
Raadslid Ton de Mol van de VSP, de Verenig-
de Senioren Partij in Nieuwegein, is deze
week ‘Raadslid van de week’ in het blad
Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden.

De Mol, eerder al politicus van het jaar in
Nieuwegein is sinds 2010 raadslid in Nieuwe-
gein. Naast raadslid zit de Mol ook in de com-
missie Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM).

De Mol is breed geïnteresseerd in zaken die
rechtstreeks invloed hebben op de inwoners
van Nieuwegein. Zijn specialisatie is ruimte-
lijke ordening.

Klik op onderstaande link hier voor het inter-
view: https://goo.gl/GD9Jyn

De Mol 'Raadslid van de week'

CDA'er De Wild verlaat de gemeenteraad

In 2002 raakte De Wild betrokken bij de
Nieuwegeinse politiek en werd in 2008 ac-
tief in de gemeenteraad. Hij vond hierin
naar eigen zeggen een goede manier om
betrokken te zijn in de stad waar hij van
kindsaf diepgeworteld is: “Ik ben zeer ver-
knocht aan Nieuwegein. Het is heel bijzon-
der om jarenlang het vertrouwen te krijgen
om in samenwerking met tal van inwoners
en organisaties die stad in alle opzichten
te laten groeien en bloeien.” Zijn inzet
bleef daarbij niet onopgemerkt en hij werd
in 2014 verkozen tot de Nieuwegeinse
“Politicus van het Jaar”, een titel waar hij in
2016 wederom voor werd genomineerd.

Speciale aandacht heeft De Wild gehad
voor jongeren. Op zijn initiatief werd het
jongerenlintje ingevoerd waarmee jonge
vrijwilligers gewaardeerd worden en een
naamtegel krijgen op ‘the walk of fame’
aan De Doorslag. Uitgesproken tegenstan-

der was hij van drugsgebruik en bepleite
succesvol de sluiting van de coffeeshop in
Fokkesteeg. Het bezuinigen op afvalbak-
ken in de stad was zijn fractie een doorn in
het oog en De Wild wist met het op een lu-
dieke wijze aanbieden van een nieuwe af-
valbak de gemeenteraad te overtuigen de-
ze afvalbakken weer snel terug te plaatsen
in de stad.

Het bestuur laat in reactie op het aange-
kondigde vertrek weten het jammer te vin-
den dat De Wild de gemeente gaat verla-
ten maar wenst hem en zijn aanstaande
echtgenote het levensgeluk zeer toe.

CDA-raadslid Gerben Horst is door de
fractie unaniem verkozen tot de nieuwe
fractievoorzitter en zal De Wild opvolgen
na zijn afscheid. Mart Hack zal als raadslid
toetreden tot de CDA-fractie.

Fractievoorzitter Roelof-Jan de Wild (CDA) zal zijn werkzaamheden voor de Nieu-
wegeinse gemeenteraad gaan afronden. In juni treedt De Wild in het huwelijk met
het Bunnikse CDA-raadslid Laura Geerlings en zij zullen zich in de nabije toe-
komst buiten Nieuwegein gaan vestigen. Inherent aan dit voornemen is het afron-
den van het lidmaatschap van de Nieuwegeinse gemeenteraad.
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https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
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https://www.facebook.com/penpuntnl/


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


Sluizenfestival Vreeswijk
Op zaterdag 17 juni 2017 wordt
door het zeemanskoor De Brulboei
voor de achtste keer het Sluizen-
festival georganiseerd. Dit keer zijn
een drietal gastkoren uit Nieuwe-
gein uitgenodigd: Het vrouwenkoor
‘De Dolle Diva's’, het koor mannen-
koor ‘Hearts of Holland’ en het da-
meskoor ‘RefreshSing.’ Het festival
is een vast onderdeel van het Zo-
merweekeinde, dat ooit gestart is
door de activiteitengroep Vreeswijk.
Het geweldige openlucht theater
van de Oude Sluis, midden in het
centrum van Vreeswijk, zal ook nu
weer het decor zijn. Vanaf de trap-
pen van de sluis en de kademuren
zijn de optredens van de deelne-
mende koren fantastisch te zien en
te beluisteren. Daarbij staan de vele
stoelen van de rond de sluis geves-
tigde plaatselijke horecaonderne-
mingen gastvrij voor u klaar.
De organisatie: ‘We zijn inmiddels
volop in de weer om het programma
in elkaar te draaien en ook de an-
dere zaken vorm te geven om er
weer een spetterend feest voor
Vreeswijk, voor Nieuwegein en voor
ver daarbuiten van te maken. Je
kunt voor het dit jaar wel zeer af-
wisselende stukje muziek terecht
langs de kades van de Oude Sluis
tussen 13.30 uur en 18.00 uur.

