële startsein voor de bouw. Het
betreft een nieuw woongebouw
van 96 middeldure huurapparte-
menten, waar in Nieuwegein ook
behoefte aan is. Het omzetten
van de kantoorfunctie naar een
woonfunctie past binnen het be-
leid van de gemeente Nieuwe-
gein.

‘Op deze centrale plek investe-
ren we in kwaliteit, comfortabel
wonen met mooi uitzicht en
voorzieningen dichtbij’, aldus
wethouder Johan Gadella.

Het te realiseren appartementen-
gebouw heeft een hoogwaardige
uitstraling.

Project Meentwal bestaat uit 96
appartementen in diverse wo-
ningtypen en oppervlaktes varië-
rend van 70 m² gebruiksopper-
vlak (gbo) tot en met 150 m² gbo.

De woningen beschikken over
een eigen buitenruimte, berging
en parkeerplaats. Ook de aan-
grenzende openbare parkeerge-
legenheid krijgt een gedeeltelijke
upgrade.'

Wethouder Johan Gadella

De Nieuwegeinse karikaturist – cartoonist Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast houden strips, cartoons en karikaturen.
Als live-karikaturist treedt hij op in binnen- en buitenland tijdens beurzen, feesten en evenementen onder de namen karikaturist IBIS
en Rembrandt van Gein. Kijk op de website van Jan als u meer over hem wilt weten. (www.karikaturist.nl)

Voor De Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl) maakt Jan Ibelings iedere week een cartoon over een actuele Nieuwegeinse gebeurtenis
of een karikatuur van een BN-er (bekende Nieuwegeiner) of MBN-er (minder bekende Nieuwegeiner). Jan Ibelings maakt deze
cartoons en karika- turen voor PEN eerst in lijn op papier en kleurt ze daarna in met de computer. De tekeningen zijn te koop. Heeft
u interesse? Mail voor meer informatie naar: info@karikaturist.nl.

Deze week alweer de honderdste tekening! In de binnenstad van Nieuwegein zal van woensdag 24 mei tot en met zondag 28 mei een
kermis gehouden worden. De kermis is iedere dag geopend om 13.00 uur en wordt gehouden op de grote parkeerplaats nabij winkel-
centrum Cityplaza (P-West) aan de Hagestede. Er zijn veel attracties waaronder: Botsauto’s, ballenfontein, de Booster, Brakdance,
blikken gooien, de Euroball, Funhouse Central Park, diverse spelletjes, Hollywood Star etc. En veel kraampjes met lekkernijen. Wet-
houder Johan Gadella van Evenementen maakt op woensdagmiddag 24 mei om 17.00 uur een ronde over het kermisterrein.

Wilt u alle 100 tekeningen zien die Jan inmiddels heeft gemaakt? Klik dan hier: https://goo.gl/kN6mzG



B-zwemdiploma
Woensdag 17 mei 2017 werd er afge-
zwommen voor het B-diploma en was
het enorm spannend voor de groep kin-
deren. Onder aanmoediging van ouders,
broertjes, zusjes,opa’s en oma’s, zwom-
men zij in Merwestein af voor het twee-
de diploma van het zwem-ABC, namelijk
het B-diploma. Alle kinderen deden
enorm hun best. Het resultaat was dat
iedereen is geslaagd! Op de foto’s de
trotse kinderen met hun diploma;

Dorus de Beijer, Shahad Azazi, Ilja de
Jong, Carli Elize Nijman, Safouan Ben-
dadda, Thomas Eykhout, Amy Benja-
mins, Brent Overbeek, Gwen Ketelaar,
Lisa Bulthuis, Ashley Koot, Levy Faber,
Timme Verschraagen, Tiege Verschraa-
gen, Yenthe Boeckhorst, Lucas van Me-
gen en Milan van Beek.

Snelcursussen zwemmen
Ook deze zomer organiseert Merwestein
snelcursussen voor het A en B- diploma.
Sneller je diploma halen of wellicht gelijk al
afzwemmen deze zomer?

Geef je op bij de receptie van Merwestein en
na betaling ben je verzekerd van je plek. Let
op, beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus
wees er snel bij!!

Zwem4daagse
De zwem4daagse komt er weer aan! Van 26
t/m 30 juni 2017 kun je weer meters maken
bij Merwestein. In de middagen hebben we
wederom een mooi programma voor jong en
oud.

Inschrijven kan bij de receptie van Merwe-
stein en tot 31 mei 2017 tegen het voorde-
lige tarief van € 8.70. Vanaf 1 juni t/m 27 juni
betaalt u het reguliere tarief van € 10.- Geef
je op en zwem mee!

