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De gemeente Nieuwegein wil de historie zicht-
baar en toegankelijk maken voor inwoners en
bezoekers. Daarvoor gaat de gemeente sa-
men met inwoners een plan maken. De ge-
meente nodigt inwoners uit om op woensdag-
avond 23 mei 2018 samen verhalen op te ha-
len over bijzondere historische gebieden en
plekken in de stad. De avond wordt gehouden
op woensdag 23 mei van 19.00 uur tot 21.30
uur in De Lantaern aan de Utrechtsestraatweg
4 in Nieuwegein.

Nieuwegein heeft een rijke geschiedenis, hoe-
wel de gemeente vaak gezien wordt als een
stad met hoogbouw, vele woonwijken en be-
drijventerreinen. Nieuwegein heeft meer. Aan-
melden voor de avond kan via e-mail adres:
d.vanderkooij@nieuwegein.nl.

Nieuwegein haalt verhalen op

'City Zingt' zoekt Coolste stem van Nieuwegein

'Naast koren willen we ook solisten het po-
dium bieden. Heb jij talent en wil je dit la-
ten horen aan iedereen in Nieuwegein?
Stuur ons dan snel een filmpje van jou met
jouw favoriete liedje voor 15 juni naar het
e-mailadres: info@cityzingt.nl' zo laat de
organisatie weten.

De top drie beste zangers mogen hun ta-
lent laten zien op het podium op 30 juni.
De winnaar mag haar of zijn favoriete lied-
je onder professionele begeleiding opne-
men in een studio! Wie de winnaar van de
Coolste stem van Nieuwegein wordt, dat
bepaalt het publiek op 30 juni aanstaande.

Het Nieuwegeinse meezingspektakel is
gratis te bezoeken en de kinderen kunnen

knutselen. Ook wordt op deze dag de vrij-
willigersmarkt georganiseerd door het Vrij-
willigershuis Nieuwegein. Een leuke com-
binatie, want zonder vrijwilligers kan City
Zingt niet worden gerealiseerd. De hele
dag door is er dus veel gezelligheid in de
binnenstad!

Voor meer informatie over het evenement,
kijk op de website van de organisatie:
http://www.city-nieuwegein.nl.

Met City Zingt wordt de verjaardag gevierd
van Nieuwegein. In 2021 bestaat Nieuwe-
gein namelijk alweer 50 jaar.

Het meezingspektakel barst op 30 juni voor de 2de keer weer los in De Kuil in City
Nieuwegein. Op een groot podium presenteren zich dit jaar meerdere koren met
o.a. Let’s get started, Hold the line, Mixed Voices, Fun Unlimited, het coolste kin-
derkoor van Nieuwegein en natuurlijk het eigen City Zingt koor! Samen vieren we
al zingend de verjaardag van Nieuwegein. Nieuw dit jaar is dat de organisatie op
zoek gaat naar de Coolste stem van Nieuwegein.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!

Jaargang 22 Vrijdag 18 mei 2018

DeDigitaleNieuwegeiner

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


Opknappen buurt
De Schansen-Noord in de wijk Fok-
kesteeg is de vierde buurt in Nieu-
wegein die de gemeente gaat op-
knappen. De aftrap van de grote op-
knapbeurt was woensdag 16 mei.
Medewerkers van de gemeente
stonden van 11.00 uur tot 18.00 uur
voor de supermarkt aan de Rapen-
burgerschans. Ze gingen in gesprek
met voorbijgangers over de verbe-
terwensen voor hun straat. Bewo-
ners konden de wensen voor hun
straat opschrijven en op de platte-
grond plakken. Als dank kregen de
bewoners een gratis plantje mee en
(indien gewenst) een gratis tuinad-
vies voor een klimaatvriendelijke
tuin.

Op 23 juni praten bewoners verder
met elkaar over de verbeterwensen
voor hun straat tijdens de buurtbij-
eenkomst. Alle bewoners van de
buurt Schansen-Noord worden voor
deze bijeenkomst uitgenodigd. Het
doel van deze bijeenkomst is om
een eerste stap te zetten naar een
gezamenlijk plan hoe de buurt ver-
nieuwd kan worden. De wensen,
aandachtspunten en kansen van
bewoners worden vastgelegd in een
kansenkaart voor de buurt. Op ba-
sis van deze kaart krijgt de gemeen-
teraad in september een budget-
voorstel voorgelegd.