Halverwege de middag zal op spec-
taculaire wijze, de vijfde en waar-
schijnlijk laatste CD van de Brulboei
"Behouden Vaart" worden gepre-
senteerd.

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

Eric: 'Een keer wat anders. Nor-
maal maak je de Saltimbocca van
'kalfsvlees maar deze variant heeft
mijn voorkeur. Mangare!'

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

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 Helling in de wijk Vrees-
wijk in Nieuwegein.

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

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: http://goo.gl/A4kMSd

Ingezonden stuk

Crimineel Gerel Lusiano Palm mogelijk in Nieuwegein
De politie maakt jacht op de voortvluchtige Gerel Lusiano
Palm. De vuurwapengevaarlijke man (34) werd op 1 maart
aangehouden in Suriname, maar wist daar op 12 maart te
ontsnappen uit het huis van bewaring aan de Duisburglaan
in Paramaribo.
Palm, die onder meer wordt gelinkt aan een schietpartij in
Noordeloos waar twee personen werden neergeschoten
even ten zuidwesten van Vianen. Een man lag in de berm
van de N214, de ander verderop in een weiland. Ook is hij
betrokken bij een autobrand in Groenekan. Sinds deze
maand is Palm op de Nationale opsporingslijst geplaatst.
Op Facebook vraagt de politie in Nieuwegein mensen alert
te zijn. De voortluchtige Surinamer was in het verleden
regelmatig in Nieuwegein te vinden en het is niet ondenk-
baar dat hij er nu weer is, laat een agent weten. De politie
vraagt mensen om de vuurwapengevaarlijke Palm niet zelf
aan te spreken

Met deze zomerse dagen kan
het natuurlijk niet anders dan
dat deze geschakelde terras-
woning aan het water de wo-
ning van de week is. Kenmer-
kend voor deze uitstekend
onderhouden woning zijn on-
der andere de ruime waterge-
richte woonkamer, drie riante
slaapkamers op de eerste
verdieping en het moderne en
complete afwerkingsniveau.

Vraagprijs € 299.500,- k.k.
Meer: https://goo.gl/hIzC7S

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: Nederhoeve 33

https://www.moenmakelaars.nl/
https://www.gall.nl/shop/acties/
http://www.slagerijwimkastelein.nl/


http://www.van-helder.nl/over-ons/werken-bij-van-helder/


Activiteitenmiddag voor 55+

Op dinsdag 20 juni aanstaande organiseert
de Unie Van Vrijwilligers Nieuwegein ter af-
sluiting van het seizoen een gezellige activi-
teitenmiddag die muzikaal omlijst wordt met
vrolijke bekende Hollandse liedjes die Frans
van Hees op zijn keyboard speelt.

Deze middag wordt er een bingo en een ver-
loting gehouden, waarbij prachtige prijzen zijn
te winnen. Deze activiteitenmiddag is be-
stemd voor 55-plussers.

De bijeenkomst wordt gehouden in het Kerke-
lijk Centrum De Rank aan de Lupinestraat 11
in Nieuwegein-Zuid. Het begint om 14.00 uur
en de entree is € 4,00 (inbegrepen een kopje
koffie of thee).

Rotary Sport- en speldag

Zaterdag 1 juli aanstaande organiseert Rota-
ryclub Nieuwegein alweer voor de elfde keer
een fantastische Sport- en Speldag. Dit jaar-
lijks terugkerende evenement is speciaal be-
doeld voor jongeren met een verstandelijke
beperking uit Nieuwegein en omgeving.

