
De in Nieuwegein geboren keepster Sari van
Veenendaal maakt deel uit van het team van
het EK vrouwenvoetbal. Dat heeft de UEFA
begin deze week samengesteld uit speelster
van alle landen die mee hebben gedaan aan
het EK 2017. Naast de Nieuwegeinse zijn er
nog vier voetbalsters van Oranje geselecteerd.

Team van EK: Van Veenendaal (Nederland);
Bronze (Engeland), Dekker (Nederland),
Houghton (Engeland) en Aschauer (Oosten-
rijk); Nielsen (Denemarken), Spitse (Neder-
land), Groenen (Nederland) en Martens (Ne-
derland); Harder (Denemarken) en Taylor
(Engeland).

Sari leerde voetballen bij VSV Vreeswijk.

Onze Sari Europees Kampioen

Sportpark Galecop in teken van 12e UJC

De United Jeugd Cup is een internationaal
voetbalevenement voor deelnemers van
12 jaar. Sinds 2006 wordt de UJC georga-
niseerd op Sportpark Galecop in Nieuwe-
gein. De deelnemende clubs komen uit
binnen- en buitenland, uit Europa maar
ook uit andere continenten. De organisatie
nodigt altijd de winnaar van de vorige e-
ditie, FC Utrecht (regionale Betaalde Voet-
bal Organisatie (BVO) en JSV Nieuwegein
(gastheer UJC) uit.

16 Jeugdteams (onder 13 jaar) van Neder-
landse en Europese topclubs strijden ge-
durende 2 dagen in 4 poules van elk vier
clubs om de hoofdprijs. De leeftijdsgrens
voor 2016: geboren op of na 1 januari
2004.

Uit binnen- en buitenland worden BVO's
uitgenodigd om deel te nemen aan het

internationale voetbaltoernooi in Nieuwe-
gein. Het buitenlandse deelnemersveld
bestond de afgelopen jaren o.a. uit clubs
uit de Bundesliga, Premier League, Prime-
ra Division, en Serie A. Met winnaars als
Manchester City en Atlético Madrid en
deelnemers Juventus, Tottenham Hotspur,
Borussia Dortmund, Liverpool FC etc. be-
hoort de UJC tot de beste jeugdtoernooien

Dit jaar zal de strijd gaan tussen: FC
Utrecht, AFC Ajax, Manchester City, KRC
Genk, NEC/FC Oss, Schalke '04, Willem
II, Brommapojkarna, SC Heerenveen, Ka-
shima Antlers, Sparta Rotterdam, FC
Nordsjaelland, FC Lugano, v.v. Jonathan,
FC Den Bosch en gastheer JSV Nieuwe-
gein. De toegang is geheel gratis.

Meer informatie over het voetbaltoernooi
vindt u op http://www.unitedjeugdcup.nl.

In het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 augustus aanstaande staat Sport-
park Galecop weer in het teken van Europa's grootste D-voetbaltoernooi: De
United Jeugd Cup (UJC). Kenners beweren zelfs dat dit hét grootste voetbaltoer-
nooi voor is voor de D-pupillen ter wereld. In ieder geval is het het best georgani-
seerde voetbal toernooi met internationale allure.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!
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Kortjes

'Pakjesbezorger' gezocht
Een 79-jarige inwoner van Nieuwe-
gein doet op 22 maart de deur open
als een pakketberzorger aanbelt.
Dat deze man een ordinaire dief
blijkt te zien, ontdekt hij helaas pas
als er bijna 4000 euro van zijn reke-
ning is gepind.

Het slachtoffer woont in een flat aan
de Richterslaan in Nieuwegein. Op
woensdagochtend 22 maart gaat de
bel en dan staat er iemand voor de
deur die zich voordoet als pakketbe-
zorger. De bewoner kijkt daar niet
raar van op, want hij verwacht een
pakketje.