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


Leer zelf pasta maken
Onder begeleiding van onze
pasta-expert ga je deze avond
leren om zelf verse pasta te
maken. Je leert de verschillen-
de technieken en bereidingswij-
ze. We gaan kneden, uitrollen
en daar heerlijke ravioli, spa-
ghetti en pappardelle van ma-
ken. Uiteraard gaan we ook aan
de slag met de vulling en bijpas-
sende sauzen en sluiten we af
met pasta frollo, heerlijk Itali-
aans dessert.

We beginnen de avond met een
antipasti en glas wijn of fris en
gaan dan onder de bezielende
begeleiding van onze kok de
keuken in. Daar gaan we aan
de slag in kleine groepjes. We
bereiden alle maaltijden zelf en
nemen tussen het koken plaats
om te genieten van de zelf
bereide gerechten.

De workshop wordt gehouden
op donderdag 1 juni bij Dries-
sen SmaakVermaak aan de

Marconibaan 42H Nieuwegein.
Kosten voor deelname bedraagt

€ 59,50. Aanmelden kan via:
https://goo.gl/zdgXSH

OMKIJKEN

Mei 2014.

OOok toen werd er,
net als in deze week,
de Nieuwegeinse
avondvierdaagse
gewandeld. Ik
fotografeerde deze vijf
klasgenoten tijdens
hun laatste, met snoep
overladen,
wandelavond. En als
zij dat leuk vinden dan
maak ik nog eens een
groepsportret van ze.
Meld je maar bij de
redactie!

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

Marconibaan 42 H
3439 MS Nieuwegein
030-6051162

Driessen SmaakVermaak heeft
een prachtige kookstudio op een
goed bereikbare en sfeervolle lo-
catie in het midden van het land.
Hier verzorgen zij allerlei kook-
workshops voor besloten gezel-
schappen en themaworkshops.
Ook kunt u er terecht voor verga-
deren, catering en events.

17 juni BBQ en Feestavond
Een heerlijke geniet avond, eerst
lekker BBQ-en, en dan een live
optreden van Kant nog Wal en
Sanne, de ster van "the Voice
Kids 2017" (Foto rechts)

Aanmelden voor deze avond kan
hier: https://goo.gl/eufA84

http://driessensmaakvermaak.nl/


Open Coffee Nieuwegein
Open Coffee Nieuwegein houdt
elke eerste woensdag van de
maand een netwerkbijeenkomst
voor zzp’ers (zelfstandig profes-
sionals) in de regio.

Het programma is: netwerken,
pitchen (in kleine groepen) en
kennis delen (presentatie).
Neem vol-doende visitekaartjes
mee.

Presentatie cv pimpen
De presentatie is dit keer van
Marian Paul van CV Pimpen uit
Nieuwegein. Ze gaat uitleggen
hoe je je jouw cv kunt presen-
teren in een huisstijl en met een
videopitch.

Vanwege haar ruime grafische
ervaring weet zij hoe je in een
paar seconden kunt laten zien
wie je bent, waar je naar op
zoek bent en waar je voor staat.

Naast een goede inhoud is het
van belang dat je opvalt in de
massa. Marian Paul (foto) geeft
je tips om boven het maaiveld
uit te steken!

Datum: woensdag 7 juni 2017
Tijd: 09.30 – 11.30 uur
Locatie: NBC Congrescentrum,
Blokhoeve 1 in Nieuwegein.
Meld je hier aan voor de Open
Coffee: https://goo.gl/uAwfhv

Op zaterdag 23 mei aanstaande zal de tweede en tevens zwaarste kazemat van 1,6 miljoen kilo verplaatst worden nabij de Beatrixsluis.

http://locktight.nl/
https://open-coffee-nieuwegein.nl/


Kidzjournaal
Ben je tussen de 6 en 9 jaar en
droom je ervan om videorepor-
ter of presentator te worden?
Leer alles wat je daarvoor no-
dig hebt van journalist en pre-
sentator Edward van Cuilen-
borg en maak samen in drie
woensdagmiddagen (31 mei, 7
en 21 juni, 15.30 uur tot 17.00
uur) het Nieuwegeinse kidzjour-
naal!

Bij de skills academy van de
Media Makerspace train je be-
paalde vaardigheden en word
je expert in een techniek zoals
presenteren of programmeren.
Schrijf je in voor een skills aca-
demy door een mail te sturen
naar:
actie@detweedeverdieping.nu.
Vermeld hierin jouw naam en
de skills academy waaraan je
wilt deelnemen.

