
Op Dinsdag 7 november a.s. geeft Stichting
KunstGein, samen met karikaturist Jan Ibe-
lings (IBIS) een workshop karikatuur tekenen.
De workshop wordt gehouden in het Podium
van 19.30 uur tot 22.00 uur. U vindt Podium in
het atrium (begane grond) van Stadshuis van
Nieuwegein.

Met de workshop karikatuur tekenen leert u
hoe een sneltekenaar te werk gaat. Tijdens
de workshop karikatuur tekenen krijgt u voor-
beelden, verschillende technieken aangereikt
en leert u de kneepjes van het vak.

Aanmelden kan tot 1 november via e-mail
adres: inschrijvingenkunstgein@gmail.com
o.v.v. Workshop Karikatuur tekenen. De kos-
ten zijn € 8,50 p.p. inclusief koffie/thee. De
Stadspas is geldig.

Workshop karikatuur tekenen

VSP wil onderzoek en voorzorgsmaatregelen bij
verbouwing Rijksmonument Café de Zwaan

Sinds enkele weken zijn diverse aanne-
mers in het pand aanwezig en is de bin-
nenkant totaal gestript. Door deze werk-
zaamheden zijn scheuren in de buiten-
muur gekomen van het monumentale
pand dat onderdeel is van het beschermde
dorpsgezicht Jutphaas. In verband met de
constructieve veiligheid en het eventueel
bezwijken van de buitenmuur stelt de Ver-
enigde Senioren Partij (VSP) vragen aan
het college om onderzoek te doen en in-
dien nodig voorzorgs-maatregelen te laten
nemen.

De Mol van de VSP: ‘In 2011 heeft het col-
lege de formele procedure opgestart om

een deel van Jutphaas aan te wijzen als
gemeentelijk beschermd dorpsgezicht.
Jutphaas wordt beschouwd als een karak-
teristieke dorpskern met een hoge histo-
rische waarde. Verschillende karakteris-
tieke panden in Jutphaas zijn bewaard ge-
bleven waaronder het Rijksmonument Ca-
fé de Zwaan. Hier dient men zorgvuldig
mee om te gaan vandaar onze vragen met
een oproep om de constructie van café de
Zwaan met stempels te ondersteunen. Met
het doorzetten van verdere scheuring kan
dit historische pand onherstelbaar bescha-
digd worden. Dit willen wij als VSP voorko-
men.‘

De gemeente Nieuwegein heeft in september dit jaar haar akkoord gegeven om
appartementen te realiseren in de voormalige kroeg De Zwaan aan de Herenstraat
18 in Jutphaas. Sinds het oprollen van de wietplantage in het monumentale pand
stond het pand uit 1790 leeg en vonden er geen activiteiten meer plaats. De eige-
naar, van der Louw vastgoed BV, heeft enkele maanden geleden een verzoek inge-
diend om in het pand een kleine 15 huurappartementen te slaan voor kleinere
huishoudens. Na overleg met de Monumentencommissie is er een akkoord gege-
ven en vergunning afgegeven voor de bouw van de appartementen.
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https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
http://www.plusvanloon.nl


'Licht op Noorderveld'
Op vrijdag 10 november wordt van
19.00 tot 20.30 uur voor de derde
keer Licht op Noorderveld gehou-
den. Begraafplaats Noorderveld aan
de Structuurbaan 1 in Nieuwegein
wordt op deze avond met fakkels en
vuurschalen verlicht. Bezoekers
kunnen er rondlopen, stil zijn, tot
bezinning komen en op de diverse
grafvelden luisteren naar muziek.
Nabestaanden kunnen een steen
beschrijven of een kaars op het graf
plaatsen (stenen die op het strooi-
veld worden geplaatst, worden be-
gin januari weer verwijderd). Gast-
vrouwen/ heren, herkenbaar aan
een witte sjaal, lopen rond voor
vragen en informatie. Ook is het
mogelijk om te praten met vrijwilli-
gers van rouwgroep Nieuwegein.
De avond is vrij toegankelijk voor
iedereen (geen aanmelding nodig):
jong en oud en ongeacht geloof of
levensbeschouwing. Dus ook voor
nabestaanden van wie de dierbaren
elders gecremeerd of begraven zijn.

