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Tijdens een bloedstollende landelijke finale
zaterdag 16 juni jl. tussen veertien vaders uit
heel Nederland heeft Alfred Bikker uit Alblas-
serdam de felbegeerde Gouden Hamer ge-
wonnen. Deze vader draagt een jaar lang de
titel ‘Beste klusvader van Nederland’.

De 35-jarige Nieuwegeiner Remon van den
Bruggen mag zich de ‘Beste Klusvader 2018’
van de provincie Utrecht noemen. Zijn tegen-
standers waren klushelden uit het hele land,
die zich voorgaande weken voor deze finale
hadden gekwalificeerd uit duizenden deelne-
mers. Helaas won de Nieuwegeiner de titel net
niet, maar de titel ‘Beste Klusvader van Nieu-
wegein en omstreken’ heeft hij wel binnen!

Gouden Hamer net gemist

In gesprek met bewoners Schansen-Noord

De gemeente: 'Samen willen we tijdens
deze bijeenkomst een eerste stap te zet-
ten naar een gezamenlijk plan hoe de
openbare ruimte in de buurt vernieuwd 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 gemeenteraad
dit najaar een budgetvoorstel voorgelegd.'

De buurtbijeenkomst aankomende zater-
dag is van 15.00 uur tot 17.00 uur in basis-
school De Schouw aan de Dintherse-
schans 30 in Nieuwegein.

Betere Buurten
De gemeente Nieuwegein is haar buurten
duurzaam aan het vernieuwen zodat be-

woners ook in de toekomst prettig in hun
buurt kunnen wonen. De Schansen-Noord
in de wijk Fokkesteeg is de vierde buurt in
Nieuwegein die de gemeente wil gaan op-
knappen. De eerste woningen werden bij-
na 40 jaar geleden opgeleverd en de wijk
is dan ook toe aan vernieuwing. Het pro-
ject Betere Buurten is eerder al begonnen
in Merwestein, de Rijtuigenbuurt en de
Sluyterslaan en omgeving. De gemeente
gaat dit jaar samen met bewoners, onder-
nemers en maatschappelijke organisaties
inventariseren wat er nodig is om de open-
bare ruimte van Schansen-Noord leefbaar-
der te maken. Het gaat daarbij om het
groen, de speelplekken, afvalinzameling,
de paden, straten en de verlichting.

Verkeerssituatie rondom de basisschool verbeteren, opknappen van de speeltui-
nen, groen terug aan de Hoornseschans, een veilige fietsverbinding door de buurt
en een levendig plein rondom La CaZa en de supermarkt. Dat zijn vijf voorbeelden
van de meer dan 65 ideeën die tijdens een eerste verkenning op 16 mei 2018 bij de
bewoners van Schansen-Noord zijn opgehaald. Tijdens de buurtbijeenkomst op
zaterdag 23 juni praten bewoners uit deze buurt verder met elkaar over de wensen
die er zijn om hun straat en buurt te vernieuwen.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!
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KCN Exposeert
Dat ‘Kunst’ en ‘Mode’ goed samen-
gaan, laten Willy Begeman en Ma-
hsjid Djalinoes zien tijdens een bij-
zondere, door hen samengestelde
expositie in het Kunstenaars Cen-
trum Nieuwegein van 23 juni tot en
met 23 augustus 2018. Op zaterdag
23 juni zal de voorzitter van het
KCN, Henk Satijn, om 16.00 uur de
expositie officieel openen.

Willy Begeman – van Zijl
Willy woont al meer dan veertig in
Nieuwegein en na jaren van kleding
naaien, quilten en dergelijke is zij in
de ban geraakt van tekenen en
schilderen. In 2006 heeft zij haar
eerste schilderij voltooid en daar
heeft zo veel voldoening van gehad,
dat ze niet meer is te stoppen. Haar
werk is voornamelijk realistisch. De
kroon op dit werk is dat zij haar
schilderij van Maxima gedurende
drie maanden op de expositie in het
Codamuseum te Apeldoorn heeft
mogen hangen. Tijdens deze expo-
sitie leren we ook een andere kant
van haar kennen: bruidsjurken en
avondkleding.