SMOES
Maar dan zegt die zogenaamde
pakketbezorger dat hij wat meer ge-
gevens nodig heeft van de bewo-
ner, waaronder zijn bankrekening-
nummer. De bewoner laat hem bin-
nen en ze gaan de woonkamer in.
Hij wil z’n rekeningnummer niet ge-
ven, maar de bezorger blijft aan-
dringen en dan ziet de bewoner
plotseling dat er nóg een man in de
kamer staat en zonder blikken of
blozen rondneust in lades van een
kast. De bewoner stuurt ze dan me-
teen zijn huis uit.

PINNEN
Helaas hebben ze dan genoeg tijd
gehad om de portemonnee met
daarin de pinpas van het slachtoffer
te stelen. Daarmee wordt diezelfde
ochtend een bedrag van bijna 4000
euro gepind, bij een automaat in
Amsterdam.

Klik hier voor het signalement en
meer informatie over de daders:
https://goo.gl/SZqVWY

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

Eric: 'Deze week iets Turks. Hier
kun je lekker varieren en je uitle-
ven met verschillende smaken.'

Het recept: https://goo.gl/89fiMK
____________________________

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 Herfstgaatde in de
wijk Batau Zuid. Zie foto op:
https://goo.gl/eBgv71
____________________________

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 maar vanwege
de vakantie deze week niet!

Kunstwerk Koetsdrift geopend

In de Rijtuigenbuurt in de wijk Batau Zuid is de afgelopen
drie weken hard gewerkt aan een kunstwerk op de muur
van één van de woningen aan de Koetsdrift. De muurschil-
dering, een initiatief van Carin Sleurink en de buurtbewo-
ners, is mede mogelijk gemaakt vanuit het programma
Beter Buurten en woningbouwcorporatie Mitros. Dinsdag-
middag 8 augustus kwam burgemeester Frans Backhuijs
naar de wijk om het kunstwerk officieel te openen, samen
met kunstenares Carin Sleurink én de buurtbewoners.

Carin Sleurink woont in de Rijtuigenbuurt en heeft een pas-
sie voor kunst. Samen met enkele bewoners uit de buurt is
het ontwerp gemaakt (een ekster) en dit is begin dit voor-
jaar voorgelegd aan de buurt, die enthousiast reageerde
op het ontwerp. Samen met de buurt heeft kunstenares
Carin Sleurink onder het motto ‘samen kleuren we de
buurt’ de levensgrote ekster geschilderd.

De buurt wordt door menig buurtbewoner ervaren als een
grijze buurt en in december 2016 is in de buurt een project
gestart genaamd KOEK (klimmen op eigen kracht) die de
buurtbewoners zelf de kans geeft om hun dromen en
kansen op eigen kracht te verwezenlijken en iets terug te
kunnen doen voor de buurt en medebewoners.

Zeer gunstig en in ruim opge-
zette woonwijk Hoog-Zand-
veld gelegen royale uitge-
bouwde tussenwoning met
drie slaapkamers, stenen ber-
ging aan de voorzijde en zon-
nige tuin op het zuid-oosten.
De woning is recent voor een
groot deel gemoderniseerd
en is keurig onderhouden.

Vraagprijs € 249.500,- k.k.
Meer: https://goo.gl/jUoFZw

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
Adverteren: adverteren@pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

Woning van de week: Reigersbek 126

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


Nieuwegein en Veiligheidscijfers

De veiligheidscijfers over de eerste 6 maan-
den van 2017 zijn bekend. In het eerste half
jaar is het totaal aantal misdrijven in Nieuwe-
gein met -15% gedaald ten opzichte van
2016. Nieuwegein heeft daarmee een iets
gunstiger ontwikkeling dan de regio (-7%).

De positieve ontwikkeling laat zich vooral zien
in de daling van woninginbraken (-22%),
autokraken (-12%) en vernielingen (-37%).
Het aantal gevallen van zakkenrollen ging
van 27 in 2016 naar 37 in 2017 (+37%). Het
aantal meldingen van winkeldiefstallen is
toegenomen met 10%.