Bereikbaarheid
Door de te verwachte drukte raden
we bezoekers aan om zoveel moge-
lijk op de fiets te komen. Zij kunnen
hun fiets stallen bij de ingang, aan
de buitenzijde van de begraaf-
plaats.Voor parkeren volgt u de
aanwijzingen in de omgeving van
Noorderveld/ Structuurbaan.

De avond wordt georganiseerd door
de gemeente Nieuwegein in samen-
werking met crematorium en uit-
vaartcentrum Noorderveld en wordt
financieel ondersteund door Monuta
Bas Poelstra, Martin Hendricks Uit-
vaartverzorging, PCB Uitvaartzorg,
Barbara Uitvaartverzorging en Yar-
den & van Oostrum.

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric 'spruitjes
met tamme kastanjes.’

Eric: 'Ook lekker met rijst, dan
meng je de spruiten- kastanje
schotel door de gekookte rijst en
serveer je het met de gegrilde kip.'

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

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 Meindert Hobbema-
hage in Galecop. Zie de foto op:
https://goo.gl/SmKfbV
____________________________

Gemeente Info
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. Klik op de volgende link
om de pagina's te lezen:
https://goo.gl/KQAwAT

Weer 3 jaar hoofdsponsor Geinoord

Behalve de sportieve blijdschap vanwege de 3-0-zege op
rivaal IJFC had Geinoord afgelopen zaterdag nog iets te
vieren. Toen ondertekende Herman Schiltkamp als direc-
teur van zijn bedrijf Warmtebouw een nieuw sponsorcon-
tract met de Nieuwegeinse club dat hem voor opnieuw drie
seizoenen aan Geinoord verbindt als hoofdsponsor.

Schiltkamp is intussen al weer ruim tien jaar als sponsor
aan Geinoord verbonden. Hij motiveert zijn besluit als
volgt: ,,We willen als bedrijf een aandeel leveren aan een
sportief gezondere toekomst van deze club, zeker nu een
fusie met buurman Vreeswijk op stapel staat. Het lijkt me
van groot belang dat het voetbal in Nieuwegein op een ho-
ger plan komt dan momenteel nog het geval is, zeker na
de degradatie naar de tweede klasse. In het verleden heeft
Geinoord een meer prominente rol gespeeld we hebben
toen op Parkhout vaak een mooi affiche gehad tegen top-
ploegen. Het zou mooi zijn wanneer we daar hier in de na-
bije toekomst weer van kunnen genieten.’’

Op zoek naar een modern af-
gewerkte karakteristieke
stadswoning met fraaie archi-
tectuur in oud Hollandse Stijl?
Midden in het geliefde dorp
Vreeswijk? Je bent welkom
voor een bezichtiging! De wo-
ning is in 2010 gebouwd vol-
doet aan alle eisen van nu.
De woning is ruim opgezet en
wordt gekenmerkt door hoge
plafonds, moderne inbouw-
keuken, moderne badkamer,
strakke vloerafwerking en
moderne strakke wandafwer-
king.

Vraagprijs: € 325.000 k.k.

Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (City Plaza)
http://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: Tramstraat 7

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


Geinbeat benefiet festival

De organisatie van Geinbeat meldde eerder
dat door het afgelasten van de vorige editie
het festival in financiële problemen is geko-
men. om volgend jaar ‘De Kleine Prijs van
Nieuwegein’ en het Geinbeat festival weer te
kunnen organiseren moet er een reddingsac-
tie komen. Bij het City Stadsplein Mini-festival
op 23 september is flink wat geld opgehaald -
de gehele baromzet kwam ten goede aan
Geinbeat- maar helaas nog niet genoeg.

Om meer geld op te halen zijn meer acties
nodig en daarom organiseert Geinbeat op
vrijdag 10 november een benefiet festival. In
samenwerking met De Partner en The Pit zal
dit plaatvinden in het pand op de Nedereind-
seweg 401 in Nieuwegein. Entree € 5,00.