Mahsjid Djalinoes
Mahsjid 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 ge-
voel en laat zich inspireren door
verhalen uit haar leven. Zo zijn de
werken gemaakt net na haar vlucht
uit Iran erg donker en treurig, maar
is haar recente werk immer vrolijk
en kleurrijk. In Nederland begonnen
als tandartsassistente, is Mahsjid
thans kunstenaar van beroep.
Naast een hoge productie aan
werken, geeft zij schilderlessen en
is werk van haar vaak te zien op
exposities door heel Nederland.

Adres Kunstenaars Centrum
De galerie van het KCN aan de
Kerkstraat 38 in Jutphaas is vrij toe-
gankelijk op de zaterdag en zonda-
gen van 14.00 uur tot 17.00 uur.

____________________________

100% Cees
Iedere week maakt onze 'kookgek'
Eric Dekker een heerlijk gerecht en
Maestro Cees van Suylekom laat
zien hoe je een bepaald gerecht
bereidt. Deze week maakt Cees
gekonfijte tamme eendenbout met
pappardelle (brede pasta).

Zien hoe dit gemaakt wordt? Kijk
dan zijn rubriek '100% Cees' waar
overigens nog veel meer video's
staan: https://goo.gl/adXzjn

____________________________

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 Isolde in de wijk
Zuilenstein: https://goo.gl/qB2JFt
____________________________

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

Jong hertje geboren in dierenweide Galecop

In de dierenweide in de wijk Galecop is een reetje gebo-
ren. Moeder hert beviel afgelopen zaterdag 16 juni jl. van
haar kind. De bevalling is niet onopgemerkt gebleven bij
Oscar Ruiters en Yvonne van Beek die vlakbij de dieren-
weide wonen in de wijk. Het gaat goed met moeder en kind
hert.

Oscar laat onze redactie weten: 'De weeën begonnen za-
terdag rond 15.00 uur afgelopen zaterdag. Ongeveer 17.30
uur zag het reetje het levenslicht. Een Ekster begroette het
jonge hertje. Altijd leuk te zien en het gaat goed met 'Bam-
by', moeder hert staat vol trots bij haar jonge kind in de
weide.'

De wijk 'De Gaardes' staat
garant voor een fijne woon-
omgeving. In deze wijk staat
nu een nette tussenwoning
met 4 slaapkamers te koop.
De woning heeft een voor-,
en ruime achtertuin (W). Aan
de achterzijde geniet je van
de volle privacy door de vrije
ligging. Bouw-jaar 1976. Per-
ceeloppervlakte 128m2. In-
houd ca. 375m3 en woonop-
pervlakte ca. 110m2. Bel ons
voor een bezichtiging.

Vraagprijs: € 255.000,- k.k.

Info: https://goo.gl/iJZJfL

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: Braamgaarde 35



Koffietafel in La CaZa

Op donderdag 21 juni 2018 organiseert Sa-
men Veerkrachtig in samenwerking met de
Algemene Hulpdienst Nieuwegein een Koffie-
tafel in La CaZa (was Wijkhuis De Steeg) aan
de Hoornseschans 101 in de wijk Fokke-
steeg. De Koffietafel bijeenkomst begint om
12.30 uur en duurt tot 15.00 uur en is er voor
iedereen met een arbeidsbeperking en/of
langdurige ziekte. Aanmelden via e-mail:
info@samenveerkrachtig.nl.

Verspreid door het land organiseert Samen
Veerkrachtig bijeenkomsten voor mensen die
te maken hebben met een arbeidsbeperking.
Tijdens een Koffietafel praat je in groepjes
van 8 tot 10 personen met elkaar, onder be-
geleiding van een ervaringsdeskundige. Het
doel hiervan is om tips en ervaringen uit te
wisselen over de dingen die je tegen komt nu
je niet meer in het arbeidsproces zit. Samen
zoek je naar informatie en oplossingen die
jou en anderen verder helpt.

Sluizenfestival in Vreeswijk

Op zaterdag 16 juni vanaf 14.00 uur tot onge-
veer 17.30 uur vindt een gevarieerd muziek-
festival plaats. Drie koren zullen om beurten
de aandacht vragen tijdens het negende Slui-
zenfestival vanaf een ponton in de Oude
Sluis in Vreeswijk.

