
De politie in Nieuwegein laat weten dat in
Nieuwegein nepgeld in omloop is. Eerder wer-
den ook in Houten valse briefjes van 50 euro
aangetroffen. De valse biljetten van 50 euro
worden als echt en onvervalst uitgegeven.

Als u niet zeker weet of een biljet echt is, ac-
cepteer het dan niet. Een vals biljet is niets
waard. Heeft u het wel geaccepteerd, geef het
dan niet expres weer uit. Dit is strafbaar!

Weet u van wie of waar u het biljet heeft ont-
vangen, doe dan aangifte bij de politie. Is deze
informatie niet bekend gan dan naar uw bank,
of stuur het biljet op naar De Nederlandse
Bank (DNB) samen met het juiste formulier.
Meer informstie vindt u op onderstaande web-
site: https://goo.gl/nEcvkw

Nepgeld in Nieuwegein

Jongerenlintje voor drie meiden

Dit jaar werden de jongerenlintjes door
burgemeester Frans Backhuijs uitgereikt
aan Femke Bergenhenegouwen, Domi-
nique Jepma en Esmee Koene. Voor het
eerst aan drie meiden.

Femke Bergenhenegaouwen (21)
Femke kreeg het jongerenlintje vanwege
haar inzet bij de Scouting in Vreeswijk.
Iedere week reist zij vanuit Amsterdam om
in Vreeswijk leiding te geven als vrijwilliger
bij de scoutinggroep. Ook helpt Femke als
vrijwilliger bij diverse activiteiten in
Vreeswijk zoals het plaatsen van de
dranghekken bij Vreeswijk bij Kaarslicht.

Esmee Koene (12)
Esmee is de jongste van de drie meiden
die een lintje heeft gekregen. Esmee viel
op vanwege haar presenteerwerkzaam-
heden voor het TV programma ‘Mijn stad
Nieuwegein’ van RTV Utrecht. Ook pre-
senteerde Esmee als kinderreporter in
2015 de kinderboekenweek en een jaar

later het technologiefestival in de biblio-
theek. Iets wat de jury niet onopgemerkt is
gebleven.

Dominique Jepma
Dominique blonk uit tijdens haar Maat-
schappelijke Stage (MAS) werkzaamhe-
den. Iedere student op de middelbare-
school moet minstens 30 uur aan stage
lopen, Esmee liep 30 keer zoveel stagen.
Met ruim 400 uur aan stage bij gymna-
stiekvereniging Moveo verzorgde Domi-
nique gymlessen aan de allerkleinsten.
Ook in kerkelijkcentrum De Rank verzorg-
de zij de nevendiensten en bij Reinaerde
was zij actief bij het organiseren van de
speldag voor mensen met een beperking.

De winnaars krijgen geen echt lintje maar
een eigen steen op de kade van de Door-
slag achter het Stadshuis. Daarop staat de
naam van de winnaar. Op die manier ont-
staat een ‘Walk of Fame’ die zich in de
loop der jaren steeds verder zal uitbreiden.

Als vast onderdeel van de gezamenlijke en feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst in
DE KOM werden ook dit jaar weer de Jongerenlintjes uitgereikt. Deze lintjes wor-
den uitgereikt aan Nieuwegeinse jongeren tot en met 21 jaar die zich op een bij-
zondere wijze hebben ingezet voor één of meerdere activiteiten in Nieuwegein.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!
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DeDigitaleNieuwegeiner

https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe


Wapas-avond

Maestro Cees van Suylekom van
het Kleur- Geur- en Smaakcen-
trum in Nieuwegein houd op zater-
dag 27 januari aanstaande een
‘Wapas-Avond’ op Wijnfort Jut-
phaas. De plek waar waar van
Suylekom geregeld kookworkshops
geeft. Wapas is een door van Suy-
lekom zelfbedachte tegenhanger
van de alom bekende Spaanse ta-
pas, de eetlustopwekkende apera-
tifhapjes.