De avond begint om 20.00 (19.00 inloop). De
benefietavond vindt plaats in The Pit/De
Partner op de Nedereindseweg 401 in Nieu-
wegein.

'Schoonmakende Oostblokkers'

Enkele dagen geleden waarschuwde de po-
litie in Nieuwegein al voor een trio van twee
Oost-Europese vrouwen en een man die in
Nieuwegein langs de deuren gaan om te hel-
pen met het schoonmaken van het huis. De
politie riep op om alert te zijn op dit trio. Voor-
al ouderen zijn de dupe. Het is een nieuwe
variant op de ‘travelers’ die eerder en gere-
geld door de regio trekken.

De Oost-Europenanen, veelal Roemenen en
Bulgaren bellen aan met een smoes en ver-
tellen in gebrekkig Nederlands dat zij willen
helpen met klusjes in- en om het huis. Het
gaat hier om een babbeltruc. Als de Oost-
blokkers klaar zijn met hun ‘klus’ blijkt als snel
dat er spullen zijn ontvreemd in de woning.

De politie van Nieuwegein vraagt alert te zijn
en melding te doen via 112 als mensen aan-
bellen met bovenstaand verzoek

Chris van Lee wint fiets

Met de Color Bike Tour die Nieuwegein
fietst! op 23 september organiseerde
werd het nieuwe Fietsnet Nieuwegein
officieel geopend en in gebruik geno-
men. Ruim honderd mensen fietsten
mee met de Color Bike Tour en verken-
den zo de negen nieuwe fietskleuren-
routes door Nieuwegein. Deelnemers
die twee fietsstempels ophaalden maak-
ten kans op de originele Nieuwegein
fietst!-fiets.

Chris van Lee won de fiets. Hij koos
voor een donkerblauwe uitvoering, de
kleur van zijn favoriete nieuwe fietsrou-
te. De exclusieve uitvoering van deze
Nieuwegein fietst!-fiets werd gisteren
aan hem overhandigd in het Stadshuis
van Nieuwegein.

https://pcbuitvaartzorg.nl




Kids Media Lab in de bieb

Droom je ervan om een YouTube-ster te
worden? Wil je leren vloggen en bloggen?
En houd je van Instagram & Snapchat
stories? Dan is het Kids Media Lab de
juiste plek voor jou.

Op woensdag 1 november (15.00 tot
16.30) start bibliotheek De tweede ver-
dieping met het Kids Media Lab (8 t/m 12
jaar). In dit lab ga je samen met journaliste
Hester aan de slag met allerlei soorten
verhalen en mediavormen zoals filmen,
fotograferen, bloggen en meer. Elke
maand is er een nieuw thema en elke
maand wordt er een nieuwe techniek
uitgeprobeerd: in november gaat Hester
met alle deelnemers vloggen en is het
thema 'Thuis in de toekomst: robots'.

De redactie van het Kids Media Lab komt
elke twee weken bij elkaar op woensdag
van 15.00 tot 16.30. De volgende bijeen-
komsten zijn op 1.11, 15.11, 29.11, 13.12
en 27.12. Kinderen kunnen zelf kiezen of
ze maar één keer willen aansluiten of echt
als reporter aan de slag willen in het lab en
daarom vaker komen. Geoefende reporters
mogen als VIP allerlei leuke evenementen
verslaan in de bibliotheek en in Nieuwe-
gein.

Opgeven voor het Kids Media Lab? Mail
dan naar: actie@detweedeverdieping.nu.
Meedoen is gratis!

Het Kids Media Lab is onderdeel van de
Media Makerspace van De tweede verdie-
ping. In de Media Makerspace kunnen kin-
deren en jongeren ontdekken hoe leuk
techniek en media zijn en kennis maken
met de allernieuwste gadgets en technolo-
gieën.

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 voorge-
nomen. 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: ‘Van Harte(velt)’.