Op uitnodiging van het zeemanskoor De Brul-
boei zullen het Woerdense Shantykoor Bra-
vour en het Popkoor Amazing aanwezig zijn.
Om beurten zingen ze twee keer ± 25
minuten.

Deze koren zijn bewust gekozen. Het Vrees-
wijkse koor behoeft geen verdere introductie
meer. Welbekende, vooral Nederlandstalige
liederen vragen om lekker mee te zingen
vanaf de boorden van de Sluis.

Nieuwegein geliefd bij autodief

Nieuwegein is een geliefd doelwit voor
autodieven. Naar verhouding werden in
deze gemeente de meeste autodiefstal-
len gepleegd. Alleen in Utrecht waren
de absolute aantallen hoger.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Per
1.000 personenauto's werden er tussen
2015 en 2017 in Nieuwegein 1,75 auto-
diefstallen gepleegd. In Utrecht waren
dat er 2,37. Gezien de grote verschillen
in inwonersaantallen (in Nieuwegein iets
meer dan 60.000 tegenover bijna
500.000 in de gemeente Utrecht), blijk-
en de diefstallen in Nieuwegein per in-
woner behoorlijk.

Eerder bleek al uit de jaarlijkse mis-
daadmeterdat het aantal autokraken en
autodiefstallen in Nieuwegein afgelopen
jaar is toegenomen. Politieke partijen in
Nieuwegein willen daar de komende ja-
ren op inzetten, onder andere door mid-
del van kentekenregistratie.

Landelijk gezien nam het aantal
autodiefstallen dat bij de politie is
aangegeven tussen 2010 en 2017 met



55-plussers APK getest
Maandagavond 18 juni jl. vond de eerste
gezondheids-APK in bibliotheek De tweede
verdieping plaats. Een pilot om te kijken hoe
de bibliotheek inwoners kan informeren over
gezondheid en het gezondheidsaanbod in de
stad. Dit vanuit haar rol als verbindend ele-
ment en informatiecentrum van Nieuwegein.

Ruim 50 senioren kwamen op dit nieuwe ge-
zondheidsaanbod van de bibliotheek af. Deel-
nemers konden gratis verschillende health
checks laten doen van onder andere hun le-
nigheid, conditie en kracht, en hun cholesterol
en bloedsuikerwaarden. Nieuwegeinse ge-
zondheids-professionals van SportID, gezond-
heidscentrum De Roerdomp, Saltro en Heal-
thy Progress voerden de tests uit en gaven
voorlichting over onder andere de beweeg-
norm en beweegaanbod in de stad.

“Onze opzet van de gezondheids-APK was
om mensen voor te lichten over het aanbod in
hun stad en ze door te verwijzen”, aldus
Colinda Olff, projectmedewerker Lokale
Gezondheid bij de bibliotheek. “Deze taak
past uitstekend bij de rol van de bibliotheek
als verbindend element in de stad en
informatiecentrum. Ontzettend leuk om te zien
dat dit werkt en dat we mensen op deze
manier attent kunnen maken op het aanbod
van onze partners.” In de herfst zal een
vervolg plaatsvinden van de gezondheids-
APK.

Rommelroute Batau-Noord
Het wordt feest in Batau-Noord voor iedereen
die het leuk vindt om op zoek te gaan naar
een koopje. Ruim 110 wijkbewoners doen dit
jaar mee met de Fiets-Rommel Route op zon-
dag 24 juni aanstaande van 11.00 tot 16.00
uur. Vanaf al deze adressen verspreidt over
de wijk bieden wijkbewoners hun tweede-
hands spulletjes aan.

’s-Middags brengt de nieuwe wijkwethouder
Marieke Schouten samen met een afvaardi-
ging van het wijknetwerk en vergezeld door
wereldkampioen en fietsenmaker Arie Lief-
hebber op zijn hoge fiets (Bi), een bezoekje
aan de rommelroute.

