
Bedrijven vestigen zich graag in Nieuwegein.
Dit blijkt uit onderzoek van Bureau Louter.
Nieuwegein staat op deze lijst van Economi-
sche Toplocaties stevig op een vierde plek.
Alleen in het jaar 2000 stond Nieuwegein ook
op deze plek. In 2014 en 2015 moest Nieuwe-
gein genoegen nemen met respectievelijk een
83-ste en 87-ste plek. De gemeente Haarlem-
mermeer staat op de eerste plek, dit overigens
al jaren. Grote steden zoals Utrecht, Rotter-
dam en Eindhoven moeten Nieuwegein voor
laten gaan.

Dat Nieuwegein goed scoort is niet verwon-
derlijk. De centrale ligging, goede uitvalswe-
gen (A2, A12 en de A27) en het nieuwe indu-
striegebied Het Klooster zorgen voor meer
werkgelegenheid in Nieuwegein.

Economie draait op volle toeren

Groot zonnepanelen park voor Nieuwegein

Directeur Arthur Simons van Solarpark
Galecop BV verwacht dat eind van 2017
het park operationeel wordt. Partner New-
Solar uit Woudenberg zal de ruim 8000
panelen leveren en installeren.

Als onderdeel van het project wordt ook
een postcoderoos project geïnitieerd. De
postcoderegeling wordt gegarandeerd toe-
gepast gedurende een periode van 15
jaar. (Een voorwaarde is dat de productie-
installatie in gebruik wordt genomen voor 1
januari 2018.) Ruim 1000 panelen zijn be-
schikbaar voor particulieren en bedrijven.

Energiecoöperatie E-lekstroom zal het
postcoderoosproject gaan verzorgen.
Deelnemers aan het postcodeproject kun-
nen investeren in de zonnepanelen. Daar-
mee besparen ze op de energiebelasting
en kunnen een verwacht rendement van 4
a 5 % maken op hun investering.

Geïnteresseerden in deelname in het post-
code project kunnen zich aanmelden bij
Energie coöperatie E-lekstroom via email:
info@e-lekstroom.nl.

Kijk voor meer informatie op de website
van E-Lekstroom: www.e-lekstroom.nl.

E-Lekstroom streeft naar 100% lokaal op-
gewekte duurzame energie. Samen met
de klanten wil het bedrijf het werkgebied
Nieuwegein, Vianen en IJsselstein duurza-
mer maken. Dit doen zij door het uitvoeren
van duurzame projecten en het leveren
van groene energie uit dit werkgebied.

E-Lekstroom levert groene stroom en
aardgas aan gezinnen en bedrijven in
Nieuwegein, Vianen en IJsselstein.

Videoverslaggever Bart van Rooijen nam
alvast een kijkje: https://goo.gl/QcemqD

Deze week is de SDE subsidie toegekend aan Solarpark Galecop BV voor de ont-
wikkeling en exploitatie van Solarpark Galecop: een zonnepanelen park van 5 hec-
tare (10 voetbalvelden) groot, gelegen in de Galecopperzoom aan de rand van
Nieuwegein. Het park heeft een jaarlijkse opbrengst van bijna 1.9 MWh. Solarpark
Galecop gaat hiermee stroom produceren voor ruim 550 woningen.
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https://www.facebook.com/penpuntnl/


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


Blokhoeve beter ontsloten
De wijk Blokhoeve krijgt in de eerste
helft van 2018 een nieuwe ontslui-
ting (verbindingsweg) vanaf de
Symfonielaan. Met de nieuwe aan-
sluiting is de gewenste scheiding in
de wijk tussen bedrijven en wonen
een feit. Bewoners ervaren hierdoor
straks minder overlast van bezoe-
kers van evenementen bij de be-
drijven/beurshallen die in de woon-
wijk hun auto parkeren. Ook is met
de tweede aansluiting de veiligheid
beter geregeld omdat hulpdiensten
zoals brandweer, ambulance en po-
litie straks snel de wijk in en uit kun-
nen. Nu moeten de hulpdiensten
omslachtig via zijwegen de wijk
bereiken.

