
Een zakkenroller weet op een hele snelle manier de portemonnee te stelen van een klant van supermarkt
Boon’s in Nieuwegein. Het slachtoffer staat nietsvermoedend met haar boodschappenkar op de groente-
afdeling. In de kar staat een tas met daarin haar portemonnee. Een man komt de winkel binnenlopen en
loopt direct richting de vrouw. Terwijl zij met haar rug naar de kar staat om groenten uit te zoeken pakt hij
zonder blikken of blozen de portemonnee uit de tas en loopt dan weer snel verder. Pas bij de kassa ontdekt
de vrouw dat haar portemonnee is verdwenen. Weet u wie bovenstaande man is? Pak de telefoon en bel de
tiplijn: 0800-6070 of bel Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.
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Zakkenroller steelt portemonnee bij Boon's

De brandweer van
de Veiligheidsregio
Utrecht (VRU)
geeft brandveilig-
heidsles op diver-
se basisscholen in
Nieuwegein. Kin-
deren leren spe-
lenderwijs hoe be-
langrijk het is voor-
bereid te zijn op
brand. Want voor-

komen is beter dan blussen. De VRU is een samenwerkingsver-
band van de 26 Utrechtse gemeenten. De VRU coördineert de
veiligheid van alle inwoners in de provincie Utrecht.

Als het aan de brandweer ligt, worden alle kinderen in alle groe-
pen 4 in de provincie Utrecht bezocht. Daarvoor wordt de methode
‘De Brandweer op School’ gebruikt. De werkboekjes leren de kin-
deren over brandveiligheid op het niveau van hun belevings-
wereld. Ze leren om bewust om te gaan met het voorkomen van
brand en wat te doen als er toch brand uitbreekt.

Vrijdag 14 september is het weer
zo ver. In samenwerking met Het
kleur-, geur- en smaakcentrum
en Wijnfort Jutphaas wordt weer
de eerste editie van de Vrolijke
vrijdag gehouden van het nieuwe
seizoen.

De Vrolijke vrijdag is dé vrijdag-
middagborrel van Nieuwegein
die elke 2e vrijdag van de maand
gehouden wordt. Tussen 17.00
en 19.00 uur kunt u voor ! 15,-
p.p. genieten van lekkere
drankjes (bier, fris & wijn) en
overheerlijke hapjes die speciaal
gemaakt worden door Maestro
Cees van Suylekom.

I.v.m. de inkoop van de hapjes
dient u zich aan te melden voor
de ‘Vrolijke Vrijdag.’ U kunt op de

dag zelf contant of per pin beta-
len. Aanmelden kan door dit for-
mulier in te vullen.

De Vrolijke Vrijdag op Wijnfort Jutphaas

https://wijnfortjutphaas.nl/aanmelden-vrolijke-vrijdag/?utm_source=KlantenLijst+Nieuwsbrief+RietveldWines&utm_campaign=c5139d5ba0-Gentle+Reminder+Vrolijke+vrijdag&utm_medium=email&utm_term=0_d57ab46040-c5139d5ba0-141051233&mc_cid=c5139d5ba0&mc_eid=074792da4d
https://wijnfortjutphaas.nl/aanmelden-vrolijke-vrijdag/?utm_source=KlantenLijst+Nieuwsbrief+RietveldWines&utm_campaign=c5139d5ba0-Gentle+Reminder+Vrolijke+vrijdag&utm_medium=email&utm_term=0_d57ab46040-c5139d5ba0-141051233&mc_cid=c5139d5ba0&mc_eid=074792da4d
https://www.pen.nl/pdffiles/monopolyposter.pdf
https://www.pen.nl/adverteren
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KORTJES
'Portret van de week'

Op De Digitale Stad Nieuwegein
hebben we wekelijks een portret
van een opmerkelijk persoon.
Met de camera in de aanslag lo-
pen we door Nieuwegein. Ge-
fascineerd in personen proberen
we met de camera, opvallende,
opmerkelijke personen vast te
leggen. Wie is de man, vrouw of
kind die daar zit, loopt, fietst,
werkt ligt of speelt? Deze week
Jimte Poelman. Klik hier.

Arend Bloemink: ‘Ga er maar
aan staan: méér activiteiten op
Sportpark Galecop doen plaats-
vinden. Dát is de opdracht aan
het Portret van deze Week, die
als Sportparkmanager Galecop
is aangesteld. Een stevige op-
dracht. Zeker in Nieuwegein,
waar toch al redelijk wat wordt
gesport. Maar goed, het kan al-
tijd meer, altijd beter.’