Nieuwegein is nu zo’n 45 jaar oud.
Buurten voldoen niet altijd meer aan
de wensen en eisen van de huidige
tijd. Het is belangrijk dat inwoners
zowel nu, als in de toekomst, in een
prettige leefomgeving wonen. Daar-
om heeft de gemeenteraad het col-
lege opdracht gegeven om samen
met inwoners en met maatschap-
pelijke partners Nieuwegein toe-
komstbestendig te maken.
____________________________

Koken met PEN
Iedere week maakt onze 'kookgek'
Eric Dekker een heerlijk gerecht.
Deze week maakt Eric een zomer-
se Oosterse salade met tonijn.

Eric: 'Inmiddels is het al regelmatig
zomer deze lente, ik ben niet heel
erg van salades maar deze was
erg lekker én makkelijk te maken.'

Het recept: https://goo.gl/SoEz4b
____________________________

Alle straten, lanen, driften, pleinen
en wat dies meer zij, vastgelegd
volgens een vast stramien: ter
hoogte van het pand met huisnum-
mer 1, midden op de weg, fietspad
of trottoir de straat in gefotogra-
feerd. Daarbij bepaalt het straatna-
menregister van de Gemeentegids
2010 de alfabetische volgorde in
deze rubriek.

Deze week de Ingeborgsgaarde in
Batau Zuid: https://goo.gl/Ce67sr
____________________________

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

Prijsvraag: Win een volledig verzorgde lunch

Het stationsgebied in Nieuwegein moet een hoogwaardig
OV knooppunt worden. Maar hoe kunnen tram en bus een
bijdrage leveren aan de plannen voor City Nieuwegein?

Provincie Utrecht en gemeente Nieuwegein zien kansen
en kijken er samen naar. Dinsdagmorgen 15 mei jl. werden
medewerkers van de provincie wegwijs gemaakt in het
gebied en in de ambities voor City Nieuwegein.

Dit keurig onderhouden luxe
woonhuis (geschakeld) met
een inpandige garage is de
woning van de week! De wo-
ning is gelegen op een prach-
tige plek in “Batau Noord” en
heeft aan de voorzijde vrij uit-
zicht op de groenvoorziening.
De woning zelf heeft een uit-
gebouwde woonkamer, 3 (vh.
4) slaapkamers, diverse berg-
mogelijkheden en een diepe
achtertuin op het westen met
een achterom.

Vraagprijs: € 459.000,- k.k.

Info: https://goo.gl/W91SBm

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: Immeweide 3

https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-knapt-samen-met-bewoners-schansen-noord-op
https://www.moenmakelaars.nl
http://www.slagerijwimkastelein.nl
http://www.gall.nl


Heb je technische affi  niteit 

& wil je werken in een 

chirurgisch-dynamische omgeving?

WE ARE HIRING

Ben je opzoek naar een technische uitdaging? 

Ter versterking van de afdeling chirurgische 

instrumentreparatie en fi xatie zijn wij op zoek naar 

medewerkers met technische affi  niteit.

 

Als jij jezelf wilt ontwikkelen tot fi jnmechanisch 

instrumentmaker binnen een middelgrote medische en 

internationale organisatie, kijk dan snel op 

www.vanstratenmedical.com.

 In deze functie zal je je hoofdzakelijk bezighouden met:
 

� Het doorlopen van een opleidingstraject naar 

fi jnmechanisch instrumentmaker;

� Het repareren en modifi ceren van chirurgisch 

instrumentarium;

�  Controleren van gerepareerd instrumentarium;

� Fixatie van instrumentarium;

� Allerlei andere voorkomende werkzaamheden.
 