Tijdens deze Wapas-avond neemt
Maestro van Suylekom u mee op
een culinaire wereldreis. Deze
wereldreis bestaat uit 12 verschil-
lende, kleine gerechten die telkens
aan de ronde tafels zullen worden
geserveerd.Tezamen vormen al de-
ze gerechten, die stuk voor stuk
vers bereid worden, een maaltijd
vullend geheel.

De Wapas-avond begint zaterdag-
avond 27 januari as. om 18.00 uur
en duurt tot ca. 22.00 uur. Wijnfort
Jutphaas is gevestigd aan Fort Jut-
phaas 3 in Nieuwegein. Parkeren is
gratis. De kosten voor deze spe-
ciale Wapas-avond bedraagt 29,50
euro exclusief drankjes. Deze zijn
los te bestellen.

Aanmelden
Aangezien er slechts plaats is voor
maximaal 60 personen is aanmel-
den verplicht. Dat kan via e-mail-
adres: info@wijnfortjutphaas.nl.
Vergeet niet in de e-mail aan te
geven met hoeveel personen u wilt
komen.
_____________________

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept op De Digitale Stad Nieu-
wegein. Deze week maakt onze
kookgek Eric Dekker 'Eendenborst'

Eric: 'Eendenborst ontzettend lek-
ker en makkelijk te maken. Heerlijk
met een Oosterse salade'

Het recept: https://goo.gl/XArZWh

____________________________

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 Hondsdraf in Hoog-
Zandveld: https://goo.gl/auAZ2z
____________________________

Het gemeentenieuws
Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wisten
het al, maar vanaf woensdagmor-
gen zijn deze pagina’s ook te lezen
op de Digitale Stad Nieuwegein.

Klik op de link hieronder om het
gemeentenieuws van deze week
te lezen: https://goo.gl/KQAwAT

Bijeenkomst Rijtuigenbuurt

In 2018 realiseert de gemeente het vernieuwingsplan voor
de Rijtuigenbuurt. Om een goed beeld te geven van de
planning van deze werkzaamheden en wat de komende
tijd zal worden gerealiseert, organiseert de gemeente op
maandagavond 15 januari vanaf 19.20 uur een bijeen-
komst. De avond is toegankelijk voor iedereen die in de
Rijtuigenbuurt woont. Aanmelden is niet nodig.

Op de bijeenkomst presenteren buurtbewoners hun initia-
tieven voor de buurt, stelt het uitvoeringsteam van de ge-
meente zich aan u voor en wordt de planning besproken
van de werkzaamheden 2018. Ook zal materiaal worden
getoond wat gebruikt zal worden in de wijk.

Druk programma
De avond is dynamische opgezet. Er zijn verschillende
stands met medewerkers van de gemeente die onderdelen
presenteren zoals hiervoor beschreven

Heb je verhuisplannen? En
ben je een beetje benieuwd
wat jouw woning nu in 2018
waard is? Bereken dan in drie
stappen de waarde van jouw
woning. Ga hiervoor naar:
https://goo.gl/p2WUcF en vul
je gegevens in. Je ontvangt
dan meteen gratis en vrijblij-

vend een indicatie van de
waarde van je woning.

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!'

Wat is mijn huis waard?

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


'Gluren bij de Buren'

Het klinkt nog verwen maar op zondag 11
maart 2018 vindt er weer een ‘Gluren bij de
Buren’ plaats in Nieuwegein. ‘Gluren bij de
Buren’ is inmiddels uitgegroeid tot een lande-
lijk evenement met inmiddels 14 deelnemen-
de steden, en zal voor de zesde keer plaats-
vinden in Nieuwegein.

Dirkjan: ‘Het concept is simpel, elke huiska-
mereigenaar is een dagje directeur van zijn/
haar eigen poppodium of mini-schouwburg.
Elke artiest speelt tussen 12.00 uur en 17.00
uur drie keer in 30 minuten het vloerkleed
plat. Uiteraard is het voor artiesten ook moge-
lijk om in hun eigen huiskamer een optreden
te verzorgen.’

Aanmelden
Verander je graag jouw huiskamer in een ar-
tistiek paleis of sta je liever zelf tussen de
schuifdeuren? Alles kan, alles mag! Kijk op
www.glurenbijdeburen.nl voor meer informa-
tie of om je aan te melden!