Nieuw seizoen van start
voor KBO Nieuwegein
Het nieuwe seizoen voor de
ontspanningsmiddagen die de
KBO elke maand organiseert
start weer. Op dinsdag 18 sep-
tember wordt er een gezellige
Bingo en een verloting gehou-
den, waarbij zoals altijd prachtige
prijzen zijn te winnen.

De activiteitenmiddag die het
KBO organiseert is bestemd voor
55-plussers en mensen met een
functiebeperking.

De middag wordt gehouden in
het Kerkelijke Centrum De Rank
aan de Lupinestraat 11 in
Nieuwegein zuid en begint om
14.00 uur. De entree bedraagt
! 4,00, dit is incl. een kopje koffie
of thee. Voor meer informatie
over deze middag kunt u contact
opnemen met mevr. F. von
Bannisseht, tel. 030 603 95 70.

'Koken met PEN'
Iedere week maakt onze 'kook-
gek' Eric Dekker een heerlijk ge-
recht. Deze week maakt hij ba-
mi. Zien hoe dit gemaakt wordt?
Kijk dan op zijn rubriek waar
overigens nog veel meer recep-
ten staan.
__________________________

Alle straten, lanen, driften, plein-
en en wat dies meer zij, vastge-
legd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de

weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij be-
paalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids 2010 de
alfabetische volgorde in deze
rubriek. Deze week de Graaf Jo-
hanlaan in Nieuwegein.

FOTO

__________________________

De gemeentepagina's

Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke week-krantjes
het gemeentenieuws.

Veel wisten het al, maar vanaf
woensdagmorgen vroeg zijn de-
ze pagina’s ook te lezen op de
Digitale Stad Nieuwegein.

PDF

Ciry Huiskamerfestival met de Langste Tafel

Op zaterdag 29 en
zondag 30 september
vindt in City Nieu-
wegein de tweede edi-
tie van het City Huis-
kamerfestival plaats.
Diverse huiskamer-
plekken in City vor-
men dat weekend een
culturele route waar
bezoekers met elkaar
kunnen genieten van

dans, muziek en andere optredens. Het festival is één van de ac-
tiviteiten om de aantrekkelijkheid en levendigheid van de binnen-
stad te vergroten.

City Huiskamerfestival is gratis te bezoeken. Je vindt de
huiskamers op West, de Markt, bij Laag Raadstede en de Boog-
stede. Allebei de dagen ben je welkom tussen 12.00 en 17.00
uur.

De Langste Tafel
Zondag 30 september kunnen bewoners voor een brunch aan-
schuiven aan De Langste Tafel van 11.00 uur tot 14.00 uur mid-
denin City. De Langste Tafel werd vorig jaar ook georganiseerd
en is dit jaar onderdeel van het City Huiskamerfestival. Arjanne
de Vries: “De Langste Tafel is een moment van ontmoeting en
gezelligheid. Inwoners uit Nieuwegein die het leuk vinden om
elkaar te ontmoeten zijn van harte welkom."

Heb je verhuisplannen?
En ben je een beetje benieuwd
wat jouw woning in de huidige
markt waard is?
Bereken dan in 3 stappen de

waarde van jouw woning. en vul
je gegevens in. Je ontvangt dan
meteen gratis en vrijblijvend een
indicatie van de waarde van je
woning.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 06-46139696
E-maiI: redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

Wat is mijn huis waard?

__________________________
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Wellicht heeft u de Galecopveilig.nl-borden al zien hangen bij de in-
gangen van de wijk Galecop. Op de borden zijn een ‘boef’ en het
teken van whatsappgroepen te zien met daaronder de tekst gale-
copveilig.nl. Een groep Galecoppers nam, onder auspiciën van de
Stichting Wijk Overleg Galecop, het initiatief om te kijken of de wijk
‘een beetje’ veiliger kan worden gemaakt.

Bekend is dat in Galecop veel grotere en kleinere whatsappgroepen
bestaan waarin onder meer wordt ‘gesproken’ over veiligheid. Twee
daarvan heeft deelnemers die over de hele wijk verspreid wonen. Met
de whatsappgroepen worden bewoners gewaarschuwd voor de ac-
tiviteiten van ongewenste gasten als auto- of woninginbrekers.