Dit jaar vinden de spelen plaats op Fort
Vreeswijk. Voor deelnemers en hun familie
zijn er geen kosten verbonden aan deze dag,
dit is mogelijk door vele sponsors en de hulp
van de gemeente Nieuwegein. Het begint om
13.00 uur.

Rotaryclub Nieuwegein wil met haar activi-
teiten een bijdrage leveren aan een betrok-
ken samenleving, contacten tot stand breng-
en en steun geven aan elkaar. Deze Sport-
en Speldag past daar prima bij.

Meer info: https://goo.gl/DaZHQs

'Portret van de week'

Op De Digitale Stad Nieuwegein hebben
we wekelijks een portret van een opmer-
kelijk persoon. Met de camera in de
aanslag lopen we door Nieuwegein. Ge-
fascineerd in personen proberen we met
de camera, opvallende, opmerkelijke
personen vast te leggen. Wie is de man,
vrouw of kind die daar zit, loopt, fietst,
werkt ligt of speelt? Deze week Vincent
Voorn.

Arend Bloemink: ‘Op mijn aanbellen
klinkt na korte tijd een zoemertje en kan
ik de voordeur openduwen. Via een
gang met een paar traptreden kom ik tot
mijn verbazing in een winkel annex
werkplaats. En dat in een pand dat er
vanbuiten als een normaal woonhuis
uitziet. Vanachter de toonbank word ik
welkom geheten door het Portret Van
Deze Week: de Nieuwegeinse klokken-
maker Vincent Voorn.' Klik hier voor het
portret: https://goo.gl/H80Y4A

https://pcbuitvaartzorg.nl/agendaoverzicht/agenda


'Mijn Buurtje Galecop'
Dinsdagavond 13 juni jl. vond in Buurtplein
Galecop de presentatie plaats van het
nieuwe initiatief van het wijkoverleg Gale-
cop: ‘Mijn Buurtje.’ Met getrainde Buurtver-
binders en een online buurtplatform wil het
wijkplatform alle onbenutte lokale krachten
in de wijk samenbrengen. Door het zicht-
baar en vindbaar te maken van de lokale
kracht in de wijk denkt het platform dat
wijkbewoners veel meer voor elkaar kun-
nen betekenen in de wijk.

Jan van Rossum van het wijkoverleg: ‘Door
onze onbenutte kracht en pracht in de
buurt zichtbaar te maken kunnen wij veel
meer voor elkaar betekenen. Met dit nieu-
we initiatief willen we onbenutte lokale
kracht zichtbaar maken voor de wijk zodat
de bewoners veel meer voor elkaar kunnen
betekenen.’

Met getrainde Buurtverbinders en een on-
line buurtplatform zullen alle onbenutte lo-
kale krachten in de wijk zichtbaar worden
gemaakt zodat de bewoners meer voor
elkaar kunnen gaan beteken, is de be-
doeling.

Wethouder Martijn Stekelenburg was aan-
wezig tijdens de presentatie zoals ook on-
ze videograaf Jos van Vogelpoel en Frans
Evers die bovenstaand verslag maakten.
Wanneer het initiatief te vinden is op inter-
net is nog niet bekend.

Langzaam maar zeker komen de gemeenteraadsverkiezingen er aan. Het nadert als
de eerste vorst in de herfst wat veel mensen doet denken aan de Elfstedentocht.
Maar ja, dat moeten we gewoon afwachten. Die Raadsverkiezingen daarentegen
staan vast!

Uit de Raad: 'Over verkiezingen en de poppetjes'

De gemeenteraad is er daarom al mee be-
zig. Men zoekt kandidaten die mee willen
doen. Men noteert ideeën voor de verkie-
zingskrant. Leest door alle brochures van
pressiegroepen die hun idealisme en zeker-
heden proberen te verkopen. Neem onze
plannen op in uw partijprogramma want
anders vergaat de wereld, of ten minste uw
stad, zo niet uw partij.