Streetfishing in Nieuwegein

Op zondag 21 januari organiseert hengel-
sportvereniging De Vaart – Poscar in samen-
werking met Sportvisserij MidWestNederland
een koppelwedstrijd streetfishing in de wa-
teren rond Nieuwegein. De wedstrijd wordt
gehouden van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Inschrijven doe je via wedstrijden@smwn.nl
met naam, geboortedatum en VISpasnum-
mer. De inschrijving is gratis en per koppel
moet tenminste één persoon onder de 21 jaar
zijn.

Streetfishing is een vrij nieuw onderdeel van
de hengelsport en razend populair onder de
wat oudere jeugd en omhelst het afstruinen
van verschillende wateren daarbij voorzien
van slechts een werphengel, een rugzakje
met diverse soorten kunstaas en onthaak-
gereedschap en zo op zoek naar snoek,
snoekbaars en baars.

UniQ tweede afvalvrije school

Basisschool UniQ in Nieuwegein gaat
vanaf woensdag 10 januari jl. verder als
afvalvrije school. Hiermee is UniQ de
tweede afvalvrije school in Nieuwegein.
Wethouder Peter Snoeren deed op
woensdag 10 januari jl. op de school
samen met de kinderen, ouders, leer-
krachten en schooldirecteur Diana de
Kruif de aftrap voor een afvalvrije
school. De school ligt aan de Deldense-
schans 2 in Nieuwegein.

Wethouder Snoeren: “Kinderen bepalen
hoe we in de toekomst met afval om-
gaan. Wat kinderen op school leren, ne-
men ze mee in hun gedrag thuis. Door
het stimuleren van het gebruik van een
broodtrommel en drinkbeker nemen de
kinderen geen wegwerpverpakkingsma-
terialen meer mee naar school.”

http://pcbuitvaartzorg.nl/agenda/


Jan met de Pet en nepnieuws

Maandagavond werd in DE KOM zoals ge-
bruikelijk de nieuwjaarsreceptie gehouden
van de gemeente Nieuwegein. Onze 'Jan
met de Pet' besloot niet naar het voorpro-
gramma te gaan want de gemeente Nieu-
wegein had al een week lang aangekon-
digd dat deze live zou worden uitgezonden
vanaf de voorpagina van haar website.
Kon Jan dat lekker rustig thuis bekijken om
daarna op zijn fietsie richting de receptie te
gaan, Jan woont toch vlakbij het Stadshuis.

Een mooie belofte van de gemeente Nieu-
wegein om het nieuwe jaar mee te begin-
nen, die live uitzending. Een jaar waar
overigens nog veel meer beloftes zullen
worden gemaakt, immers zijn dit jaar op 21
maart weer de gemeenteraadsverkiezing-
en.

Maandagavond jl. heeft Jan, en nog veel
meer Nieuwegeiners, een uur lang naar
hun scherm getuurd maar zagen geen live
uitzending, het scherm bleef wit. Was dit
weer één van de loze beloftes die de ge-
meente doet richting haar inwoners of was
dit gewoon nepnieuws? Misschien wel een
reclamestunt van het eenmanszakaje uit
Woerden die de live uitzending zou verzor-
gen.

In de nieuwjaarsspeech hekelde de bur-
gemeester nog wel al het nepnieuws dat
maar wordt verspreid via internet. Mis-
schien dan toch maar eens eerst naar je
eigen organisatie kijken Frans?

Klik op onderstaande weblink om de nieu-
we 'Jan met de Pet' te lezen over: 'Beloftes
en nepnieuws.' Ook komen de Tiny Hou-
ses aan de orde, maar dat heeft allemaal
te maken met beloftes, beloftes en nog
meer beloftes.