Vorige week schreven we al over de gele kabouters, het verhaal van Nieuwegeiner
Sjef Geraerts over de gele driehoekjes die je overal op straat ziet. Een mysterie die
opgelost diende te worden stond in de e-mail. Als redactie waren wij welwillend om
het verhaal te plaatsen. Al gauw werd het mysterie opgelost want al na enkele uren
liet Jos Bruinsma in een reactie weten: ‘Pijlen staan niet alleen in Nieuwegein. Aan-
wijzing voor brandweer naar brandput. Ze zijn goed zichtbaar vanuit brandweer-
auto.’ Dit hebben we niet gestaafd maar klinkt wel aannemelijk.

Vandaag kregen we weer een e-mailtje van
Sjef: ‘Vorige week stond er een artikel op
pen.nl over gele pijlen op straat. Die gele
pijlen zouden wijzen naar de verblijfplaats
van gele kabouters. De redactie vroeg zich
af of dit wel een serieus verhaal was en is
benieuwd naar het vervolg.’

‘Ik ben snel naar zo’n gele pijl gelopen en
na het zingen van “ Wat ruist daar door het
struikgewas” kwam de gele kabouter te
voorschijn met de groet: Namaste’ (Hoi,
koffie of thee). “Dag gele kabouter, hoe nu
verder?”

‘In jouw eerste stukje zaten alle grote
thema’s, zoals de stijging van het
zeeniveau en de daling van het rentepeil,
de maanlanding en de zonsverduistering,
de drie van Breda en de tweeling van de
Kameleon, Metoo en U2.’

‘Ga nu schrijven over de kleine vreugden
en het klein menselijk en dierlijk leed in de
buurt bijv. Je weggelopen goudvis,
klopgeesten, ofwel de aanleg van de
nieuwe badkamer van je buren, of in je
droom een grote prijs winnen en je bent je
loterijpapiertje kwijt.’

‘De kabouter werd geleidelijk helemaal geel
van opwinding. Geel is de kleur van het
spirituele. ‘Stuur bij iedere gele pijl, die je
op straat tegen komt een positieve
gedachte naar iets of iemand en de sfeer in
Nieuwegein zal significant verbeteren.’

‘Ik wens jullie een positieve digitale en
analoge komkommertijd. Daarmee besloot
de gele kabouter zijn verhaal en hij voegde
de daad bij het woord. Luid en duidelijk riep
hij: De groeten aan de redactie. Goed
bezig!’ Het laatste dat ik van hem zag, was
het puntje van zijn kaboutermuts.’

Als redactie hebben wij nu onze belofte
ingelost want we hebben belooft het vervolg
te plaatsen. Maar Sjef, komkommertijd? Dat
kennen wij niet. We hebben het nog nooit
zo druk gehad hier op de redactie.
Komkommertijd is meer iets voor die
papieren kranten want die blaadjes moeten
wel op de mat vallen voor de adverteerders,
als ze überhaupt nog worden bezorgd.
Hiermee sluiten we het verhaal over de
‘gele kabouters’ af. Het gaat je goed Sjef,
blijf ons volgen.

De redactie van www.pen.nl

Voorzitter Hans Reusch van RTV9

Vervolg 'Gele kabouters met puntmutsen'



Alzheimer Café Nieuwegein
Wetenschappelijk onderzoek
toont aan dat muziek een zeer
positieve invloed heeft op het
welbevinden en het functioneren
van mensen met dementie: zo
kan muziek de stemming en de
sociale vaardigheden van men-
sen met dementie verbeteren en
kan muziektherapie worden inge-
zet bij gedragsproblemen. Ook
ondersteunt muziek de werking
van het geheugen.

In het Alzheimer Café Nieuwe-
gein van donderdag 28 juni kun-
nen geÃ¯nteresseerden hierover
met muziektherapeut Rob Volbe-
da in gesprek gaan. De avond
eindigt interactief, zodat u zelf
kunt ervaren wat muziek met u
doet.

Vanaf 19.00 uur staat de koffie
klaar. Het programma begint om
19.30 uur met een interview met
de gastspreker. Na de pauze is
er gelegenheid voor het stellen
van vragen. Ook kunnen er dan
eigen ervaringen worden
besproken.