De college partijen kijken met andere ogen
naar elkaar. Zullen we het nog een keer
vier jaar samen proberen? Maar wie wor-
den dan de wethouders? En willen we dat
of gaan we eens wat heel anders bedenk-
en. De oppositiepartijen, voor zover ze niet
ruziënd bezig zijn met ten onder te gaan,
tellen in stilte de potentiële winst die er mis-
schien aankomt en bedenkt nieuwe slogans
of misschien wel een nieuwe partijnaam.

Er wordt ook vlijtig genoteerd wat men be-
dacht heeft. Waar men voor gestemd heeft
en wanneer tegen en wat te doen met de
verkiezingsbeloften waaraan we ons dank-
zij fractiediscipline en afspraken met andere
partijen niet hebben gehouden. En waar we
niets vanaf wisten maar met een gebrek
aan kennis en een stalen glimlach toch
maar voor stemden omdat onze wethouder
het ook steunde. En je kan die man toch
niet in zijn hemd laten staan. Maar de inwo-
ners dan wel!?

Vermakelijk is het aantal moties en amen-
dementen die sommige partijen lanceren
alsof allerlei zaken niet werken zonder hun
inbreng. Het aantal keren dat het antwoord
van de wethouders zal refereren aan het
simpele feit dat het probleem al tijden de
volledige aandacht heeft van het college,

zal waarschijnlijk stevig toenemen.
Een ander probleem is het doen van voor-
stellen die veel eerder al door oppositie-
partijen zijn gedaan en zonder enig zinnig
commentaar gewoon weggestemd werden.
Die worden dan na zes maanden of een
jaar weer gelanceerd met een gezicht erbij
of de indieners het allemaal zelf hebben uit-
gevonden. Recentelijk was daar achter de
Hofvijver groot gekrakeel over. Dion Graus
herinnerde afgevaardigden eraan dat hun
inbreng hetzelfde was als eerdere moties
van de PVV die door een Kamermeerder-
heid eerder systematisch waren wegge-
stemd. Dat is natuurlijk buitengewoon on-
hebbelijk. In de grote mensen wereld heet
dat gewoon zwendel. Het bewijst dat onze
volksvertegenwoordigers voor een deel
veel last hebben van een stevig Calimero-
complex. Dus moet er gecompenseerd wor-
den. Veel op de buis, veel in de krant, vaak
op de voorste rij! Die in Brussel hebben die
problemen niet. Die graaien gewoon!

Maar bekijk eens de gladde koppies van
sommige lijsttrekkers die meedoen, of juist
niet, aan de formatie van een nieuw kabi-
net. Het wordt dan snel duidelijk dat per-
soonlijk belang, partijbelang en partijprinci-
pes, in die volgorde, belangrijker zijn dan
het landsbelang. Wat dan goed uitkomt, is
dat in plaats van het leuke batig saldo van
voor de verkiezingen, het nu blijkt dat er al-
lerlei zaken gewoon niet uitgevoerd zijn.
Dan houd je dus voorlopig het geld op zak.
Tel daarbij een aantal meevallers, dan heeft
het saldo niets meer te maken met de aan-
kondigingen van voor de verkiezingen.
Maar het weerhoudt onze onderhandelaars
er wel van om onverstandige uitgaven te
gaan doen. Of laten we dat maar hopen.

http://www.pen.nl/artikel/wijk-galecop-wil-meer-buurtverbinders
http://www.pen.nl/artikel/strip-kim-houtzager-8
http://www.pen.nl/adverteren
https://www.plus.nl/aanbiedingen


Lunch op het Plein
Hij komt er weer aan, de jaarlijk-
se Lunch Op Het Plein in Fokke-
steeg. Dit evenement vindt plaats
op zondag 25 juni aanstaande
van 12.00 uur tot 14.00 uur, en
wordt georganiseerd door Wijk-
netwerk Fokkesteeg in samen-
werking met Wijkhuis De Steeg.
Zowel jonge als ‘oude’ buurtbe-
woners kunnen aanschuiven
voor een heerlijke lunch op het
plein bij het Wijkhuis aan de
Hoornseschans 101.
Het is een prima gelegenheid om
bij te praten of kennis te maken.
Uiteraard wordt ook het Gouden
Schoffeltje uitgereikt. De buurt-
bewoner met de mooiste voortuin
zal deze trofee ontvangen.