Jan met de Pet: https://goo.gl/s1ozah

Heeft u een Nieuwegein Stadspas? Dan kunt u met reductie naar de Nieuwegein
Awards! De organisatie nodigt u van harte uit om bij dit, altijd weer luisterrijke, eve-
nement voor heel Nieuwegein aanwezig te zijn. Nieuwegein Awards vindt plaats op
10 februari in Sport- & Evenementencomplex Merwestein. Met uw pas kunt u voor
slechts € 3,50 p.p., in plaats van € 27,50 p.p., naar de Awards-uitreiking, plus de
After-party en dat alles inclusief drankjes en hapjes. De korting is geldig voor twee
toegangskaarten per pashouder. Wees er snel bij, want op=op.

Nieuwegein Awards is een fantastische
avond uit voor alle Nieuwegeiners. Tijdens
het feestelijke programma worden inwoners
en organisaties geëerd die zich het afgelo-
pen jaar op bijzondere wijze hebben onder-
scheiden. Dat kan zijn op het gebied van
sport, cultuur en vrijwilligerswerk, maar ook
op het gebied van duurzaamheid, politiek
en ondernemerschap. Bovendien wordt de
Nieuwegeiner van het Jaar gekozen.

Vanaf 20.00 uur is de zaal open en om
20.30 uur begint de Awards-uitreiking. Laat
u verbazen door de prachtige entourage
waarin het programma wordt gepresen-
teerd. Afgewisseld door boeiende optre-
dens en acts, reiken ‘bekende Nieuwegei-
ners’ de tien awards op persoonlijke wijze
uit. Een bijzondere happening voor de win-
naars, maar zeker ook voor u als publiek in
de zaal. En heeft u kandidaten aangemeld,
die nu als genomineerde een kans maken
om op het podium te worden uitgenodigd?
Kom naar Merwestein om ze aan te moe-
digen!

Na de Awards-uitreiking bent u met uw toe-
gangskaart ook welkom bij de altijd weer
uitbundige en gezellige After-party. Cover-
band Sonny’s Inc zal ook dit jaar weer het
dak eraf komen spelen en lokt u vast en
zeker naar de dansvloer. Voor wie het wat
rustiger aan wil doen is er de aparte

lounge-ruimte waar u, onder het genot van
een drankje en hapje, gezellig een praatje
kunt maken. De rustige live muziek van de,
door velen zeer gewaardeerde jazz-forma-
tie Suitable, zorgt voor een prettige en on-
gedwongen sfeer.

Dress- en drinkcode
Om deze avond extra luister bij te zetten,
verzoeken wij u vriendelijk om, indien mo-
gelijk, in feestelijke kleding te komen. Aan
jongeren onder de 18 jaar worden tijdens
Nieuwegein Awards geen alcoholische
dranken geschonken. Zij mogen dus ook
geen alcohol gebruiken. Er kan om een ID
bewijs gevraagd worden.

Aanmelden en informatie
Wilt u van deze reductie gebruik maken?
Meldt u zich dan voor 30 januari 2018 aan
door een e-mail te sturen naar:
info@nieuwegeinawards.nl onder vermel-
ding van uw naam en met hoeveel perso-
nen u komt (de korting is geldig voor twee
personen per pas). Let op: OP=OP.

U kunt uw toegangskaarten op 5, 6 of 7 fe-
bruari afhalen bij Sport- & Evenementen-
complex Merwestein. Heeft u nog vragen?
Stuurt u dan een e-mail naar:
info@nieuwegeinawards.nl of belt u naar
06-212 48 768 (de voorkeur gaat uit naar e-
mailen).

Voorzitter Hans Reusch van RTV9

Met de Stadspas voordelig naar Nieuwegein Awards

http://www.nieuwegeinawards.nl
http://www.pen.nl/adverteren
http://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/de-strip-van-kim-houtzager


Pinpas dievegge
Als een vrouw afrekent bij een
winkel in Nieuwegein, staan er
drie vrouwen wel heel dichtbij
haar. Even later blijkt dat haar
bankpas is gestolen. De vrouw
die vervolgens met de gestolen
pas pint, lijkt sprekend op één
van die drie vrouwen. De politie
zoekt de nog onbekende
verdachte en haar handlangers.