Kosten voor leden: € 15,- en
voor niet-leden: € 22,50. Heeft
jouw gezin een Nieuwegein
Stadspas? Dan krijg je 50%
korting op de cursusbijdrage.

Workshop
Hoe blijf je mentaal fit? Onder
andere door je hersenen goed
te voeden. Niet alleen met puz-
zels en raadsels, maar ook met
echt voedsel. Wat je eet is na-

melijk van invloed op je li-
chaam, dus ook op je herse-
nen. Dagelijks een handje wal-
noten heeft bijvoorbeeld een
preventieve werking op depres-
sie en dementie.

Meer van dit soort weetjes
komen aan bod in de workshop
‘Hoe voed je je hersenen?’ op

dinsdag 30 mei van 10.30 –
12.00 uur op Buurtplein
Galecop (Thorbeckepark 183).
Voedings- en bewegingsconsu-
lente Colinda Olff van Food &
Fun gaat samen met u aan de
slag met gezonde voeding voor
de hersenen. Dat betekent
daadwerkelijk proeven van ver-
schillende producten van Eko-

plaza Nieuwegein en samen
met anderen meedoen aan een
leuke quiz over voeding.

De workshop is gratis en voor
iedereen vanaf zestig jaar.
Aanmelden kan viav e-mail:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. ‘Het blije brein’ of tele-
fonisch (030 6045834).

Openingstijden
De bibliotheek is gesloten op
donderdag 25 mei, Hemel-
vaartsdag. Vrijdag 26 mei is de
bibliotheek zoals gewoonlijk ge-
opend van 09.00 – 20.00 uur.

Nieuws van De Tweede Verdieping

Rolex-dieven gezocht
De politie heeft bewakingsbeel-
den vrijgegeven in de hoop een
Rolex-roof in Nieuwegein op te
kunnen lossen. Een 15-jarige
jongen werd woensdag 18 ja-
nuari bestolen van dit peperdure
horloge dat hij van zijn vader
had gekregen.

Het slachtoffer neemt bij de hal-
te voor winkelcentrum City Plaza
de sneltram naar Nieuwegein-
Zuid, waar hij heeft afgesproken
met een vriend. Hij gaat in het
voorste gedeelte van de tram
zitten. Aan de andere kant van
het gangpad neemt een jongen
plaatst die druk bezig is met zijn
telefoon. Terwijl de tram rijdt,
ziet het slachtoffer dat de jongen
een paar keer zijn kant op kijkt.

Bij de halte Nieuwegein-Zuid
stapt de 15-jarige jongen met de
Rolex uit. Ook de jongeman die

met z’n telefoon bezig was, ver-
laat de sneltram. Het slachtoffer
ziet dat de jongen twee vrienden
ontmoet op de parkeerplaats
naast de tramhalte. Hij besteedt
er verder geen aandacht aan en

loopt richting winkelcentrum
Hoogzandveld en belt met de
vriend met wie hij heeft afge-
sproken.

Ter hoogte van de Albert Heijn

ziet hij die jongen uit de tram
weer, nu met zijn twee vrienden.
Ze lopen achter hem aan. Hij
krijgt er geen goed gevoel bij en
vertelt het via de telefoon aan
zijn vriend. Als hij weer omkijkt,
komen twee van de drie jongens
op hem afrennen. Op de krui-
sing van de Korenbloemstraat
en de Lijsterbestunnel bedreigt
een van hen hem met een
steekwapen en beroven ze hem
van zijn horloge. De vriend van
het slachtoffer komt er op dat
moment net aan, maar krijgt van
de daders te horen dat hij moet
“wegwezen”.

De signalementen van de da-
ders en de bewakingsbeelden
zijn hier: https://goo.gl/jVb060

Let's make some noice
Elke tweede zaterdag is er Open Lab in de bibliotheek; work-
shops voor 6 tot 12-jarigen waarin ze spelenderwijs leren om-
gaan met leuke, technische toepassingen. In mei was het thema
Let’s make some noise; geluid maken met techniek. Kinderen
gingen muzikaal aan de slag met bananen. Daarnaast maakten
ze wenskaarten voor moederdag, waar ze een persoonlijke
boodschappen inspraken. Dat zal voor de moeders een verras-
sing zijn geweest!

https://www.meersmaakenstijl.com/
http://www.detweedeverdieping.nu
http://www.kapsalonvandoorn.nl/