Ga jij de uitdaging aan om mee te werken in een leuk, dynamisch, enthousiast en informeel familiebedrijf? 
Stuur dan jouw CV en motivatie en neem contact op met:

�  michelhenderik@vanstratenmedical.com     �   030 602 38 30    � www.vanstratenmedical.com



Kidshelden Festival op Cityplaza

Maandag 21 mei, Tweede Pinksterdag, is het
grote Kidshelden Festival in winkelcentrum
Cityplaza! Al jouw favoriete helden zijn dan
aanwezig in het winkelcentrum om er samen
met jou een geweldig feest van te maken.
Cityplaza is die dag dan geopend van 12.00
uur tot 17.00 uur én je kunt gratis parkeren.

Tijdens het Kidshelden Festival zijn de leuk-
ste kidshelden van de partij. Op het Midden-
plein van de passage gaan Buurman en
Buurman samen met de kids de hoogste to-
ren van bouwsteentjes bouwen! Kom ook ze-
ker kijken op de Markt, waar je Kikker, Shaun
het schaap & Bitzer en de PJ Masks figuren
(als primeur in Nederland) kunt ontmoeten.
Ook Mr. Bean komt langs en je kunt komen
knuffelen met Garfield!

Natuurlijk kan er ook lekker geshopt worden
op Tweede Pinksterdag. Een groot dweilor-
kest zorgt voor gezellige muziek en maakt het
feest compleet!

'Dag van de Bouw'

Zaterdag 2 juni is het weer de ‘Dag van de
Bouw.’ Op deze dag stelt Sas van Vreeswijk
tussen 10.00 uur en 16.00 uur de bouwplaats
van de Prinses Beatrixsluis open voor pu-
bliek. Aanmelden is niet nodig.

Er is het afgelopen jaar hard aan gewerkt en
daardoor is er veel veranderd op het bouwter-
rein. Kortom: veel nieuws te zien! U kunt op
deze dag de vorderingen van de derde kolk
bekijken. Ook kunt u meer te weten komen
over de techniek achter de sluisdeuren en u
kunt de technische ruimte in de witte huisjes
bewonderen. Natuurlijk kunt u ook een kijkje
nemen bij sluis 1 en 2.

Ook voor de kinderen zijn er leuke activitei-
ten. Zo kunnen ze een kijkje nemen in ver-
schillende machines, springen op het spring-
kussen of zelf aan de slag gaan met een mi-
ni-graafmachine.

60.000,- voor sociale projecten

Een deskundige jury heeft een bedrag
van 40.000 euro toegekend aan het pro-
ject Groene Bouwhekken. De pizzabak-
kers van Dok30 kregen 20.000 euro.
Het ging hier om de door de gemeente
uitgeschreven Challenge Nieuwegein
@work. Die was bedoeld voor onderne-
mers die projecten of concepten hebben
ontwikkeld waarbij mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt in Nieuwegein
aan het werk kunnen.

Hugo Ward over zijn project Groene
Bouwhekken: ‘In plaats van de gebrui-
kelijke, saaie, grijze hekken rond bouw-
locaties mooie houten afscheidingen
plaatsen met plantenbakken met steeds
bloeiende planten er in. Bij het plaatsen
van de hekken, het transport en het be-
heer van de planten zetten we mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt in.'

https://pcbuitvaartzorg.nl




'Mannen met Pannen'
Woensdag 16 mei jl. werd in het Buurtplein
Batau aan de Dukatenburg 1 een mijlpaal
bereikt. De Mannen met Pannen serveerden
dit seizoen de 1.000e maaltijd! Onze video-
graaf Bart van Rooijen was ter plekke en at
een hapje mee.

In Buurtplein Batau begon de activiteit ‘Man-
nen met Pannen’ met een kookcursus voor
mannen. De enthousiaste ploeg van zeven
mannen slaagde glansrijk. Reden voor Mo-
vactor deze mannen te vragen de wekelijkse
‘Eet je mee’-activiteit over te nemen. Vanaf
dat moment is het de ‘Mannen met Pannen’
geworden.

De opzet van Eet je mee is om bewoners uit
de buurt met elkaar in contact te brengen. Ie-
dere woensdag wordt vanaf 17.30 uur een
tweegangen maaltijd geserveerd die bereid is
door de Mannen met Pannen. Hierbij krijgen
de mannen voor de bediening hulp van twee
dames, vrijwilligers van Movactor. Gasten lo-
pen vanaf 17.00 uur al binnen en hebben
elkaar veel te vertellen. Zij zijn zo enthousiast
dat ze vaak voor meerdere keren vooruit re-
serveren, want het aantal gasten is beperkt.
Woensdag 16 mei werd alweer de 1000e
maaltijd van dit seizoen geserveerd.