Het gebeurt op 14 september
2017 in winkelcentrum Cityplaza
bij De Tuinen. De drie vrouwen
passen een klassieke truc toe;
eerst kijken ze de pincode af en
vervolgens stelen ze de pas. Als
het 69-jarige slachtoffer beseft
dat haar bankpas is gestolen,
loopt ze meteen naar de bank
om de pas te blokkeren. Maar

dan is er al ruim 300 euro mee
gepind.

Signalement van de verdachte
De vrouw die staat te pinnen is
hoogstwaarschijnlijk één van de
drie zakkenrollers die de code
afkeken, toen het slachtoffer
afrekende bij de winkel. Het
signalement van de verdachte
luidt:

vrouw
blanke huidskleur
normaal postuur
lang, donker haar, opgestoken
droeg een zwarte leren jas
had een donkere sjaal om,
waarmee ze haar mond en neus
afdekte.

Vragen
Herkent u de verdachte op het
beeld van de beveiligingscamera
of weet u misschien wie zij en
haar handlangers zijn? Twijfel
dan niet, maar bel gratis de
Opsporingstiplijn van de politie
0800-6070.

Als u uw naam liever niet wilt
zeggen, meld uw informatie dan
anoniem. Bel gratis 0800-7000.

Kijk hier voor de video van de
vrouw terwijl zij met de gestolen
pinpas geld aan het opnemen
was aan de Schakelstede:
https://goo.gl/vSw94q

Rechts de vrouw in beeld

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: Vitras en STMR vormen samen Santé Partners.

Vitras en STMR hebben de gezamenlijke missie om mensen te ondersteunen zodat zij kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat
willen. Met deze missie als uitgangspunt onderzochten beide organisaties het afgelopen jaar de toegevoegde waarde van een fusie. Na
deze zorgvuldige verkenning hebben Vitras en STMR elkaar gevonden in een visie op de toekomst en het pad om daartoe te komen.
Na de interne besluitvorming hebben de externe toezichthouders Nza en ACM goedkeuring verleend. Per 1 januari 2018 vormen STMR
en Vitras een nieuwe organisatie: Santé Partners. Hier meer over dit onderwerp: https://goo.gl/uPLbXW



Afzwemmen voor B-diploma

Vrijdag 05 januari 2018 werd er afge-
zwommen 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. Alle kinde-
ren deden enorm hun best. Het resultaat
was dat iedereen is geslaagd! Op de fo-
to de trotse kinderen met hun diploma.

Assia Amghar, Chayenne Thiago, Britt
Veen, Finn Spiekstra, Safwan Loukili,
Jamie Baegen, Wessel Brunt, Diede van
der Bruggen, Raphaël Hofman, Faye
Haney, Liam Waarts, Marije Hoekstra,
Lucas de Pater, Daniek Rowaan, Isa
Schuurman en Tim Baas.

Alle namen van de kinderen die ge-
slaagd zijn vindr u op onderstaande
weblink: https://goo.gl/UbrSMv

Nieuwegein Awards in Merwestein

Op zaterdag 10 februari 2018 is het zover,
de Nieuwegein Awards! Heb jij deze data al
in je agenda genoteerd? Het belooft weer
een enorm spektakel te worden wat je niet
wil missen! Naast de uitreiking zijn er
spetterende optredens en is er genoeg
gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Wil je iemand aanmelden als kandidaat voor
een Award, of ben je benieuwd hoe het
programma eruit komt te zien? Hou voor het
laatste nieuws en de kaartverkoop de
website www.nieuwegeinawards.nl in de
gaten.

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
http://www.nieuwegeinawards.nl


OMKIJKEN

December 2017.

Aan de zijkant van het
podium in DE KOM
staan de meiden van
rolschaatsvereniging
KRC klaar voor hun
show tijdens de nieuw-
jaarsbijeenkomst.

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

Expositie Armien Visser
Van 14 Januari tot 28 maart
2018 exposeert de Rotterdam-
se kunstenares Armien Visser
op de zolder van Museum War-
senhoeck. Armien genoot haar
opleiding aan de Willem de
Kooning Kunstacademie te Rot-
terdam. Zij is geobsedeerd door
de tekens die de mens maakt,
nu, maar ook in het verre verle-
den. Tekens staan veelal voor
symbolen. De taal van vormen
en kleuren geeft een verbinding
met het dagelijks leven.