Bewoners hebben eerder aange-
kaart dat zij graag een scheiding
zien van verkeersstromen tussen
het gebied waar de bedrijven ge-
vestigd zijn en het gebied waar de
woningen staan. Dit sluit aan bij de
wenselijkheid dat een woonwijk via
twee kanten bereikbaar moet zijn.
De gemeente is met de aansluiting
op de Symfonielaan tegemoet geko-
men aan de wens van de bewoners
én aan de wens van twee aanslui-
tingen van een woonwijk. Het ge-
meentebestuur heeft haar akkoord
gegeven aan het voorstel. Het levert
een verbetering op van de leefbaar-
heid in Blokhoeve.

De nieuwe verbindingsweg levert
ook een veilige fietsroute op tussen
de woongebieden in Blokhoeve en
de Symfonielaan.

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric Patatas
Bravas Eric's stijl.

Eric: 'Net terug van een stedentrip
Valencia, het is een van de goed-
koopste tapa's' maar erg lekker, dit
is mijn variant voor deze week.'

Het recept: https://goo.gl/aYA92D
____________________________

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

Eerste Fietsnetbord geplaatst in Nieuwegein

Snel de weg vinden op je fiets door Nieuwegein. Dat kan
eenvoudig via de negen gekleurde Fietsnetroutes. Bij de
fietsbrug nabij de Plofsluis is het eerste bord geplaatst met
alle routes door Nieuwegein.

Het netwerk van knooppunten voor fietsers is oorspronke-
lijk in Belgisch Limburg bedacht met als uitgangspunt: een
nieuwe manier van het bewegwijzeren van de fietsroutes.
Intussen is dit netwerk uitgerold over de belangrijkste pro-
vincies van België en over alle provincies van Nederland.
Er worden nog wel verschillende namen gebruikt, zoals
fietsroutenetwerk, fietsnetwerk of fietsknooppuntennet-
werk. In alle gevallen bedoelt men de steeds meer gebruik-
te en bekende 2-cijferige knooppuntnummers die dus nu in
heel Nederland en Belgie te vinden zijn.
De knooppuntnummers zijn bedoeld om eenvoudig jouw
fietsroute te kunnen plannen en volgen.

De woning van de week is
een verrassend ruime en lich-
te hoekwoning. De aange-
bouwde stenen berging kan
eventueel bij de woning wor-
den getrokken en is daardoor
geschikt voor diverse ge-
bruiksmogelijkheden (bv kan-
toor/praktijk aan huis). Verder
heeft deze leuke woning een
gezellig voortuintje op het zui-
den en achtertuin op het wes-
ten.

Vraagprijs € 239.500,- k.k.
Meer: https://goo.gl/cSm5gi

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: Bornseschans 1

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




Expositie Mare Šoletić
Tot en met 8 oktober 2017 exposeert Mare
Šoletić met 21 van haar recentere werken in
Nieuwegein bij Work’InMall aan de Borgstede
1. Deze expositie is te bezichtigen op werk-
dagen tijdens kantooruren. Het werk van
Mare kenmerkt zich door een rijke variëteit
aan kleur. Zoals zij zelf zegt:

“Een explosie van kleur op het eeuwig te
klein doek of papier, met olie of acryl,
gecombineerde techniek en experimenten
met combinaties van organische en
natuurlijke materialen, zoals zout, kaneel,
thee en verschillende kruiden met intens
warme kleuren. Deze zijn een weerspiegeling
van mijn liefde voor de natuur en mijn
persoonlijke verbinding met haar."

Mare is geboren te Dubrovnik, Kroatië en is
geen onbekende in Nieuwegein.

Cars4Charity naar Nieuwegein
Op 23 juli aanstaande organiseert Japtuning,
leverancier van auto-accessoires, voor de 4e
keer een Cars4Charity. Dit is een auto-eve-
nement voor mensen met een passie voor
auto’s en ten behoeve van de Voedselbank.
Deze keer gaat de opbrengst naar de Voed-
selbank in Nieuwegein. In 2016 werden maar
liefst 60 grote melkkratten met voedsel opge-
haald en deden ruim 400 auto’s mee aan de
actie. Het evenement vindt plaats op de par-
keerplaats op De Blokhoeve nabij de MC
Donalds en de Beursfabriek.

Cars4Charity organiseert elk jaar een Food
Drive met een twist. Voor een gevulde bood-
schappen tas mooie auto’s bekijken. De orga-
nisatie zorgt zelf voor een aantal spectacu-
laire show cars. Waaronder KITT uit de film
Nightrider en de Groene Opel Manta uit de
film New Kids met een LookaLike uit de Film.