Burgemeester Frans Backhuijs over de cij-
fers: ‘Samen werken we aan een veilig Nieu-
wegein. Het doet goed om de daling van het
aantal misdrijven op de gestelde prioriteiten
te zien. We hopen dat deze positieve ontwik-
keling in het tweede half jaar doorzet.'

Fokkesteeg Fiësta op 19 augustus

Nog iets meer dan een weekje en dan vindt
de eerste editie plaats van ‘Fokkesteeg Fiës-
ta.’ De zomervakantie loopt dan op zijn eind,
maar ook dat mag gevierd worden. De ‘Fok-
kesteeg Fiësta’ is een feest met proeverijen,
muziek en een rommelmarkt aan de Hoorn-
seschans en de Rapenburgerschans. Diverse
partijen werken samen om er een onverge-
telijk evenement van te maken: Balans Nieu-
wegein, Wijknetwerk Fokkesteeg, onderne-
mers/winkeliers en Wijkhuis De Steeg.
De ‘Fokkesteeg Fiësta’ wordt gehouden van
10.00 uur tot 15.00 uur en is meer dan een
wijkfeest. Ook inwoners uit de andere wijken
van Nieuwegein en omliggende gemeenten
zullen afkomen op de live-optredens, de in-
teressante koopjes op de kramen van buurt-
bewoners en de gratis proeverijen. Het Wijk-
netwerk Fokkesteeg, Wijkhuis De Steeg en
Balans Nieuwegein presenteren deze dag
ook hun activiteiten voor het komende sei-
zoen.

'Portret van de Week'

Arend Bloemink: ‘Nog niet eerder heb ik
zo veel moeite moeten doen om een af-
spraak te maken met een Portret Van
De Week. De schrijvende pers kwam
langs. De TV kwam langs. De radio, fo-
tografen voor van alles en nog veel
meer. Enzovoorts. Dát had ze allemaal
niet voorzien. De wethouder gaf het
startsein. En dinsdag jl. kwam de burge-
meester voor de feestelijke ‘onthulling’.
Maar al die extra, al die tijdrovende aan-
dacht, nee, dát had ze níet voorzien.
Dus ben ik, namens pen.nl, wellicht de
allerlaatste die haar komt storen… Ze?
Haar? Wie dan…?’

‘Wie dan? Het Portret Van Deze Week
is Carin, Carin Sleurink! Zij zit als twee-
de van links op bovenstaande foto.’

Ga hier naar het Portret Van De Week
en maak kennis met Carin als zij haar
antwoorden geeft op de vijf altijd dezelf-
de vragen die wij aan het Portret Van
De Week stellen: https://goo.gl/Abgu8s

https://pcbuitvaartzorg.nl/agendaoverzicht/agenda/lokaal-betrokken


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


Zingen in Gospelkoor Alive

Alive Gospel Choir in Nieuwegein, onder
leiding van dirigent Edith Casteleyn, is op
zoek naar zangers en zangeressen, die
willen deelnemen aan een nieuw project-
koor. Dit projectkoor gaat aankomende 28
augustus van start. Er wordt samen met
Alive Gospel Choir gerepeteerd onder be-
geleiding van een live band. Het repertoire
bestaat uit swingende Black American
Gospel songs, die op een authentieke ma-
nier gezongen worden.

Iedereen tussen de 14 en 58 jaar is wel-
kom bij Alive. De repetities zijn om de
maandag avond en starten op maandag 28
augustus 2017 op de Bredeschool “de Lo-
tus” aan de Lupinestraat 15 in Nieuwegein
zuid. Het project wordt na 9 repetitieavon-
den afgesloten met een gezamenlijk kerst-
concert op 24 december 2017 (dit optreden
is uiteraard niet verplicht).

Deelname aan het project kost 89,- euro.
Dit bedrag is inclusief zangplezier, een op-
treden, 9 oefen avonden, een CD met oe-
fensongs en het songbook. Het is belang-
rijk om op tijd te zijn met opgeven, want er
kan een beperkt aantal deelnemers in-
schrijven.