Voor de kinderen zijn er volop

activiteiten, zoals een schmink-
tafel en een ballonnenwedstrijd.
Kosten voor deelname zijn per
persoon, voor volwassenen
€2,50 en voor kinderen €1,50.

Betalen bij aanvang van de
lunch. Vier het begin van de zo-
mer en meld je nu aan door te
mailen naar het e-mailadres:
wijknetwerkfokkesteeg@gmail.com.
Aanmelden is mogelijk tot en met
maandag 19 juni aanstaande.

Dress for Success
Als u geen inkomen, een uitke-
ring of een ander minimuminko-
men hebt kunt u via Dress for
Success een gratis outfit krijgen
om te solliciteren. De gemeente
Nieuwegein is begin dit jaar een
samenwerking aangegaan met
Dress for Success Utrecht. Intus-
sen zijn de eerste werkzoeken-
den met een minimuminkomen al
in de winkel in Utrecht geweest
voor gratis kleding en persoonlijk
kleur- en styling advies.

Dress for Succes ook aanwezig
in het Inspiratiehuis Nieuwegein.
In het Inspiratiehuis Nieuwegein,
dat gevestigd is in de wijk Gale-
cop bij Lister, is een informatie-
hoek ingericht over de mogelijk-
heden van Dress for Success.
Dit inspiratiehuis is toegankelijk

voor inwoners van Nieuwegein
en cliënten van Lister.

Heb je een minimuminkomen of
uitkering en binnenkort een sol-
licitatiegesprek? Neem dan con-
tact op met de medewerkers van
Werk en Inkomen Lekstroom
(WIL).

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 karikaturen 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.

De van origine Nieuwegeinse Biljartvereniging Rappel 06 hield de afgelopen maand weer haar jaarlijkse Hoge Hoed toernooi ter af-
sluiting van het seizoen 2016-2017. De Leden streden om de felbegeerde wisselbeker. Dit jaar wonnen (v.l.n.r.) Bert van Zoelen,
Berend Jonkman, Wim Nak en Paul Jansen de beker. Een viertal apart en dus goed voor een karikatuur van Jan Ibelings.



A-zwemdiploma
Woensdag 7 juni 2017 werd er afge-
zwommen voor het 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
diploma van het zwem-ABC. Alle kinde-
ren deden enorm hun best. Het resultaat
was dat iedereen is geslaagd! Op de fo-
to de trotse kinderen met hun diploma;

Qasim El Ayadi, Hanna Rzad, Kay den
Hollander, Jesse Doesburg, Alisha Pan-
choe, Jens Elberse, Naomie Leckie, No-
ël de Kreij, Joël Ernst, Haley van den
Boogaard, Roan Cardinaal, Janna Meij-
eraan, Antonio Andric, Fizza Knippen-
berg, Luuk Lubbers, Melis Demir, Olaf
Falarczyk, Denise Sousa, Mohamed
Yaakoubi en Mila de Leau. Alle andere
namen en een grote foto vindt u op on-
derstaande link:

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. Geef je op en zwem mee!

Zomer Banen Zwemmen
Vanaf 3 juli 2017 kunt u bij Merwestein weer
Zomer Banen Zwemmen.

Van maandag tot en met donderdag hebben
wij het doelgroepen bad en bij mooi weer het
buitenbad voor u gereserveerd van 19:00 –
21:00 uur zodat u in alle rust uw banen kunt
trekken.

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


Kunst met een High-tea
Op zondagmiddag 2 juli organi-
seert Driessen SmaakVer-maak
een creatieve & culinaire mid-
dag. Samen met Herman Schal-
ken, kunstmuurschilder uit Nieu-
wegein en Mark Driessen, eige-
naar Driessen SmaakVermaak
aan de slag, zowel creatief als
culinair.