De website ‘galecopveilig.nl’ is ondersteunend aan de borden en in-
formeert wijkbewoners over mogelijkheden om de wijk ‘veiliger’ te
maken. Er wordt onder meer verwezen naar de app ‘veiligebuurt’
waarvan inwoners eenvoudig (gratis) ‘lid’ kunnen worden en die be-
woners informeert over gebeurtenissen in de nabije omgeving. Ook
staan er op de website voorbeelden van de manier waarop een what-
sappgroep vorm en inhoud kan krijgen. Bijkomend voordeel van een
kleine ‘buurt whatsappgroep’ is dat er meer sociale interactie kan
ontstaan.

Wijkbewoners wordt gevraagd mee te denken over veiligheid en te
reageren via de website.

Zaterdag 8 september jl. heeft het eerste
herenteam van Recreatie Volleybal Nieu-
wegein (RVN) gestreden om het nationaal
recreanten kampioenschap. De nummers
één en twee van alle landelijke regio’s van
vorig seizoen streden samen om de titel. In
sporthal Olympus, Utrecht, werd de bepa-
lende toernooi dag gehouden.

Na een volle dag strijden is de mooie vijfde
plek bereikt. Vorig jaar was de zevende plek
het resultaat. Nadat in de poulefase de der-
de plek het resultaat was, werd na de kruisfi-
nale de vijfde plek definitief binnengehaald.
Voor onze jonge vereniging een topprestatie.

Het team gaat er vanuit uit dit goede resul-
taat mee te nemen in de competitie.

RVN is opgericht in 2011 en gestart met
twee teams op het laatste niveau. Doel van
de vereniging is om leden een leuke en
sportieve volleybalbeleving te bieden, voor
nu en in de toekomst.

De vereniging heeft komend seizoen twee
teams in de hoge recreantencompetitie van
Midden Nederland. Zowel het eerste dames-
als het eerste herenteam nemen hieraan
deel. Daarnaast gaat het net gepromoveerde
tweede herenteam de strijd aan in de B-
poule en zal het tweede damesteam op het
derde niveau zijn klasse laten zien.

Website voor een veiligere wijk Galecop

RVN bij de beste vijf van NL

http://www.galecopveilig.nl/
http://www.galecopveilig.nl/
https://pcbuitvaartzorg.nl


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


Van 16 september tot en met 28
november aanstaande zal de
Historische Kring Nieuwegein
een expositie houden in Museum
Warsenhoeck over de Rouwbor-
den van de familie De Malapert.

De zeven rouwborden van 1625
t/m 1782 bevatten gedecoreerde
familiewapens of alliantiewa-
pens. Naast deze wapens bevin-
den zich kwartieren, voorzien
van wapens van de voorouder.

Tot ongeveer 1822 hebben de
Rouwborden gehangen in de
kerk die op het Kerkveld stond.
Na vele omzwervingen zijn deze
borden door een schenking van
de Rabobank in het bezit ge-

komen van de Historische Kring
Nieuwegein. Met de inzet van
veel vrijwilligers mar vooral ook
dankzij de bijdragen van een
aantal subsidieverstrekkers zijn
de borden, die in slechte staat
verkeerden, weer vakkundig ge-
restaureerd.

Samen met afbeeldingen van
wapentekeningen, zullen de
Rouwborden van deze adellijke
familie De Malapert, die woonde
op kasteel Plettenburg (waar
thans Fort Jutphaas ligt) geëxp-
oseerd worden. De familie De
Malapert was belangrijk voor Jut-
phaas.

Lezing
Op donderdag 11 oktober aan-
staande zal Marlies Adriaansen
een lezing houden over: ‘Het res-
tauratieproces van de 7 rouwbor-
den van de Historische Kring
Nieuwegein.’ De lezing wordt ge-
houden in de bibliotheek De
tweede verdieping in het Stad-
shuis van Nieuwegein en duurt
van 12.15 uur tot 13.00 uur.

Omkijken
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein
speelde. Een rubriek waarin
mensen een rol vervullen.

September 2014
Steeds, wanneer de productie
‘De Jantjes’ in DE KOM staat,
mogen een tweetal Nieuwegein-
ers gedurende enkele momenten
als figurant meedoen aan deze
vrolijke musical (avant la lettre?).
Ook in 2014 was dat het geval.
De twee Nieuwegeiners staan
uiterst links en uiterst rechts. En
zij onderscheiden zich in niets
van de professionals!