Je hoeft geen noten te kunnen lezen. Ook
hoef je niet aangesloten te zijn bij een kerk/
gemeente om bij Alive te komen zingen.
Affiniteit voor onze stijl (gospel), gevoel
voor ritme en zang is belangrijker. We ver-
wachten wel dat je oefent en beschikbaar
bent voor deze periode. Het is ook mogelijk
op de 28ste mee te doen en dan tijdens

De Nieuwegeinse Willeke Stadtman (1950) is onlangs een tweede leven begonnen
als schrijfster. Is echtgenote en moeder van drie kinderen. Heeft inmiddels drie
kleinzoons, een kleindochter (Eloisa), een hond (een Roemeense kliko) en een
kleinhond (de hond van haar dochter).

Vierendertig jaar was Willeke werkzaam in de gezondheidszorg, aanvankelijk als
arts, later als bestuurder met name in de ouderenzorg. In 2011 is zij gestopt met
werken, precies zoals zij zich had voorgenomen. Sinds eind 2014 werkt zij als arts
voor de Levenseindekliniek. Al een tijdje heeft Willeke haar eigen column op De
Digitale Stad Nieuwegein. Deze week de column: 'Prins.'

Column Willeke Stadtman: 'Prins'

Kleinzoon van 4,5 kwam een dagje logeren
en riep meteen bij aankomst dat hij heel
graag naar Kids wilde in Houten. Hij be-
doelde Balorig in Houten, zoiets wéét een
rechtgeaarde oma.

Hij wist mij ook onmiddellijk te vertellen dat
hij een prins was. Hij ging namelijk met een
prinses trouwen, en hij wilde ook een prin-
senpak. Waarna een uitvoerige en tamelijk
gedetailleerde beschrijving van een pro-
gramma van eisen voor een prinsenpak
volgde. Zoveel was duidelijk: het was van
grijs glanzend materiaal, er moest een los-
se cape bij en midden op de borst hoorde
een rode driehoek in een gele cirkel. Hij
had alleen nog geen prinses. Waardoor ik
over ons koningshuis begon. Hij bleek be-
kend met de koning, Willem-Aleggander,
maar van koningin Máxima had hij nog
nooit gehoord.

Omdat ik heel goed ben in het koningshuis
(volgens echtgenoot T. is het een afwijking
dat ik zoveel namen ken, en heus niet al-
leen van de drie A’s), begon ik over de drie
prinsesjes. Hij was een en al oor.

‘Amalia was dus de eerste prinses?’
‘Ja,’ zei ik, ‘en die wordt koningin als Wil-
lem-Alexander ermee stopt.
‘En wie is dan de tweede?’
‘Alexia.’
‘En de derde?’
‘Ariane’.

Hij liet het even bezinken.

‘Dan neem ik Alexia,’ zei hij beslist. ‘Want
Amalia wordt koningin en dan word ik ko-

ning en dat wil ik niet, want ik ben een
prins.’

Een sluitend betoog. Zij het dat geen enke-
le echtgenoot van een koningin het tot dus-
ver tot koning heeft geschopt. Probeer dat
maar eens uit te leggen aan een vierjarige.
Dat Maxíma wel koningin kon worden, maar
Claus geen koning.

Of dat alle zoons én schoondochters van
Pieter van Vollenhoven de titel ‘prins’ en
‘prinses’ in de schoot geworpen kregen,
terwijl hij zich een slag in de rondte heeft
moeten werken om beslag te leggen op de
toch ook eerbare titel ‘professor’. De afbeel-
ding van koningin Maxíma stond hem wel
aan.

Ik zei nog dat een afbeelding van Alexia
misschien niet zo’n goed idee was. Hij wilde
het toch. Hij keek naar Alexia, staarde ver-
volgens naar de glijbaan, rechtte zijn rug en
zei: ‘Mijn Alexia ziet er heel anders uit. Ze
heeft een hele mooie blauwe jurk aan, en
ze heeft lang haar met een zilveren kroon-
tje.’ Daar kon ik inkomen. Dat heb je met
prinsessen. Hij ging weer spelen.