Wekelijks wordt met veel plezier een maaltijd
met verse en gezonde ingrediënten gekookt
onder begeleiding van professionele kok
Mischa. De mannen plannen de menu’s zes
weken vooruit. Hiervan wordt een flyer ge-
maakt die verkrijgbaar is bij Movactor en het
Buurtplein. De inkoop wordt in overleg met de
plaatselijke buurtleveranciers afgestemd om
een verse en gevarieerde maaltijd te bieden
die past bij het seizoen.

Ook u bent welkom! Kosten zijn € 6,95 en met
N-pas is het slechts € 3,50. Opgeven kan elke
doordeweekse dag telefonisch via 030 - 600
88 34 of in het Buurtplein Batau, Dukatenburg
1, Nieuwegein. Voor de maaltijd van die week
opgeven vóór woensdag 13.00 uur.

Op zaterdag 8 september 2018 organiseren twee inwoners van Nieuwegein de eer-
ste editie van ‘Imagine Multi Culti.’ ‘Een dag waarop het er juist wel toe doet wie je
bent, waar je vandaan komt en welke cultuur bij jou hoort. Een dag om nooit te ver-
geten die in het teken staat van overbruggen, verbroedering en intercultureel sa-
menzijn’ aldus de bedenkers van het multicultureel festival. De kaartverkoop is
reeds begonnen. Maximaal 1000 gasten kunnen worden ontvangen. Op 20 mei aan-
staande kunt u kennismaken met de initiatiefnemers op de IbizaFair die wordt ge-
houden nabij het Petanquecentrum aan de Galecopperzoom 7 in Nieuwegein.

Het festival wordt georganiseerd op het ter-
rein de Middengaarde in de Galecopper-
zoom. Naast muziek en dans zal ook een
Multi Culti Markt worden gehouden. Hier
kunnen spulletjes worden gekocht, stich-
tingen steunen, lid worden van vereniging-
en en hier kunt u terecht voor extra ver-
maak. Op het terrein zal een entertainment
team aanwezig zijn wat zich deels richt op
de kinderen. Samen met sminck, knutselen,
springkussens en nog veel meer. Maar ook
zullen kramen ingericht worden waar lokale
producten gekocht kunnen worden.

Op de Imagine Multi Culti Markt is het leuk
om te zien wat andere mensen beweegt.
Welke doelen deze mensen steunen en wat
jij eventueel kan doen om de wereld een
stukje beter te maken. Van schoolmeisjes

weer naar school in Marokko tot aan een
waterput in Afrika.

Tijdens het festival, dat de hele dag duurt
van 10.00 uur tot 20.00 uur, is er volop ge-
legenheid om te genieten van eten uit ver-
schillende culturen. Op het terrein komen 5
enorme keukententen. ‘Al heel snel zullen
heerlijke geuren je tegemoet komen uit de
verschillende keukens. Iedere keuken
vertegenwoordigt een andere cultuur of
ander land. Hierdoor kunnen tegen etenstijd
onze bezoekers kiezen wat ze willen eten
of gewoon overal een vorkje mee gaan
prikken’ aldus de initiatiefnemers.

Kaarten kosten voor volwassenen € 3,50
en kinderen vanaf 4 jaar € 1,50. Website:
http://www.imaginemulticulti.nl/

Voorzitter Hans Reusch van RTV9

Imagine Multi Culti Festival

De initiatiefnemers Ellen Hazebroek en Jap van Nuijs

https://www.pen.nl/artikel/de-strip-van-kim-houtzager-408


Oosterlicht drama
Woensdag 9 mei jl. hebben leer-
lingen van het Oosterlicht Colle-
ge in samenwerking met
Schweigman& op het Berlijnplein
in Utrecht (Vleuten) een prach-
tige locatietheatervoorstelling ge-
geven.