Meer info: https://goo.gl/1qwhl3

Speeltuin in eigen beheer
Woensdagmiddag 5 juli heeft wethouder
Johan Gadella de speeltuin geopend
aan de Landmansweide/Vogelaarswei-
de in de wijk Batau Noord. Deze speel-
tuin is ontstaan door initiatief van de
wijkbewoners en geheel in eigen beheer
ontworpen en neergezet. Ook zal de
speeltuin door de bewoners zelf worden
onderhouden.

Jeffrey Smoorenburg, een van de initia-
tiefnemers: ‘Ik ben jaren lang bezig ge-
weest om hier naast mijn huis een nieu-
we speeltuin te krijgen, maar de ge-
meente liet het steeds afweten. Finan-
cieel was niets mogelijk. Het speeltuintje
wat er stond was aan ver-vanging toe. Ik
bleef doorvechten voor een nieuwe
speeltuin. Ik ben blij dat het uiteindelijk
is gelukt met een mooi resultaat.'

Kijk hier voor een videoreportage van de
opening van de speeltuin in de wijk
Batau Noord: https://goo.gl/xN9er1

http://www.pen.nl/artikel/speeltuin-eigen-beheer-aan-landmansweide
https://pcbuitvaartzorg.nl/agendaoverzicht/agenda


Winkeldief gezocht
Op donderdag 9 februari jl. loopt een man
de Kruidvat aan het Sluisje in Jutphaas
binnen. Het is dan 15.30 uur. Op bewa-
kingsbeeld is te zien dat hij een bijzondere
bontmuts op heeft. In het pad met scheer-
mesjes blijft hij wat rondhangen.

Beveiligingspoortjes
Plotseling gaat hij op z’n hurken zitten en
laadt zijn tas vol met scheermesjes van het
merk Gillette. Ook stopt hij een aantal elek-
trische tandenborstels van het merk Philips
in z’n tas. Met de gevulde tas loopt hij naar
de uitgang. Zonder iets af te rekenen loopt
hij de winkel uit, waarbij hij de tas over de
beveiligingspoortjes tilt. Dit om te voorko-
men dat het alarm afgaat. Zijn totale buit
heeft een waarde van bijna driehonderd
euro.

Klik op de volgende link voor een grote foto
van de dief: https://goo.gl/fDfUmr

De KNVB heeft begin deze week de indeling bekend gemaakt van het nieuwe sei-
zoen. Voor de Nieuwegeinse clubs staat komend seizoen de derby tussen Geinoord
en JSV weer op het programma, beide ploegen zijn ingedeeld in de ‘westelijke’
tweede klasse. Vreeswijk is teruggekeerd naar West 1 want de ploeg van trainer
Ronald Cornet speelde vorig seizoen in West 2 maar komt nu in de derde klasse D
uit tegen ploegen als Sporting, Zwaluwen Utrecht en MSV, ook vorig seizoen al een
opponent.

SV Geinoord en JSV weer tegen elkaar

Voor de trainersstaf van Geinoord komt de
indeling niet als een verrassing. Voor de
nieuwe trainer David Toxopeus is alleen het
ontbreken van zijn oude club Brederodes
een spijtige zaak, de ploeg uit Vianen is
logischerwijs in Zuid terecht gekomen.
“Maar van het bestuur had ik begrepen dat
men graag tegen de ploegen uit de buurt
wilde voetballen en die wens is door de
KNVB gehonoreerd.”

Herman Schreurs, komend seizoen naast

David Toxopeus op de bank in Parkhout,
verheugt zich op de talrijke streekderby’s:
'Het is een mooie indeling, we krijgen at-
tractieve wedstrijden, zoals tegen IJFC,
JSV, CDW en De Meern. Van de andere
clubs weet ik dat Almere en Loosdrecht
zich behoorlijk versterkt hebben, dus het is
afwachten hoe we ons zullen presenteren.'

Dinsdag 1 augustus beginnen de training
en vanaf dat moment zullen de teams zich
weer moeten klaarstomen voor het seizoen.

http://activeants.nl/over-active-ants-fulfilment/vacatures/oproepkrachten/
https://www.plus.nl/aanbiedingen
http://www.pen.nl/artikel/speeltuin-eigen-beheer-aan-landmansweide
http://www.pen.nl/artikel/strip-kim-houtzager-12


Zalmschouwen
Op zaterdag 22 juli krijgt Mu-
seumwerf Vreeswijk een bijzon-
dere groep schepen te gast.
Vanaf drie uur ’s middags strijkt
een vloot van zo’n 20 zalm-
schouwen neer aan het werf-
terrein.