‘Kom, Alexia, we gaan op de trampoline.’
Terug in de auto had Alexia gezelschap
gekregen van Ariane. Voor minder deed hij
het niet. Ik spon er goed garen mee. Die
avond wilde hij niet mee om de Roemeense
kliko uit te laten.

‘Dat geeft niet,’ zei ik onverschillig. ‘Dan ga
ik toch alleen met Alexia en Ariane.’
‘Nee,’ riep hij. ‘Ik ga ook mee.’ Dat heb je
met prinsen.

https://www.kosterschoenmode.nl
https://www.meersmaakenstijl.com
http://www.pen.nl/artikel/strip-kim-houtzager-16


'Media Markt Bieb Lab'
Word jij de FIFA-kampioen van
Nieuwegein? Laat aankomende
zaterdag 12 augustus van 14.00
uur tot 16.00 uur je voetbalskills
zien op de X-box in de biblio-
theek van Nieuwegein. De win-
naar van het toernooi krijgt een
voucher voor het allernieuwste
FIFA-spel dat binnenkort uitkomt!
Meld je aan via het e-mail adres:
actie@detweedeverdieping.nu,
dan word je ingedeeld in een
poule. Aanmelden kan tot en met
vandaag, vrijdag 11 augustus!

Het FIFA-toernooi is onderdeel
van het open lab van de Media
Makerspace en wordt in samen-
werking met de MediaMarkt
Nieuwegein georganiseerd.

De Media Markt in Nieuwegein
heeft voor dit toernooi, in samen-
werking met Microsoft, 6 X-box-
en en FIFA 17 games ter be-
schikking gesteld. De hoofdprij-
zen zijn een “Elite” controller van
Microsoft t.w.v. € 139,- (door
Microsoft ter beschikking ge-
steld) en de nieuw uit te komen
FIFA 18 (30 september 2017) ter
beschikking gesteld door Media
Markt Nieuwegein. Daarnaast
ontvangen alle deelnemers een
set give-aways van Microsoft,
10% korting op 12 en 13 augus-
tus op alle Microsoft controllers
bij Media Markt Nieuwegein.

Het open lab van de Media Ma-
kerspace is elke tweede zater-
dag van de maand van 14.00 uur

tot 16.00 uur. Meedoen is gratis!
Kinderen van 6 t/m 12 jaar kun-

nen tijdens het lab aan de slag
gaan met techniek en media

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 car-
toons 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.

Tja, in deze editie van 'De Digitale Nieuwegeiner' kunt u er echt niet meer omheen; het kunstwerk van Carin Sleurink in de Rijtuigen-
buurt in de wijk Batau Zuid. Ook onze karikaturist Jan Ibelings, die wekelijks een tekening of karikatuur maakt van soms opmerkelijk
nieuws uit Nieuwegein, liet zijn penceel gaan over het papier, ook als een waar kunstenaar om een blijk van waarderi9ng te geven aan
deze Nieuwegeinse. Kijkend naar zijn tekening denk ik, als hoofdredacteur, gelijk aan mijn favoriete HBO serie 'Game of Thrones.' Zie
ik hier Carin nu als Daenerys Targaryen, de dochter van de voormalige koning Aerys Targaryen en echtgenote van Khal Drogo? Een
gerespecteerde Koningin met haar draak vliegend door de wijk Batau Zuid?
___________________________________________________________________________________________________________



http://www.pen.nl/artikel/category/gemeente


Afzwemmen voor A en B

Zaterdag 5 augustus 2017 werd er afge-
zwommen voor het A en B- diploma en
was het enorm spannend voor een grote
groep kinderen.

Onder aanmoediging van ouders, broer-
tjes, 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 kinderen deden enorm
hun best. Het resultaat was dat iedereen
is geslaagd! Op de foto’s de trotse kin-
deren met hun diploma;

A-diploma:
Luca de Korte, Hendrik Vincent van
Kampen, Chayenne Bosch, Mila Kluin,
Quinten van der Doorn.