Column Willeke Stadtman: 'Van Harte(velt)'

Vraag me niet hoe ze erin gekomen zijn,
die vochtplekken in de zoom van één van
de overgordijnen. Drie stomerijen hadden
er een hard hoofd in. Garanties gaven ze
niet. Ik ging voor de stomerij die ‘bewust
heeft gekozen voor het ontzorgen van de
klant.’ Ik haalde ze op en ging de Roe-
meense kliko uitlaten. 'Verrassing,’ riep
echtgenoot T. toen ik terug was, ‘ze hang-
en.’ Dat was te zien.

Om het samen te vatten: de zoom aan de
zijkant lag los, de moltonvoering hing onder
de zoom uit, de zoom zelf liep in golven met
een verloop van minstens vijf centimeter en
de laatste baan was geheel verrimpeld. Ik
bellen met van Frans van van Harte
(velt). ‘Nou, dat hadden ze in zeventig jaar
nog nooit meegemaakt.’ Het beste kon ik
het gordijn opnieuw ‘aanbieden’. Gingen ze
er in het atelier direct mee aan de slag.

Na anderhalf week belde ik met Frans van
van Harte(velt). ‘U had toch iets met een
zoom? Het atelier is er volop mee bezig.’ ‘Ik
had vier dingen. Ik heb u tien dagen gele-
den uitvoerig gesproken.’ Had hij niet zo
opgeslagen. Maar hij ging er voor. Het zou
allemaal goed komen.

Een week later werd ik gebeld door een
vrouw van het atelier. Dat ze een gordijn
had, waar ze niets mee kon, want die ene
baan, dat was toch een heel andere
stof? ‘Denkt u dat ik destijds een gordijn
heb aangeschaft met één baan van een
andere stof?’ Dat vond zij ook niet aanne-
melijk. ‘En dat zoom. Had u altijd al zo’n

bocht in het zoom?’ Een week later.

Ik weer bellen met Frans van van Harte
(velt). Hij had het gordijn opnieuw ge-
stoomd, opgerekt, gestreken en ja, hij snap-
te ook niet dat de voering eronderuit hing
en dat de zoom een soort hoepel vormde.
Het gordijn lag bij het atelier. Hij liep er me-
teen even naar toe. De lijn bleef open, de
dialoog ging als volgt. ‘En hoe staat het er-
mee?’ ‘Nou, moeilijk. Die baan krijgen we
niet goed. Het enige dat we kunnen doen is
het gordijn over de hele breedte vijf centi-
meter inkorten.’ ‘Nou, prima idee.’ ‘Dan
moet dat andere gordijn thuis bij mevrouw
ook vijf centimeter worden ingekort.’‘Dat lijkt
me geen probleem.’

‘Mevrouw?’
‘Ik heb net even…’
‘Ik heb alles gehoord.’
‘Dus als we nu beide gordijnen vijf
centimeter inkorten…’
‘Dan komt de vitrage eronderuit.’
‘Die kunnen we toch ook inkorten?’
‘Dat is toch geen gezicht. Is alles vijf
centimeter te kort.’
‘Ja, kijk, als u niet wil meewerken, dan weet
ik het ook niet meer.’

Het woord schadevergoeding kwam voorbij.
Honderd euro leek van Harte(velt) accep-
tabel. Het gordijn ligt nu bij de NETEX (de
textielpendant van ‘slager keurt eigen
vlees’). Die gaan bepalen dat het niet aan
de stomerij lag. Maar aan het gordijn.

Of aan mij.
Voorzitter Hans Reusch van RTV9

http://www.pen.nl/artikel/strip-kim-houtzager-27
http://www.pen.nl/adverteren


Nieuwegein Awards 2018
De achtste editie van Nieuwe-
gein Awards vindt op 10 februari
plaats in Sport- en Evenemen-
tencomplex Merwestein in Nieu-
wegein. Van 15 oktober tot en
met 30 november kunnen kandi-
daten worden aangemeld via de
vernieuwde website van Nieuwe-
gein Awards. Het gaat hierbij om
prestaties over de periode 1 de-
cember 2016 tot en met 30 no-
vember 2017.