De Museumwerf ontvangt ze
graag en laat de opvarenden
gastvrij gebruikmaken van de fa-
ciliteiten van de Museumwerf zo-
als toilet, douche en de ont-
vangstruimte.

De schepen zijn van leden van
de Vereniging tot Behoud van de
Zalmschouw (VBZ). De VBZ zet
zich in voor het behoud van de
schepen, de visserscultuur en de
technieken. De Museumwerf
vormt een tussenstop want de

leden zijn onderweg naar de
grote varend erfgoedmanifestatie
Hassailt in Hasselt (vergelijkbaar
met VreeswijkVolVaart!). De
volgende ochtend trekt de vloot
weer verder.

Zalmschouwen, ook drijver of
drijverschuit genoemd, werden
tot halverwege de vorige eeuw
gebruikt voor de visvangst op de
binnenwateren. Er werd gevist
op diverse vissoorten met
verschillende technieken. Een
ervan was met drijfnetten waar
de term drijver(schuit) naar ver-
wijst.

Museumwerf Vreeswijk is gele-
gen aan de Wierselaan in Vrees-
wijk. Voor meer informatie kijkt u
op de website van de Museum-
werf: www.museumwerf.nl

De Museumwerf aan de Wierselaan in Vreeswijk probeert een conflict bemiddelend op te lossen, maar dat lukt niet echt. Enkele
bewoners aan de Grindoever zouden last hebben van de werkzaamheden op de Museumwerf. Vooral laswerkzaamheden veroorzaken
volgens enkele flatbewoners, die pal tegenover de Museumwerf wonen, voor veel overlast.

Het bestuur van de Museumwerf is enkele maanden geleden al deze klagende bewoners tegemoet gekomen met een oplossing, maar
niet iedereen is blij met deze lelijke ‘zwarte muur’ die de Museumwerf heeft geplaatst. Zij eisen nu dat deze schermen worden
verwijderd. Lydia Kroeze laat onze redactie weten: ‘Tuurlijk zijn die schermen lelijk. En die horen hier niet thuis in Vreeswijk. Je weet
dat als je komt te wonen tegenover een Museumwerf dat daar gewerkt gaat worden en dat geeft levendigheid met zich mee.’

Vandaag, vrijdag 14 juli wordt er in het Stadshuis van Nieuwegein een petitie aangeboden. Deze petitie is door meer dan 100 bewoners
ondertekend die in de nabije omgeving wonen van de Museumwerf Vreeswijk. In deze brief wordt gevraagd om de schermen die het
zicht op de Museumwerf beletten te verwijderen. Wethouder Martijn Stekelenburg zal de petitie in ontvangst nemen.
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Afzwemmen voor C-diploma

Woensdag 14 juni 2017 werd er afge-
zwommen voor het B en C- diploma en
was het enorm spannend voor een grote
groep kinderen. Onder aanmoediging
van ouders, broertjes, zusjes, opa’s en
oma’s, zwommen zij af voor het tweede
en laatste diploma van het zwem-ABC,
namelijk het B en C - diploma.

Alle kinderen deden enorm hun best.
Het resultaat was dat iedereen is ge-
slaagd! Op de foto’s de trotse kinderen
met hun C-diploma.

Jaiden Brongers, Hadil el Hachimi,
Sverre Hagmeijer, Anouk Roolvink, Ma-
lik el Hamdani, Nurah Sarradj, Ryan van
der Velde, Nikki Schipper, Nena Klaver,
Cloë Delissen, Rumishaldra Landefort,
Niek Richardson, Ilyas M’jallad, Zohra-
Lynn Aziraoui, Esmee Verweij, Lieke
Roolvink, Mees Goedgeluk en Féline
van den Brink.

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

Van maandag tot en met donderdag hebben
wij het doelgroe-pen 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.

Zomervakantie Games
SportId Nieuwegein en MOvactor starten op
dinsdag 18 juli met een nieuwe initiatief: Zo-
mervakantie Games. Dit initiatief is bedoeld
voor kinderen tussen de 4-16 jaar en bestaat
uit 4 gezellige momenten sporten en bewe-
gen.