Na haar studie is ze begonnen
met het maken van kledingstuk-
ken. Weldra werden de werk-
stukken groter en werden aan
de wand gehangen.

Door Armien ontworpen en uit-
gevoerde kleden hangen o.a. in
de Dom-kerk van Utrecht, in de
Em-mausgangers Kerk te Rot-
terdam en in de “Duta Fine Art
Foundation” te Jakarta. Sinds
enige jaren houdt Armien zich
ook bezig met het maken van
kistkleden en waden. Ze hoopt
hiermee haar steentje bij te dra-
gen aan een vernieuwing op het
gebied van begraven en
cremeren.

De kleden kunnen worden mee-

begraven of verbrand, maar
kunnen ook als een familiestuk
worden bewaard en opnieuw
worden gebruikt.

In de jaren tachtig was de
waardering voor ambachtelijk
werk, waaronder het werken
met textiel, sterk achteruitge-
gaan. Daardoor is ze zich ook
gaan bekwamen in het maken
van grafiek (etsen). Gelukkig is
de aandacht voor het ambacht
terug. Het gevolg hiervan is dat
ze nu twee disciplines beoefent
– zowel textiel als etsen. Van
beide disciplines worden werk-
stukken getoond op de exposi-
tie in Museum Warsenhoeck.

Armien heeft aan vele tentoon-
stellingen deelgenomen, o.a. in
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht
en Hilversum en ook in het bui-
tenland, zoals in Duitsland, In-
donesië, Polen, Amerika en
België.

De openingstijden van Museum
Warsenhoeck zijn op woens-
dag, zaterdag en zondag van
14.00 uur tot 16.00 uur.

Rechts: Armien Visser

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.huren.nl
https://www.shiatsupraktijkjanvanrossum.nl




Voorleesdagen
Net als de rest van Nederland
viert bibliotheek De tweede ver-
dieping de magie van voorle-
zen tijdens de Nationale Voor-
leesdagen 2018. Deze vinden
plaats tussen 24 januari en 3
februari. Tijdens deze dagen
organiseert de bibliotheek aller-
lei leuke voorleesactiviteiten in
heel Nieuwegein. De Voorlees-
brigade leest voor bij onder an-
dere Bruna CityPlaza, het con-
sultatiebureau, het Natuur-
kwartier, en natuurlijk ook in de
bibliotheek. Kijk voor alle activi-
teiten en data op de website:
www.detweedeverdieping.nu.

Tijdens de Voorleesdagen is er
ook veel voorleesvoordeel voor
leden. Alle leden kunnen gratis
de Voorleesgids komen opha-
len bij het infopunt van de bi-
bliotheek. In deze gids staan
allerlei handige tips die het
voorlezen nog leuker en nog
makkelijker maken. Kinderen
die tijdens de Voorleesdagen
lid worden van de bibliotheek,
ontvangen een vingerpoppetje
van de tijger uit Ssst! De tijger
slaapt.

Voorleeslunch
In januari valt de maandelijkse
voorleeslunch voor senioren in
de Nationale Voorleesdagen.

Op woensdag 31 januari van
11.00 uur 13.00 uur kunt u ge-
nieten van een prachtig verhaal
en een lekkere lunch. De toe-
gang is gratis. Aanmelden kan
via het e-mail adres:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. Voorleeslunch.

Voorleesdagen
Elke tweede zaterdag van de
maand vindt een Open Lab
plaats van 14.00-16.00 uur.
Hier kunnen kinderen van 6 t/m
12 jaar experimenteren met
techniek, media en weten-
schap. Op 13 januari is het the-

ma Star Wars. De kinderen
gaan een lightsaber maken en
raketten van een plastic fles.
De toegang is gratis en de
deelnemers betalen alleen ma-
teriaalkosten van € 2,50 als ze
hun creaties mee naar huis wil-
len nemen. Aanmelden via:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. Open Lab Star Wars.

Verkiezingen
De gemeenteraadsverkiezing-
en op 21 maart komen steeds
dichterbij. Weet u al wat u gaat
stemmen?