U kunt kandidaten aanmelden in
de sportcategorieën: sporttalent,
sportman, sportvrouw en sport-
ploeg. Maar ook in de catego-
rieën: vrijwilliger, vrijwilligersor-
ganisatie, duurzaamheid, onder-
nemer/onderneming en de nieu-
we categorie Cultuur & Evene-

ment, welke een samenvoeging
van Kunst & Cultuur en Evene-
ment is. In de categorie Onder-
nemer/Onderneming kunnen
voor de komende editie van
Nieuwegein Awards alleen on-
dernemingen met 10 tot 50 werk-
nemers worden aangemeld. Uit
de kandidaten worden per cate-
gorie drie genomineerden be-
paald door onafhankelijke jury’s.

Dit jaar wordt ook weer de award
Politicus van het Jaar uitgereikt.
Heel Nieuwegein kan in de perio-
de van 15 oktober tot en met 30
november meestemmen op één
van de Nieuwegeinse raadsle-
den. U kunt uw stem uitbrengen
via de website van de Digitale
Stad Nieuwegein www.pen.nl.
Voor de Nieuwegeiner van het

Jaar kunnen geen kandidaten
worden aangemeld. De winnaar
van deze award wordt door het
Comité van Aanbeveling van
Nieuwegein Awards bepaald.

Aanmelden en informatie
Meld uw kandidaten vanaf 15
oktober aan via de aanmeldings-
formulieren op de nieuwe web-
site van Nieuwegein Awards.
Daar vindt u ook de jurycriteria
waaraan de aanmelding van uw
kandidaten moet voldoen.

Bij de aanmelding wordt u om
een digitale foto van de kandi-
daat of kandidaten gevraagd.
Kijk voor meer informatie op
www.nieuwegeinawards.nl Uw
vragen kunt u stellen via
info@nieuwegeinawards.nl of

telefoon: 06-212 48 768.

Klik op onderstaande link om uw
stem uit te brengen voor de 'Poli-
ticus van het Jaar 2017.'
https://goo.gl/f975XW

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 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. Deze week veranderde Jan de Beursfabriek in een regenboog.

Sinds enkele weken zijn diverse aannemers in het pand aanwezig en is de binnenkant totaal gestript. Door deze werkzaamheden zijn
scheuren in de buitenmuur gekomen van het monumentale pand dat onderdeel is van het beschermde dorpsgezicht Jutphaas. In
verband met de constructieve veiligheid en het eventueel bezwijken van de buitenmuur stelt de Verenigde Senioren Partij in
Nieuwegein (VSP) vragen aan het college om onderzoek te doen en indien nodig voorzorgsmaatregelen te laten nemen.



Afzemmen voor B-diploma

Woensdag 25 oktober 2017 werd er af-
gezwommen voor het B- 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
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 hier-
boven de trotse kinderen met hun diplo-
ma.

Tiffany van de Sanden, Luuk Loonstra,
Younes Sedouki, Tygo de Zeeuw, Axel
Perdon, Justin Blonk, Lucas Poelstra,
Elif-Nur Boz, Simer Sidhu, Joey van den
Heuvel, Luuk Lubbers en veel meer.

Alle namen vindt u met de grote foto op
www.pen.nl

Halloween in Merwestein

Wat een te gekke herfstvakantie is dit! Bui-
ten schijnt de zon en in Merwestein ook!
Lekker plonsen in het water, stuiverduiken of
als snelste van de dag de glijbaan af, het
kan allemaal. En terwijl je de glijbaan af knalt
of de ijskoude Bucketgame speelt zetten wij
je op de foto die je met al je vrienden kunt
delen via social media, of ga met al je vrien-
den op de foto bij de toffe photowall. Je
RFID bandje hiervoor kun je afhalen bij de
receptie.

27 oktober wordt het allemaal wat spannen-
der in Merwestein want dan vieren we Hallo-
ween tijdens het discozwemmen, durf jij het
aan?

Snelcursussen A- en B-diploma

Ook deze Kerstvakantie bied Merwestein de
mogelijkheid om versneld door het A-diplo-
ma traject te gaan en zo eerder het diploma
te halen of voor kinderen die reeds op onze
wachtlijst staan voor het B- diploma het tra-
ject inclusief diploma versneld af te ronden.
Wees er snel bij want vol is vol.