Het doel van de Zomervakantie Games is
om kinderen op een laagdrempelige manier
in aanraking te brengen met diverse sport-
en bewegingsactiviteiten in de wijk. Hierbij
staat centraal dat kinderen plezier hebben
tijdens de activiteiten. Sportaanbieders uit
Nieuwegein verzorgen de invulling van deze
sportieve activiteiten.

De jongerenwerkers en buurtsportcoaches
hebben samen bij diverse scholen het “Vier
de Zomer” boekje uitgedeeld. Kijk hier voor
meer informatie: https://goo.gl/QxkTyB

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


Pastaworkshop
Op donderdagavond 17 augus-
tus aanstaande organiseert
Driessen SmaakVermaak een
Pastaworkshop.

Onder begeleiding van een
pasta-expert ga je deze avond
leren om zelf verse pasta te ma-
ken. Je leert de verschillende
technieken en bereidingswijze.
De avond begint met een anti-
pasti en glas wijn of fris en u
gaat 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
aan de grote tafel om te genie-
ten van de zelf bereide gerech-
ten.

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

www.driessensmaakvermaak.nl

Aan de Pastaworkshop kunnen
maximaal 20 deelnemers mee-
doen. Het begint om 18.00 uur
en duurt tot 22.00 uur.

De kosten voor deelname is
€ 59,50 per persoon. Je direct
aanmelden kan via onderstaan-
de link: https://goo.gl/TNLwv5

OMKIJKEN

Juli 2012.
Het is nog maar vijf
jaar geleden dat het
sneltramtracé op de
schop ging. Rails,
portalen, overgangen,
voetgangersbruggen,
alles was afgesloten
en buiten gebruik. In
deze maand werden
belangstellenden
gedurende een dag
geïnformeerd over de
voortgang van de
werkzaamheden terwijl
er aan het tracé volop
werd doorgewerkt.

Ik was het eigenlijk al
weer vergeten…

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 geze-
schappen en themaworkshops.
Ook kunt u er terecht voor ver-
gaderen, catering en events.

13 augustus Wijn & Spijs
Een middag vol heerlijke Itali-
aanse wijnen met bijpassende
hapjes.

We gaan 6 wijnen proeven, zo-
wel rode als witte wijnen, rosé
en een dessertwijn. Dit wordt
over drie 'gangen' verdeeld.

De middag begint om 15.00 uur
en duurt tot 18.00 uur. Maximaal
50 deelnemers. De prijs voor
deelname is € 29,50 per per-
soon.

Aanmelden voor deze middag
kan hier: https://goo.gl/NMczrD

http://www.pen.nl/adverteren


Kennisevent 6 september
Heb jij groeiambitie? Wil je jouw
netwerk uitbreiden, wil je jouw
kennis en vaardigheden vergro-
ten en daardoor meer omzet be-
halen? Kom dan naar ons
maandelijkse kennisevent. De
toegang is gratis, je betaalt al-
leen de door jouw bestelde kof-
fie of thee. O ja, neem voldoen-
de visitekaartjes mee.

Datum: woensdag 6 september
Tijd: 9.30 – 11.30 uur
Locatie: NBC Congrescentrum,
Blokhoeve 1 in Nieuwegein.
Aanmelden: via e-mai naar:
info@open-coffee-nieuwegein.nl

Programma Kennisevent
Er is altijd een presentatie over
hoe je groei kunt realiseren:
jouw persoonlijke groei en de
groei van jouw bedrijf. Verder
kun je met andere zzp’ers bij-

praten en ervaringen delen.
Tevens vertellen we je graag
meer over ons aanbod van
trainingen, workshops en cur-
sussen voor zzp’ers met groei-
ambitie.

Ons aanbod in het najaar 2017
- workshops social media
(LinkedIn, Facebook, Twitter), e-
mailmarketing en videopitches
- cursus om van jouw site een
verkoopmachine te maken
- salestrainingen

Over Open Coffee N'gein
We hebben kennisevents, trai-
ningen, workshops en cursus-
sen speciaal voor zzp’ers met
groeiambitie die willen inves-
teren in zichzelf en daarmee de
concurrentie voor willen blijven.