Er zal gewerkt worden in groe-
pen, waarbij de ene groep start
met Herman met het maken van

een eigen schilderij en waarbij
de andere groep de keuken in-
gaat met Mark om samen de
lunch voor te bereiden. Vervol-
gens gaat u van de zelf bereide
lunch genieten en wisselen we
de groepen om en gaat de culi-
naire groep een high-tea berei-
den.

Ter afsluiting gaan we de kunst-
werken met elkaar bespreken
en genieten van de heerlijke
high-tea die is bereid.

Aanmelden voor deze middag
kan via de website van Dries-
sen SmaakVermaak.

www.driessensmaakvermaak.nl

Je direct aanmelden voor de
middag: https://goo.gl/ugzL3d

OMKIJKEN

Juni 2012.

Vijf jaar geleden. Pri-
ma weer tijdens het
Vreeswijkse Sluizen-
festival in de Oude
Sluis.

Morgen weer!

Weer mooi weer?

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://www.driessensmaakvermaak.nl
http://www.pen.nl/adverteren


Open kennisevent 5 juli
Lianne Ebbinkhuijsen, sales
consultant en oprichter van Easy
Influence uit Houten, vertelt op
woensdag 5 juli aanstaande in
haar presentatie hoe je jezelf en
jouw ideeën verkoopt en ook
hoe je daarmee groots en suc-
cesvol onderneemt. Verder kun
je kennis maken met ons aan-
bod en met andere zzp’ers bij-
praten en ervaringen delen.

Over Open Coffee Nieuwegein
Open Coffee Nieuwegein is het
kenniscentrum voor zzp’ers met
groeiambitie in Nieuwegein en
de regio.

We hebben trainingen,
workshops en cursussen spe-
ciaal voor zzp’ers met groeiam-
bitie die willen investeren in
zichzelf en daarmee de concur-
rentie voor willen blijven.

Ons aanbod:
▪ workshops social media Face-
book, (LinkedIn, Twitter), e-mail-
marketing en videopitches
▪ cursus om van jouw site een
verkoopmachine te maken
▪ trainingen sales

Heb je groeiambitie en wil je in-
vesteren in jezelf? Meld je aan
voor het open kennisevent op 5
juli via de website van Open
Coffee Nieuwegein.

Tijd: 9.30 – 11.30 uur
Locatie: NBC Congrescentrum

De locatie voor zowel het les-
aanbod als de netwerkbijeen-
komsten is het NBC Congres-
centrum, Blokhoeve 1 in Nieu-
wegein. Goed bereikbaar met
zowel openbaar vervoer, de fiets
als de auto.

http://open-coffee-nieuwegein.nl

Lianne Ebbinkhuijsen

van Nieuwegein 
De bewoners in de wijk Fokkesteeg hebben last van hangjeugd. Jongeren namen dinsdagnacht revanche, zie: https://goo.gl/67WTWe

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




Terug naar de '40 en '50
Met Matinee Yesterday op
woensdag 12 juli (12.00 tot
14.00 uur) reist de bibliotheek
terug in de tijd. Haal herinne-
ringen op met elkaar en dans
mee op hits uit de jaren '40 en
'50. Luister naar de vrijwilligers
van de Voorleesbrigade die de
sfeervolle verhalen van Car-
miggelt weer tot leven wekken.
Dit alles in een nostalgische
setting. Waan je weer even in
de fifties. Gratis voor leden.
Niet-leden betalen € 5,-

Aanmelden via e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. Matinee Yesterday

Fietsen met een dichter
In het boekje ‘Groeten uit Nieu-
wegein’ neemt dichter Ton de
Gruyter Nieuwegeiners mee
langs boeiende plekken in
Nieuwegein. Op woensdag 19
juli (10.00 tot 13.00 uur) kan ie-
dereen zelf kennis maken met
deze bekende en minder be-
kende plekken. Tijdens een
ontspannende fietstocht vertelt
Ton de Gruyter waarom deze
plekken hem raken. Ook draagt
hij gedichten voor.