Kijk op de website van Merwestein voor alle
informatie: http://www.merwestein.nl

Nieuwe lesgroep in Merwestein
Per 25 oktober 2017 is er een lesgroep A-
diploma gestart van 13:00-14:00 uur voor
statushouders iedere woensdag. Komt u uit
een ander geboorteland, bent u tussen de
4.5 en 15 jaar en wilt u leren zwemmen?
Meld u aan.

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


OMKIJKEN

Oktober 2014.

Drie jaar geleden nam,
met veel feestelijk
vertoon, de
Wereldwinkel het
nieuwe pand in gebruik
in het vertrouwen dat
deze locatie meer
klanten zou
aantrekken dan de
voormalige vestiging in
de plint onderin het
Stadshuis. Is dat
gelukt?

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

'Kunst & verhalen'
Van 28 oktober tot en met 12
november 2017 is er een bij-
zondere expositie te zien in de
galerie van het Kunstenaars
Centrum Nieuwegein (KCN).
Onder de titel ‘Kunst & Verha-
len’ presenteert de Nieuwe-
einse kunstenaar Mahsjid Dja-
linoes haar kunst en zorgen
Helma de Hollander en Karen
Smidt voor de verhalen. De
combinatie van kunst en verha-
len staat centraal tijdens deze
expositie.

Mahsjid Djalinoes is geboren in
Teheran en werkt sinds een
aantal jaren als kunstenares in
Nederland. Het Realisme en
Kubisme typeren haar werk. Zij
werkt sterk vanuit haar gevoel
en laat zich inspireren door ver-
halen uit haar leven.

Mahsjid werkt regelmatig sa-
men met Helma de Hollander,
schrijfster van gedichten en
verhalen. Haar gedichten vor-
men in deze expositie de om-
lijsting van enkele kunstwerken
van Mahsjid.

Lenie Winter zal vrijdagavond
27 oktober om 19.30 uur de
expositie officieel openen in het
KCN aan de Kerkstraat 38 in
Jutphaas.

Verhuisbus huren?
Binnenkort verhuizen? Huur
dan nu een verhuisbus in Nieu-
wegein vanaf € 74,- per dag.

Vergelijk verhuurbedrijven in de
omgeving van Nieuwegein een-
voudig en snel op huren.nl. Kijk
op deze link voor een goede
vergelijking: http://bit.ly/2xP4rHI



http://www.mediamarkt.nl/nieuwegein


Train je brain
In deze workshop 'Train je
brain' ervaar je hoe je je herse-
nen kunt uitdagen! Maak ken-
nis met verschillende apps
zoals Einstein, Mahjong, Soli-
taire en doe mee aan een feit-
& fabelquiz. Speel in teamver-
band echte hersenkrakers en
win een leuke gadget.

Neem uw telefoon of tablet
mee zodat u gelijk een spel
kunt downloaden en kunt gaan
spelen mét of tegen elkaar!

Gratis activiteit op Buurtplein
Galecop (Thorbeckepark 183)
van 15.00 - 16.30 uur voor ie-
dereen van 60+. Aanmelden
kan via het e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu.

De workshop ‘Train je brain’
maakt onderdeel uit van ‘Het
blije brein’ van Nieuwegeinge-
zond.nu, de lokale gezond-
heidswebsite van Nieuwegein.
Dit is een serie workshops voor
60+-plussers die gegeven
wordt op Buurtplein Zuid en
Galecop.

Innovatiemarkt
Op vrijdag 17 november is er
van 10.00 – 12.00 uur de zorg-
innovatiemarkt ‘Handige hulp-
jes in huis’ op Buurtplein Gale-

cop (Thorbeckepark 183). Hier
kunt u allerlei nieuwe, handige
toepassingen uitproberen waar-
mee senioren langer zelfstan-
dig thuis kunnen blijven wonen.
Denk bijvoorbeeld aan een
stofzuigerrobot of de MindMate
die ervoor zorgt dat u nooit
meer zonder sleutels, porte-
monnee of smartphone de

deur uitgaat. En de wandelstok
met navigatie zorgt ervoor dat u
de weg naar huis weer terug-
vindt.