Door de opgedane kennis om te
zetten in acties, krijg je meer
klanten, meer omzet en ervaar
je meer rust in het ondernemer-
schap. En misschien wil je dan
de stap te zetten naar het mkb.
Doorgroeien naar het mkb moet
niet, maar mag natuurlijk wel.
Want waarom zou je jezelf klein
houden.

van Nieuwegein 
Zaterdag 22 juli vanaf 15.00 uur krijgt Museumwerf Vreeswijk een bijzondere groep schepen te gast. Een twintigtal Zalmschouwen.

https://locktight.nl/


Fiets mee met dichter
De bibliotheek organiseert di-
verse activiteiten voor jong en
oud in de zomer. Woensdag 19
juli fietst u bijvoorbeeld mee
met de Nieuwegeinse dichter
Ton de Gruijter. Hij schreef de
bundel ‘Groeten uit Nieuwe-
gein’ waarin hij de lezer laat
kennismaken met diverse
boeiende plekken in Nieuwe-
gein.

Tijdens de fietstocht zal hij een
aantal van die plekken laten
zien, vertellen wat hem daar zo
geraakt heeft en gedichten
voordragen.

De fietstocht is van 10.00 –
13.00 uur en start in de lees-
zaal van de bibliotheek. De
fietstocht is gratis voor biblio-
theekleden en vijf euro voor
niet-leden (inclusief kleine ver-
snaperingen). Aanmelden:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. fietstocht.

MOvactor stelde boekje Vier de
zomer samen, vol met activitei-
ten die deze zomer in Nieuwe-
gein te doen zijn. Dit boekje is
op diverse plaatsen in Nieuwe-
gein verkrijgbaar, zoals in de
bibliotheek, op de Buurtpleinen

en diverse wachtkamers.

Hack je kleding
Altijd al een superheld willen
worden? Tijdens deze summer

school leer je kleding hacken!
Laat je broek praten, zorg dat
je jas je telefoon oplaadt en
programmeer je shirt zo dat het
van kleur verandert...

De summer school is van
maandag 14 t/m woensdag 16
augustus, iedere dag van 10.00
- 16.00 uur. De bibliotheek
zorgt voor de lunch en drinken.

Op woensdag 16 augustus zijn
ouders, familie en vrienden van
de deelnemers om 16.00 uur
welkom voor de demonstratie
en expositie van de gehackte
kleding.

Voor kinderen en jongeren van
9 t/m 14 jaar. Leden: € 30,-.
Niet-leden: € 45,- (inclusief 3 x
lunch en drinken). Meer infor-
matie of aanmelden? Stuur een
e-mail naar:
f.vermeer@detweedeverdiepin
g.nu.

Nieuws van De Tweede Verdieping

Video '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: ‘'Hoewel de Nieuwe-

geinse Kaat Oudesluijs best
graag fietst, neemt ze toch
meestal de auto voor haar woon
-werkvervoer. Maandagmorgen
3 juli jl. vertrok Kaat echter in het
kader van Nieuwegein Fietst op

de fiets naar haar werk in Zeist.
Ze houdt dit in ieder geval deze
week vol en is daarmee in com-
petitie met twee andere Nieuwe-
geiners, die allebei ook een
week lang de auto laten staan,

om een originele Nieuwegein-
Fietst-fiets te winnen.’

Dinsdag 4 juli jl. fietste Nieuwe-
gein-vlogger Dagmar van Ame-
rongen al vloggend met Kaat
mee. Dat werd een bijzonder
ritje! Zie de video op de volgen-
de link: https://goo.gl/31zeQE

Heb je óók iets vreemds, moois,
bijzonders, leuks, spannends,
aparts, gezelligs gezien èn
gefotografeerd in Nieuwegein?
Stuur je foto naar de redactie.
Wellicht vind je je foto straks
terug op pen.nl.

Open Lab
Afgelopen zaterdag werd Open Lab: robotmania gehouden. De
kinderen leerden met simpele dingen een eigen huis-tuin-en-
keukenrobot te maken, robots te laten tekenen en een eigen
robot te besturen via de tablet. Het Open Lab is op elke tweede
zaterdag van de maand en maakt onderdeel uit van de Media
Maker Space. Dat is een plek waar kinderen en jongeren talen-
ten ontwikkelen zoals creativiteit, kritisch denken, mediawijsheid
en samenwerken. Deze talenten zijn nodig in een wereld waarin
technologie een steeds grotere rol speelt.

Het Open Lab op zaterdag 12 augustus van 14.00 – 16.00 uur
wordt een FiFa-toernooi. Aanmelden via e-mail:
actie@detweedeverdieping.nu o.v.v. open lab 12 augustus.

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