Het Alzheimer Café eindigt om
21.00 uur. Daarna is er nog
gelegenheid om een drankje te
nemen en even na te praten. De
toegang is gratis en aanmelding
niet nodig.

Locatie
ZorgSpectrum locatie Vreeswijk
aan de Lekboulevard 10
Nieuwegein.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u con-

tact opnemen met Annette Stock,
06-10459638 (Vitras).

Organisatie
Alzheimer Nederland afdeling
Lekstroom, ZorgSpectrum en
Vitras.

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.

In deze nieuwsbrief schreven we het al, het wordt feest in Batau-Noord. Ruim 110 wijkbewoners doen dit jaar mee met de Fiets-Rom-
mel Route op zondag 24 juni aanstaande van 11.00 tot 16.00 uur. Vanaf al deze adressen verspreidt over de wijk bieden wijkbewoners
hun tweedehands spulletjes aan. Op veel plekken in de wijk doen meerdere buren uit één straat mee. ’s-Middags brengt de nieuwe
wijkwethouder Marieke Schouten samen met een afvaardiging van het wijknetwerk en vergezeld door wereldkampioen en fietsenmaker
Arie Liefhebber op zijn hoge fiets (Bi), een bezoekje aan de rommelroute. Jan zag de kersverse wethouder al op haar fiets naar 'haar
wijk' trekken met haar overtollige spulletjes.
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Doe mee met de zwem4daagse

Wist je dat het weer die tijd van het
jaar is? Welke tijd? Zwem4daagse tijd!
Kilometers maken, lekker zwemmen.
Ook dit jaar kun je jezelf weer opgeven
om mee te doen op verschillende tij-
den. Je kunt binnen, maar ook buiten
zwemmen, en je hebt ook keuze in
welke afstand je zwemt.

Zwemmen is goed voor je gezondheid
en zorgt voor een heerlijk fit gevoel.
Liever niet alleen zwemmen? Geen
probleem, geef je op met je papa, ma-
ma, vrienden en vriendinnen. 2 t/m 6
juli is het zover, dus geef je snel op!

Meedoen aan de Zwem4daagse kan
alleen met een geldig zwemdiploma.

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.

Streetball Masters Tour

De Streetball Masters Tour doet Nieuwegein
weer aan. Na een succesvolle binnen editie
wordt er nu buiten op het plein gespeeld. 3x3
is een snelle vorm van basketbal, dyna-
misch, spectaculair, urban en innovatief!
Streetball Masters is niet de enige activiteit
op deze dag. Tijdens de Super Sunday van
het Dutch Battle toernooi rolstoelbasketbal is
er een hoop te beleven in en rond Sport- en
Evenementencomplex Merwestein.

Iedereen kan meedoen, vanaf U10 tot vol-
wassenen en rolstoel basketballers. 3x3
basketbal is een aparte discipline binnen de
basketbalsport en hanteert dan ook andere
regels dan het traditionele (5x5) basketbal.
Zoals de naam al doet vermoeden, wordt er
door twee teams van drie spelers tegen
elkaar gespeeld. De wedstrijden spelen zich
af op een half basketbalveld op één basket.

Wil je ook meedoen? Schrijf je snel in! Bij
eventuele vragen kun je contact opnemen
met buurtsportcoach Lieke van Adrichem via
l.vanadrichem@merwestein.nl.



OMKIJKEN

Juni 2015.

Onder grote
belangstelling werd
drie jaar geleden het
nieuwe, gezamenlijke
onderkomen van de
Nieuwegeinse
Gemeentewerf en
roeivereniging De
Doorslag officieel in
gebruik genomen. Dat
ging onder meer
gepaard met een
spectaculair optreden
van het
FlyBoardTeam.

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

'Rijnhuizen Buitengewoon'
In het weekeinde van 25 en 26
augustus vindt er in de wijk
Rijnhuizen van Nieuwegein een
kunstzinnig en cultureel evene-
ment plaats. De organisatoren
van cultuurevenement ‘Rijnhui-
zen Buitengewoon 2018’ en
‘Zomerfestival Op het Fort’ heb-
ben hun krachten gebundeld en
zetten een rijk gevarieerd pro-
gramma neer voor bewoners
van Nieuwegein en omstreken.