Dit is een activiteit van Thuis in
de Toekomst; het thema voor
de maand november in Biblio-
theek De tweede verdieping.

Ouder-kindochtend
Dans mee met je kleintje op
woensdag 8 november (10.00
tot 11.00 uur) en ontmoet
andere Nieuwegeinse ouders.
Mini-workshop Dansletters in
samenwerking met Loesa kin-
derworkshops.

In de workshop maken de kin-
deren bewegingen op muziek
die voorbereiden op het schrij-
ven. Deze schrijfbewegingen
worden bij kinderen ervaren als
plezierig en erg geliefd.
Aanmelden kan via e-mailadres
actie@detweedeverdieping.nu.

De ouder-kindochtenden vin-
den elke tweede woensdag van
de maand plaats. De volgende
ochtend is op 13 december en
heeft als thema ‘Apps voor
peuters en e-speelgoed’. Re-
serveer alvast een plekje in je
agenda en nodig je vriendinnen
en vrienden ook uit.

Nieuws van De Tweede Verdieping

Noodkreet uit Vreeswijk!
Woensdag 25 oktober jl. kregen
wij op onze redactie een nood-
kreet uit Vreeswijk binnen. Je
zou verwachten per e-mail,
maar deze keer viel er een en-
veloppe op onze deurmat. Niet
dat dat heel speciaal is want die
vallen wel vaker bij ons op de
mat. Maar deze keer geheel a-
noniem.

In de brief zeggen de schrijvers,
ja het gaat om een drietal zeer
bezorgde lezers van pen.nl: ‘He-
laas kunnen wij geen auteurs-
naam noemen. Dat zou leiden
tot straf, tot vermindering van
het beetje hulp dat we hier krij-
gen in Vreeswijk bij de activitei-
ten én voor de winkeliers.’

De brief bevat een aantal co-
lumns, tien om precies te zijn.
Ons wordt verzocht ze te plaat-
sen iedere week één met het
verzoek dat lezers ze gaan

delen in de Social Media. Van-
daag de eerste column in een
reeks van tien:‘Shity’

Shity
New York. Dat is een City. Maar
niet Nieuwegein. Toch heet het
centrum van Nieuwegein (niet
eens ons hele ‘dorp’) ineens Ci-
ty. Wie heeft dat verzonnen?

Aan ons Nieuwegeiners is niets
gevraagd. Maar wat een bespot-
telijke naam!

Sommigen van ons zeggen al
een aantal jaren dat we naar ‘Ci-
ty’ gaan. Dat is waar. Maar dan
gewoon omdat dat korter is dan
City Plaza. En omdat City Plaza
een belachelijke naam is. Een

Plaza is ons centrale winkelcen-
trum namelijk ook totaal niet!
Shity wel. Zo zou iedereen het
uit moeten spreken. Als ‘Shity
Plaza.’ Want Madrid heeft een
Plaza. Plaza Mayor. Wij hebben
hoogstens een Plaza Minor.

Nieuwegein past bescheiden-
heid. Maar er werd anders be-
slist. Het is ineens City, City,
City. Met een reden. Foute re-
denen zijn het: Macht, geld en
prestige. Daar gaat het steeds
meer om in ons Nieuwegein.
Macht, geld en prestige voor
niet-Nieuwegeiners.

Daarover meer in de volgende
column met de naam: ‘City ver-
moord het echte Nieuwegein.’

Voorleeslunch voor senioren in de bieb
De bibliotheek organiseert de voorleeslunch elke laatste woens-
dag van de maand van 11.00 tot 13.00 uur. Op woensdag 29
november is de volgende voorleeslunch. Dan lezen medewer-
kers van de bibliotheek u een mooi verhaal voor (verzoeknum-
mers zijn welkom) en serveren u een overheerlijke lunch. De
toegang is gratis. Aanmelden: actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. ‘Voorleeslunch.’

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