B-diploma:
Maybritt Golverdingen

Zomer Banen Zwemmen

Vanaf begin juli 2017 kunt u bij Merwestein
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.

Gouden Zeepaard Awards 2017
Sport & Evenementencomplex Merwestein
doet dit jaar mee aan de verkiezingen van de
Zwembad Branche in de categorie “beste
sport- en zwemaccommodatie van Neder-
land”.
Doe ook mee! Vul de enquête in en laat ons
weten wat we nog aan onze dienstverlening
kunnen verbeteren. Namens het hele team:
bedankt!

Klik op onderstaande link om naar de enquê-
te te gaan: https://goo.gl/hKsg3P

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


Getuigen gezocht
Maandagavond 7 augustus jl.
werd op de Nedereindseweg
een man aangehouden die
dreigde met een mes. Hierbij
loste een agent een waarschu-
wingsschot. Een politiehond
wist de man onder controle te
krijgen. De recherche is een on-
derzoek gestart en zoekt getui-
gen.

Rond 19.55 uur kwam de mel-
ding dat een man met een mes

zou lopen. Agenten gingen ter
plaatse en zagen de verdachte.
De man reageerde niet op aan-
spreken van de politie en kwam
dreigend over. Agenten trokken
hun wapen om de man over te
halen zich over te geven. Een
agent loste hierbij een waar-
schuwingsschot. Dit maakte
blijkbaar geen indruk op de man
want hij bleef schreeuwen. Ook
het gebruik van pepperspray
kreeg hem niet onder controle,
waarna een politiehond hem in

zijn been beet. Hierdoor staakte
de man zijn verzet. Hij, 29 jaar
uit Nieuwegein, werd naar een
ziekenhuis gebracht. Nadat hij
behandeld was aan zijn verwon-
dingen, kon hij mee naar het
politiebureau.

De Nieuwegeiner was vermoe-
delijk onder invloed van verdo-
vende middelen en zal verder
beoordeeld worden door de cri-
sisdienst. Op de plek waar hij
aangehouden was, werd een

mes gevonden.

Om een goed beeld te krijgen
van wat er aan de melding voor-
af ging en wat er daarna ge-
beurde, is de recherche op zoek
naar getuigen. Heeft u iets ge-
zien en/of andere informatie en
dat nog niet met de politie ge-
deeld? Bel dan met de recher-
che in Nieuwegein via 0900 -
8844. Anoniem een melding
doen kan via 0800-7000.

OMKIJKEN

Augustus 2012.

Aan de Herenstraat
vindt vijf jaar geleden
de jaarlijkse braderie
plaats. Het prachtige
zomerweer draagt bij
aan een gezellige
sfeer en er valt
voldoende te zien, te
proeven, te kopen en
te genieten. Deze
moeder maakt van
haar glunderende
zoontje een mooie
fotografische
herinnering voor later

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.

Wijn & Spijs Proeverij
Op zondag 13 augustus 2017
houdt Driessen SmaakVermaak
een Italiaanse Wijn & Spijs proe-
verij. Een middag vol heerlijke
Italiaanse wijnen met bijpassen-
de hapjes.

Tijdens de proeverij gaat u 6 wij-

nen proeven, zowel rode als witte
wijnen, rosé en een dessertwijn.
Dit wordt over drie 'gangen' ver-
deeld.

Kosten voor deelname: € 29,50

Aanmelden en meer info vindt u
hier: https://goo.gl/NMczrD

https://driessensmaakvermaak.nl
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DE UNITED JEUGD CUP IS EEN EVENEMENT VAN DE STICHTING UNITED FOOTBALL

Met:

Toegang
gratis

Gastheer United Jeugd Cup
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Wij steunen



Verleng je vakantie .....
… met het zomerprogramma
van de bibliotheek. Doe mee
aan één van de vele activiteiten
die in augustus plaatsvinden:

Op woensdag 16 augustus
(start 14.00 uur) kunnen jong-
eren in de bibliotheek leren hoe
je de perfecte Insta Holiday-Fie
maakt en verwerkt in een va-
kantiekaart. Daarnaast zijn er
lekkere, alcoholvrije cocktails.
Op zaterdag 19 augustus (start
14.00 uur) is er voor kinderen
en jongeren een end of the
summer party met games, alco-
holvrije cocktails en meer.