Afgesloten van de buitenwereld
op een vloer van zand gingen de
spelers een spel aan met de
ruimte en met elkaar, zoekende
naar ‘hoe moet het?’ en ‘wat wil
ik?’. 'Het Oosterlicht is heel trots
op de samenwerking met
Schweigman & en op de fantas-
tische voorstelling van leerlingen
met het vak kunstdrama' aldus
docent Petra Lems van het Oos-
terlicht College in Nieuwegein.

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.

Op zaterdag 8 september 2018 organiseren Ellen Hazebroek en Jasper van Nuijs de eerste editie van ‘Imagine Multi Culti.’ ‘Een dag
waarop het er juist wel toe doet wie je bent, waar je vandaan komt en welke cultuur bij jou hoort. Maximaal 1000 gasten kunnen worden
ontvangen. Op 20 mei aanstaande kunt u kennismaken met de initiatiefnemers op de IbizaFair die wordt gehouden nabij het Petanque-
centrum aan de Galecopperzoom 7 in Nieuwegein. Jan's hart klopte er harder van en maakte bovenstaande karikatuur.



Geslaagd voor C- diploma

Woensdag 25 april 2018 werd er afge-
zwommen voor het C- diploma en was
het enorm spannend voor een groep
kinderen. Onder aanmoediging van ou-
ders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s,
zwommen zij af voor het derde diploma
van het zwem-ABC. Alle kinderen deden
enorm hun best. Het resultaat was dat
iedereen is geslaagd! Op de foto’s de
trotse kinderen met hun A- diploma:

Esmee Broos, Rami Stouti, Khalil Bari,
Elisabeth Ravesteijn, Ryan Kousbroek,
Bryan Jansen, Evi Vreuls, Ayman Al-
Beiry, Ise Vreuls, Simer Sidhu, Aya Bari,
Liz Klinkert, Fabienne Rijks, Matvey
Samykin, Isa Rijks, Ella van en Berg,
Hailey Jong A Liem, Shabnam Barialai,
Fijsal Barialai, Robbe de Leeuw, Magda
Marszalek, Khaled Hamza, Amy Selder-
beek, Lily Selderbeek, Levi Koopmans.

JSV Voetbal 4-daagse

In de week van 20 augustus tot en met 23
augustus wordt de Voetbal4daagse georga-
niseerd door J.S.V. Nieuwegein in samen-
werking met SportID.Deze week is bestemd
voor alle kinderen uit Nieuwegein van 6 tot
en met 13 jaar. In deze week zal er iedere
dag getraind en gevoetbald worden, maar er
is ook ruimte voor andere activiteiten.

De teams worden in verschillende leeftijds-
categorieën ingedeeld, je zit dus niet bij je
eigen team. De kosten voor deze week be-
dragen € 20,00 per kind.

Voor vragen en of aanmelding als vrijwilliger
kunt u contact opnemen met:
Buursportcoach Galecop, Esther Jansen
e.jansen@merwestein.nl.

SportID Speciallympics

Na de eerste warme zomerdagen organi-
seert SportID alweer het tweede Speciallym-
pics evenement van 2018! Op donderdag 14
juni staan de ‘ZomerSpelen’ in het teken van
heerlijk buiten zijn. Het evenement vindt
plaats van 19.00 – 21.00 op het buitenterrein
van Sport- en Evenementencomplex Merwe-
stein. Deelname is gratis. Aanmelden voor
het evenement kan door een mail te sturen
naar: c.vanderlingen@merwestein.nl.

Speciallympics Nieuwegein is een sport– en
beweegprogramma dat is ingericht voor
mensen die het lastig vinden om aan te ha-
ken bij reguliere sport– en beweegactivitei-
ten. Met het programma willen we zoveel
mogelijk mensen de kans geven om lekker
te sporten en te bewegen. Speciallympics
Nieuwegein bestaat uit een samenwerking
tussen verschillende zorginstellingen en
sportaanbieders.

Het evenement bestaat uit een aantal ver-
schillende (sport)activiteiten die buiten zullen
plaatsvinden. Dit zal een combinatie zijn van
een (G)-voetbalspelvorm, balspelen op het
grasveld, een reuze opblaasbaar dartbord en
streetdance.