Rijnhuizen is dit laatste week-
einde van de zomervakantie het
podium voor kunst, cultuur en
muziek, bedoeld voor jong en
oud én de toegang is gratis.

Op Fort Jutphaas vindt op za-
terdag voor het eerst het ‘Zo-
merfestival Op het Fort’ plaats.
Er valt van alles te beleven: zo
is er op verschillende plekken
livemuziek, georganiseerd door
Akoesticafé. Wijnfort Jutphaas
opent het terras en zorgt samen
met een aantal ‘foodtrucks’ voor
heerlijk eten en drinken.

Kunstcollectief Feniks verzorgt
verschillende exposities en ook
workshops voor kinderen. In de
avond vertoont filmtheater ’t
Hoogt een openluchtfilm; hier-
voor kunt u kaarten kopen.

De eerste editie van Rijnhuizen
Buitengewoon, een samenwer-
kingsverband van Kunstenaars
Centrum Nieuwegein, Kunst-
markt en Kunstgein, is op za-
terdag en zondag in het park
van kasteel Rijnhuizen. Op dit
cultuurevenement tonen profes-
sionele en amateurkunstenaars
uit de regio hun kunstwerken.

Er zijn overdekte exposities,
een prachtige beeldenroute en
demonstraties van kunst in wor-

ding. U kunt deelnemen aan
een rondleiding door het park
en luisteren naar muziek en
voordrachten van Nieuwegein-
se schrijvers en dichters. Onder
leiding van professionele kun-
stenaars kunt u zelf aan de slag
in diverse workshops voor kin-
deren en volwassenen.

Op 25 en 26 augustus kunt u
heerlijk rondstruinen in Rijnhui-
zen, door het park van het ka-
steel op het fort: er valt van al-
les te beleven!

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



 
 



Kids Media Lab
In het Kids Media Lab op
woensdag 27 juni (15.00-16.30
uur) kunnen kinderen leren hoe
ze dé perfecte vakantiefoto
kunnen maken. Van licht tot
compositie tot filters: het komt
allemaal voorbij. Zo kunnen ze
goed voorbereid hun vakantie
vastleggen.

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

Het Kids Media Lab is speciaal
voor kinderen van 9 t/m 12 jaar,
die alles willen leren over (so-
ciale) media en het vertellen
van verhalen. Elke laatste
woensdag van de maand vindt
het Kids Media Lab plaats in de
bibliotheek. De volgende Kids
Media Labs gaan over stop-
motion filmpjes maken (25 juli)
en vakantievlogs (29 augustus)

Boekensale
Op zoek naar een mooi boek
voor in de vakantie? Van vrij-
dag 29 juni t/m zaterdag 14 juli
verkoopt de bibliotheek afge-
schreven romans, jeugdboe-
ken, informatieve boeken en
tijdschriften. Boeken en stapels
tijdschriften worden voor € 1,-

per stuk verkocht.

Leden die zeker willen zijn dat
ze een prachtig boek vinden
zijn welkom bij de early-bird
boekensale op vrijdag 29 juni
van 18.00uur tot 20.00 uur.

Voorleeslunch
Op woensdag 27 juni van 11.00
uur tot 13.00 uur vindt de voorl-
eeslunch voor senioren plaats
in de bibliotheek. Nieuwegeinse
senioren zijn welkom om aan te
schuiven voor een heerlijke

lunch terwijl er een spannend,
romantisch of ontroerend ver-
haal wordt voorgelezen.

Elke laatste woensdag van de
maand verzorgt de bibliotheek
de voorleeslunch. De toegang
is gratis. Aanmelden kan via
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Voorleeslunch 30 mei’).

3D-printen
LEGO-fans die willen leren hoe
een 3D-printer werkt zijn wel-
kom in de introductiecursus 3D-
printen op woensdag 27 juni
(15.30-17.00 uur). Kinderen
van 9 t/m 14 jaar leren hier hoe
ze hun eigen LEGO-ontwerp uit
een 3D-printer kunnen laten
komen.