Op woensdag 23 augustus is
taxateur Arie Molendijk van
10.00 - 13.00 uur aanwezig in
de bibliotheek om je te vertellen
of je een schat in je boekenkast
hebt staan. De taxatie kost vijf
euro per deelnemer, ongeacht
het aantal boeken dat je mee-
neemt.

Meer informatie over alle activi-
teiten is te vinden op de web-
site van de bibliotheek:
www.detweedeverdieping.nu.

Muziekles
Noteer alvast in je agenda: op
woensdag 13 september (10.00
tot 11.00 uur) is weer de eerste

ouder-kindochtend na de va-
kantie. Maak samen met je
kleintje (0 t/m 3 jaar) muziek en
ontmoet andere Nieuwegeinse
ouders. Mini-workshop in sa-
menwerking met KMN Kind &
Co. Aanmelden kan via e-mail:
actie@detweedeverdieping.nu.

Naast een leuke mini-workshop
krijgen ouders tijdens de ouder-
kindochtend ook allerlei prak-
tische tips rondom taalontwik-
keling, voorlezen en de leukste
boeken.

De ouder-kindochtenden vin-

den elke tweede woensdag van
de maand plaats. De volgende
ochtenden zijn op: 20 septem-
ber (speciale editie in het kader
van de Lijfstyleweek), 11 okto-
ber, 8 november en 13 decem-
ber.

Openingstijden
De bibliotheek is de hele zomer
zoals gebruikelijk geopend van
09.00 – 20.00 op werkdagen en
van 09.00 – 17.00 uur op zater-
dag.

De openingstijden van de lees-
lounges zijn afhankelijk van
wanneer de Buurtpleinen ge-
opend zijn. De zomersluiting
verschilt per Buurtplein.

Kijk op de site van MOvactor
voor de juiste openingstijden.

Nieuws van De Tweede Verdieping

Open-Coffee-Nieuwegein
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
alleen de door jouw bestelde
koffie of thee. O ja, neem vol-
doende visitekaartjes mee!

Datum: woensdag 6 september
Tijd: 09.30 uur tot 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 pre-
sentatie over hoe je groei kunt
realiseren: jouw persoonlijke
groei en de groei van jouw be-
drijf. Verder kun je met andere

zzp’ers ervaringen delen. Te-
vens vertellen we je graag meer
over ons aanbod van trainingen,
workshops en cursussen voor
zzp’ers met groeiambitie.

Kijk voor meer informatie op:
www.open-coffee-nieuwegein.nl

Aanbod voor het najaar 2017:
- workshops social media

(LinkedIn, Facebook, Twitter), e-
mailmarketing, videopitches
- cursus om van jouw site een
verkoopmachin te maken en
- 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!

Ontdek de kracht van video voor
jouw bedrijf! Mail voor een gratis
Video Inspiratie gesprek naar:
media@theaterdeleeuw.nl

Voorlezen in het Natuurkwartier
Op 15 en 16 augustus (start 10.15 uur) leest de Voorleesbrigade
van de bibliotheek voor in het Natuurkwartier. Na het verhaaltje
is er een leuke activiteit passend bij het boek. Voor kinderen van
2-6 jaar en hun (groot-)ouders.

Meer informatie bij het Natuurkwartier: natuurkwartier.nl of tele-
fonisch via 030 - 60 718 22. Aanmelden kan via de website van
het Natuurkwartier: http://www.natuurkwartier.nl/activiteiten.

http://www.theaterdeleeuw.nl
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