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


OMKIJKEN

Mei 2011.

Op het Merweplein
vond een groots
straatvoetbaltoernooi
plaats. Alle reden om,
soms wat onwennig,
met een heuse
medaille om de nek op
de foto te gaan.

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

'De nieuwe PAUW'
Het college van B en W heeft
dinsdag 8 mei jl. het inrichtings-
plan voor de sociale werkvoor-
ziening vastgesteld. In het in-
richtingsplan is beschreven hoe
gemeente Nieuwegein de on-
dersteuning van mensen met
een arbeidsbeperking, die val-
len onder de Wet sociale werk-
voorziening (Wsw), vanaf 1 ja-
nuari 2019 gaat organiseren.
De gemeenteraad wordt begin
juli gevraagd met het inrich-
tingsplan in te stemmen. Dit be-
sluit volgt op het besluit van
september 2017 om PAUW Be-
drijven op te heffen.

PAUW Bedrijven is de gemeen-
schappelijke regeling voor de
so-ciale werkvoorziening van
zes gemeenten, waaronder ge-
meente Nieuwegein. Vanaf 1
januari 2019 gaan de gemeen-
ten de sociale werkvoorziening
anders organiseren. Hoe ze dat
gaan doen, is beschreven in de
inrichtingsplannen. Naast het
college van Nieuwegein hebben
ook de colleges van Vianen,
IJsselstein, Lopik, De Ronde
Venen en Stichtse Vecht de
inrichtingsplannen voor hun
gemeenten vastgesteld. Ga-
ranties voor medewerkers. De
circa 500 medewerkers met

een arbeidsbeperking die nu via
PAUW Bedrijven aan het werk
zijn en onder de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) vallen,
zijn verzekerd van passend en
betaald werk tot aan hun pen-
sioen. Zij komen in dienst bij
één van de zes gemeenten.
Aan hun arbeidsvoorwaarden
verandert niets, de CAO voor
de sociale werkvoorziening blijft
van kracht. Een groot deel van
deze medewerkers zal hetzelf-
de werk blijven doen op dezelf-
de locatie als nu. Voor degenen
waarvoor dit niet mogelijk is,
wordt passend werk op een an-
dere locatie gezocht. Het per-
soneel van PAUW Bedrijven
dat in vaste dienst is, heeft een
werkgarantie. Zij gaan werken
bij gemeente Nieuwegein,
Stichtse Vecht, De Ronde Ve-
nen of voor Werk en Inkomen
Lekstroom. In veel gevallen blij-
ven ze hetzelfde werk doen als
nu voor dezelfde groep mede-
werkers met een arbeidsbeper-
king.

Participatiewet
De veranderingen hebben te
maken met veranderde wetge-
ving. Door de komst van de
Participatiewet kunnen mensen
vanaf 2015 geen aanspraak
meer maken op de Wet sociale

werkvoorziening (Wsw); zij val-
len automatisch onder de Par-
ticipatiewet. Gemeenten blijven
ook onder de Participatiewet
beschutte werkplekken en be-
geleiding naar passend werk
bieden aan mensen met een
arbeidsbeperking.

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



 
 

Package deal: 

Foto’s afdrukken was nog nooit zo makkelijk! 
Kom naar de fotokiosk  in de winkel 

150 stuks voor € 15* 
Standaard formaat 10 cm 

* Exclusief € 1,99 verwerkingskosten per bestelling 
* Geldt niet voor onmiddellijk afdrukken 
* Leveringstijd vanaf 3 werkdagen incl. verzending 



Taalvisite
Alle mensen hebben taal nodig
om de wereld om hen heen te
kunnen ontdekken. Helaas zijn
er in Nieuwegein veel kinderen
die beginnen met een taalach-
terstand.

Met het project Taalvisite helpt
de bibliotheek Nieuwegeinse
kinderen met een taalachter-
stand de grenzen van hun we-
reld op te rekken. Hiervoor zijn
we op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die hun steentje wil-
len bijdragen aan de taalont-
wikkeling van kinderen.