De fietstocht is inclusief kleine
versnaperingen. De groep start
in de leeszaal van de biblio-

theek. Gratis voorleden. Niet-
leden betalen € 5,-. Aanmelden
via het e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. Fietstocht

Bieb zoekt vrijwilligers
De tweede verdieping is meer
dan een bibliotheek. Behalve
boeken lenen kunnen Nieuwe-
geiners er ook aan de slag met

taal, techniek, media en ge-
zondheid. Lijkt het je leuk om
als gastvrouw of -heer onze
bezoekers te ontvangen? Of
heb je affiniteit met media en
techniek, zoals 3D printen, ro-
botica en fotografie? Hou je
meer van voorlezen? Of wil je
Nieuwegeinse statushouders
graag helpen met het leren van
de Nederlandse taal? Als vrij-
williger van De tweede verdie-
ping maak je deel uit van een
enthousiast team. De biblio-
theek biedt uitdagende vrijwilli-
gersfuncties, met begeleiding
door een professional. Boven-
dien krijg je een gratis abon-
nement. De tweede verdieping
is op zoek naar vrijwilligers
voor verschillende functies en
dagdelen. Interesse? Neem
contact op via e-mailadres:
vrijwilligers@detweedeverdiepi
ng.nu o.v.v. ‘Vrijwilliger
bibliotheek.’

Nieuws van De Tweede Verdieping

'Foto van de week'
Tijdens zijn omzwervingen door
en om Nieuwegein heeft de
Nieuwegeiner Arend Bloemink
(1946) vrijwel altijd zijn camera
bij zich. Zijn camera is als het
ware een verlengstuk van zijn
ogen.

Een veelgebruikt verlengstuk.
Hij fotografeert dat wat hem op-
valt. Soms is dat iets bijzonders.
Soms is dat iets alledaags.
Soms fotografeert hij een eve-
nement in Nieuwegein (wieler-
rondes, openingen, activiteiten
van B&W, jeugdvoetbal, een
trouwpartij, …). Soms valt zijn
(camera)oog op een heel ge-
woon, maar prachtig stukje na-
tuur. Soms ook fotografeert hij al
wandelend in de wilde weg en
ziet hij thuis wel wát er op zijn
geheugenkaartje is vastgelegd.

Bloemink: ‘Vanmiddag deelde

‘Wakker Dier’ pal naast de Mc-
Donalds in Blokhoeve gratis
‘Happy Chicken Deals’ uit, een
variant op McDonald’s Happy
Chicken Meal. Belangstellen-
den, gehoopt was op héél veel

kinderen, konden gratis een
doosje Happy Chicken Deal,
gevuld met ‘kipnuggets, patat en
een sausje, krijgen. En omdat
vooraf aangekondigd was dat de
directie van McDonalds met de

Wakkere Dieren in gesprek zou
gaan, was er (naast pen.nl) nog-
al wat pers aanwezig. Helaas,
en een beetje kinderachtig,
kwam van dat gesprek niets te-
recht. McDonalds verscheen
niet ter plekke. De pers kon zich
vervoegen ín McDonalds. Jam-
mer dan…’

‘De aanwezigen (ook de kinde-
ren) lieten zich de Happy Chick-
en Deal goed smaken. De me-
ningen over de Deal liepen
enigszins uiteen, maar er was
één aanwezige die tenminste
drie Deals naar binnen werkte
en ernstig overwoog nog wat
mee naar huis te nemen. Voor
vanavond…’

Boekensale bij de bibliotheek
Heel voordelig boeken kopen voor de zomervakantie? Dat kan
tijdens de boekensale van de bibliotheek! Kies uit honderden
boeken voor € 1,- .

Op vrijdagavond 23 juni zijn bibliotheekleden vanaf 18.00 uur
welkom voor een exclusieve voorverkoop in zomerse sferen.
Onder het genot van alcoholvrije cocktails en muziek van de
Nieuwegeinse jazzband Vierus hebben zij de eerste keuze. Ook
kunnen zij kiezen voor een bijzondere aanbieding: een prachtig
vormgegeven tas vol boeken (maximaal 15 stuks per tas) voor
maar € 7,50.

Vanaf zaterdag 24 juni is iedereen welkom om boeken uit te
zoeken. De boekensale loopt tot en met zaterdag 1 juli.

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