Elke laatste woensdag van de
maand vindt er een cursus 3D-
printen plaats. Deelname aan
de cursus 3D-printen kost €5
voor leden en €12,50 voor niet-
leden (tip: word lid voor slechts
€5!). Aanmelden kan via
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘3D-printen 27 juni’).

Nieuws van De Tweede Verdieping

Lawaaioverlast
De bewoners aan de Edison-
baan en omgeving zijn het ge-
luidsoverlast dat DHL/Sandd
veroorzaakt aan de Edisonbaan
meer dan zat. Zij willen dat de
burgemeester handhaaft en op-
treedt tegen de overlast die zij in
de vroege ochtend late avond
ondervinden van ronkende mo-
toren van vrachtwagens en rol-
containers. Daarnaast
schreeuwen de medewerkers
van dit distributiepunt ook nog
veel. In een brief aan het college
van B&W wil raadslid Ton de
Mol van de Verenigde Senioren
Partij (VSP) dat er per direct
handhavend wordt opgetreden
tegen het DHL Servicepoint aan
de Edisonbaan.

De Mol in de brief: ‘Deze werk-
zaamheden zorgen reeds jaren
voor omwonenden voor nach-
telijke overlast en verstoring van
de slaap. Maandagmorgen om

04.00 uur zijn direct omwonen-
den opnieuw van hun nachtrust
beroofd door nachtelijke werk-
zaamheden van DHL. Dit moet
stoppen. De distributie werk-
zaamheden houden o.a. in dat
er in de nachtelijke uren goede-
ren door vrachtwagens (o.a. 40
tonners) met veel lawaai mid-
dels rolcontainers op straat wor-
den uitgeladen, in het bedrijfs-
pand gesorteerd en daarna weer
verzonden.’

De nachtelijke distributieactivi-
teiten zijn zeer onwenselijk in
verband met de aanwezigheid
van naast gelegen woningen
(gevoelige bestemmingen) en in
strijd met het raadsbesluit
2014-338, de gebiedsvisie ‘Mooi
Rijnhuizen. De Mol: ‘In de ge-
biedsvisie is de ambitie opgeno-
men dat dit gebied -waaronder
de Edisonbaan- wordt getrans-
formeerd tot een aantrekkelijk
gemengd woon- en werkgebied

met een hoge verblijfskwaliteit
en een veilige, fysieke en ge-
zonde leefomgeving.’

Gezien het eerdergenoemde
verzoekt de Verenigde Senioren
Partij het college handhavend
tegen DHL servicepoint op te
treden en per direct de bedrijfs-
leiding van DHL Servicepoint te
sommeren hun (nachtelijke) il-
legale distributie werkzaamhe-
den te staken.

Het bestemmingsplan staat hier
slechts kantoren toe, maar het
DHL/Sandd stelde zich eerder
op het standpunt dat een over-
gangsrecht geldt, waardoor wel
degelijk andere activiteiten zijn
toegestaan. De Mol: ‘Wij ver-
wachten dat het college niet
langer draalt met te nemen
maatregelen en zijn bevoegd-
heid gaat gebruiken om hand-
havend tegen deze ondernemer
op te treden.’

In december vorig jaar verzocht
de VSP ook al dat het college
zou handhaven. Toen heeft de
gemeente Nieuwegein wel een
maatregel ingesteld op de Edi-
sonbaan. Zo is de Edisonbaan
1-17 eenrichtingsverkeer ge-
worden en zou dit gedeelte van
de Edisonbaan versmald wor-
den om het verblijfskarakter van
de nieuwe woonwijk te bena-
drukken. Of dit gebeurd is is niet
bekend op de redactie.

PLUS-café druk bezocht
Het PLUS-café van de bibliotheek stond deze week in teken
van gezondheid. De deelnemers konden via tests van Saltro,
SportID, Gezondheidscentrum De Roerdomp en Healthy Pro-
gress meer te weten krijgen over hun gezondheid.

Het PLUS-café vindt elke maandag plaats van 14.30-16.00 uur.
Nieuwegeinse 55-plussers ontmoeten elkaar hier en doen mee
aan workshops rondom gezondheid, cultuur, lifestyle, digitale
media en de actualiteit. Elke derde maandag van de maand is
er een grotere workshop met een thema gekozen door de deel-
nemers.