Vanaf september gaan de vrij-
willigers gedurende 15 weken
één keer per week één uur op
visite bij een Nieuwegeins ge-
zin om de kinderen voor te le-
zen en taalspelletjes met ze te
doen. Alle vrijwilligers krijgen
een basistraining rondom voor-
lezen en krijgen individuele be-
geleiding tijdens het project.

Interesse? Stuur een mail met
een korte motivatie naar:
r.blankestein@detweedeverdie
ping.nu.

Voorleeslunch
Op woensdag 30 mei vindt er
een Voorleeslunch voor senio-
ren plaats in de bibliotheek.
Nieuwegeinse senioren zijn

welkom om aan te schuiven
voor een heerlijke lunch terwijl
er een spannend, romantisch of
ontroerend verhaal wordt
voorgelezen.

Elke laatste woensdag van de
maand verzorgt de bibliotheek
een voorleeslunch. De toegang
is gratis. Aanmelden kan via

actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Voorleeslunch 30 mei’).

Kids Media Lab
Leren hoe een 3D-printer werkt
én er een coole vlog over ma-
ken? Dat kan in het Kids Media
Lab op woensdag 30 mei van
15.00-17.00 uur. Kinderen van
9 t/m 12 jaar gaan hier namelijk

aan de slag met een DIY-vlog
over de 3D-printer. Dat is dus
een les 3D-printen en vloggen
in één.

Deelname aan het Kids Media
Lab is gratis. Aanmelden kan
via het e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Kids Media Lab 30 mei’)

Elke laatste woensdag van de
maand vindt er een Kids Media
Lab plaats. De volgende the-
ma’s zijn green screen vakan-
tiefoto’s (27 juni) en stop-mo-
tion films (25 juli).

3D-printen
Tijdens de cursus 3D-printen
op woensdag 30 mei van 15.00
uur tot 17.00 uur leren kinderen
van 9 t/m 14 jaar hoe ze hun ei-
gen ontwerp uit een 3D-printer
kunnen laten komen. Deze
keer gaan ze aan de slag met
het ontwerpen van een uniek
fantasiedier.

Deelname aan de cursus 3D-
printen kost € 5,- voor leden en
€ 12,50 voor niet-leden (tip:
word lid voor slechts € 5). Aan-
melden kan via e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘3D-printen 30 mei’).

Nieuws van De Tweede Verdieping

MediaMarkt TV VIP-dag
Ben je niet meer tevreden met je
oude vertrouwde beeldbuis? Is
het beeld toch niet scherp ge-
noeg? Kun je nu alleen nog
maar op je laptop Netflixen?
Dan wordt het tijd om de tv’s van
nu te ontdekken. Want voordat
je een definitieve keuze maakt
voor een nieuwe televisie, wil je
natuurlijk eerst gezien hebben
hoe mooi en handig zo’n tv is.
Het liefst zet je ‘m gewoon al-
vast in je woonkamer neer. Je
wilt het verschil ervaren!

Goed nieuws: tijdens de Ervaar
het verschil-actiedagen bij Me-
diaMarkt kan dit gewoon. Wij la-
ten je de mooiste, handigste,
slimste en dunste televisies
zien. En het mooiste is dat je nu
alvast bij jou thuis tijd kunt door-
brengen met je nieuwe TV.

Ervaar het verschil en kom naar
de VIP demonstratie op maan-

dag 21 mei (2e Pinksterdag) van
13:00 uur tot 16.00 uur. Neem
deel aan de demo’s van SAM-

SUNG. SONY, PHILIPS en LG
onder het genot van een hapje
en een drankje. Ontvang een

cadeaukaart t.w.v. € 100,-.
Vraag naar de voorwaarden in
de winkel.

Plus-café vol met 55-plussers
Het PLUS-café van de bibliotheek stroomde deze week vol met
55-plussers die graag meer wilden weten over veilig internetten.
Ze konden hun vragen kwijt bij deskundige experts en leerden
hoe ze hacken en phishing kunnen voorkomen.

Tijdens de volgende drie edities van het PLUS-café is er nog
meer ruimte voor vragen over internet, tablets, smartphones,
laptops, apps en andere technologische trends. Wees welkom
op maandag 28 mei, 4 juni en 11 juni (14.30-16.00 uur).
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