De Verkiezingstour waarbij lo-
kale politici in gesprek gaan
met wijkbewoners komt op
dinsdagavond 13 februari op
Buurtplein Galecop. Wethouder
Johan Gadella (VVD) en Her-
man Troost (VSP) geven hun
visie op lokale onderwerpen.
Natuurlijk is er volop gelegen-
heid om uw eigen vragen aan
hen te stellen.

De avond duurt van 20.15 uur
tot 21.15 uur en daarna is er
gelegenheid om na te borrelen.
Aanmelden via e-mail adres:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. verkiezingstour 13 januari

Nieuws van De Tweede Verdieping

Floqz WoonEvent
Op woensdag 17 januari 2018
organiseert Floqz samen met 2
makelaars, een hypotheekadvi-
seur, een projectontwikkelaar,
de gemeente Nieuwegein en de
3 woningbouwcorporaties een
WoonEvent in buurtplein de Ba-
tau aan de Dukatenburg 1. Dit
WoonEvent is voor mensen met
een middeninkomen en een ver-
huiswens, zoals:

– mensen (oud en jong) die in
een sociale huurwoning wonen
en willen verhuizen naar een
koopwoning, vrije sector huur-
woning of aangepaste woning;

– starters of zij-instromers (bv.
als gevolg van een relatiebreuk),
die teveel verdienen voor een
sociale huurwoning;

– mensen in een kleine koopwo-
ning, die willen verhuizen naar
een middelgrote koopwoning of

een vrije sector huurwoning.

Waarom dit WoonEvent?
De bovengenoemde mensen ko-
men moeilijker aan een woning.
Er is niet veel aanbod, maar er
zijn ook veel vragen, zoals:

welke woonwensen heb ik/wat
wil ik? Welke mogelijkheden,
qua financiering heb ik? Welke
regelgeving geldt er in de com-

merciële huur en in de koopsec-
tor? Is verhuizen naar bestaan-
de woningen beter, of wordt het
nieuwbouw? Welke andere
woonvormen zijn er en kunnen
we gezamenlijk wat opstarten?
Of welke beschikbare woningen
zijn er en waar vind ik ze?

Op het WoonEvent beantwoor-
den wij gezamenlijk uw vragen,
en zoeken samen naar oplos-
singen die passen bij uw woon-
wens. Dat geeft voor u nieuwe
inzichten en mogelijkheden.

Wat te doen?
Wij starten met het in kaart
brengen van uw woonwens. Wilt
u een buitenruimte? In welke
wijk wilt u wonen? Is een berg-
ruimte nodig? Vervolgens gaan
wij met elkaar en de aanwezige
specialisten na welke mogelijk-
heden u heeft op de woning-
markt. Is kopen of huren inte-
ressant? Is een tijdelijke woning

een oplossing, of een nieuwe
woning? Welke beschikbare
woningen passen u? Kunnen wij
gezamenlijk hele andere oplos-
singen bedenken?

Om een goede persoonlijke be-
geleiding te kunnen geven, wer-
ken wij in 2 groepen van elk ma-
ximaal 50 personen. Groep 1
van 19:00-20:30 en groep 2 van
20:30-22:00.

Onze aanpak biedt u veel infor-
matie, die u nodig heeft om uw
keuze te maken op de woning-
markt en dat slechts in 1,5 uur.
Erg efficiënt, leuk en inspire-
rend! Meldt u zich daarom nu
snel aan op www.floqz.nl. Er is
ruimte voor 100 deelnemers!

Minecraft-wedstrijd
Tijdens de kerstvakantie hebben kinderen meegedaan aan de
Minecraft-wedstrijd ‘Looking Forward’. In het computerspel
maakten zij een gebouw voor de toekomst van Nieuwegein.

Het winnende team bouwde een indrukwekkend seniorencom-
plex, inclusief zwembad, fitnesszaal, tandartspraktijk en restau-
rant. Ze wonnen een gratis cursus 3D-printen, een Minecraft
boek en een plekje in de organisatie van het volgende Mine-
craft-toernooi.

http://www.pen.nl/adverteren