_________________________________________________________________________________________________________________

Expositie en lezing over de rouwborden van de Malapert

https://www.albeka.nl


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.

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 iets technisch. Studenten van het ROC uit Nieuwegein worden bij diverse bedrijven opgeleid tot Smart Technician. Wat
dat inhoudt? Dat kunt u hier lezen. Zou onze karikaturist Jan Ibelings ook zo 'smart' zijn en een digitale kleurpotlood hebben?

Nieuwegein kent veel mantelzorgers die zor-
gen voor een familielid, vriend of kennis. Dit
doen ze vaak al langere tijd, in hun eigen tijd
en zonder dat ze er voor betaald krijgen. De
gemeente en het Steunpunt Mantelzorg
Nieuwegein waarderen dit zeer en benadruk-
ken dat door deze mensen een mantelzorg-
waardering aan te bieden. Elke mantelzorger
die ingeschreven staat bij het steunpunt krijgt
de mantelzorgwaardering 2018.

Dag van de Mantelzorg
Op zaterdag 10 november van 11.00 uur tot
16.00 uur wordt bovendien de jaarlijkse Dag
van de Mantelzorg gehouden in het Meeting-
District aan de Blokhoeve 2 te Nieuwegein.
Ook dit is een initiatief van de gemeente en
het steunpunt. Voor dit jaar hebben we weer

gekozen voor een informatiemarkt. U kan uw
vertrouwde en bekende organisaties tegen
komen maar ook minder bekende. Daarnaast
is er de mogelijkheid verschillende work-
shops te volgen, proeverijen van verschil-
lende producten en andere leuke activiteiten.
Op deze dag kan u de mantelzorgwaardering

ook ophalen tussen 11.00 uur en 16.00 uur.

Hoe aan te vragen?
Iedere mantelzorger die ingeschreven staat
bij het Steunpunt Mantelzorg krijgt in de
maand oktober een uitnodiging thuisgestuurd
voor het afhalen van zijn of haar mantelzorg-
waardering. Staat u nog niet bij het steun-
punt ingeschreven als mantelzorger, doe dit
dan alsnog! Dit kan het gehele jaar door,
maar wilt u in aanmerking komen voor de
Mantelzorgwaardering van dit jaar, doe dit
dan vóór 1 oktober 2018.

Inschrijven kan via de website van het Steun-
punt Mantelzorg. Mocht u vragen hebben
dan kunt u bellen naar het steunpunt via tel.
06- 83 55 68 74.

Nieuwegein waardeert mantelzorgers

http://www.karikaturist.nl
mailto:info@karikaturist.nl
https://www.pen.nl/artikel/studenten-tech-campus-uit-nieuwegein-bij-bedrijven-opgeleid-tot-smart-technician


AkoestiCafé Special met
Laroux en Van Piekeren
Zolang het maar akoestisch is,
biedt het AkoestiCafé een klein,
maar professioneel podium op
diverse locaties in Nieuwegein
voor zowel beginnende als er-
varen artiesten. Na het afgel-
open, succesvolle seizoen slaan
DE KOM en AkoestiCafé dit jaar
de handen ineen voor twee
‘AkoestiCafé Specials’. De
eerste vindt plaats op vrijdag
21 september aanstaande.

Het concept is simpel: het beste
uit eerdere AkoestiCafés op één
avond in de kleine zaal van DE
KOM. Tijdens de eerste editie op
21 september treden Laroux en
Van Piekeren op. De wereldfolk
van Laroux en de poëtische,
soms hilarische nederpop van
Van Piekeren zijn met elkaar ver-
bonden door hun gezamenlijke
liefde voor de Nederlandse taal
én door hun thuisstad Utrecht.
Kaarten zijn te koop via de web-
site van DE KOM

Sprookjes Fort
Zondag 16 september zal Fort
Vreeswijk worden omgetoverd
tot ‘Sprookjes- Fort.’ Dan zijn
kinderen van 4 tot 10 jaar,
verkleed als sprookjesfiguur, van
harte welkom in het dorpshuis op
het Fort aan Fort Vreeswijk 1 in
Nieuwegein.

De organisatie: ‘We verwachten
de kinderen verkleed als bijvoor-
beeld : Assepoester, een Arabis-
che Prins, de Gelaarsde Kat, de
Heks, Klein Duimpje, Hans of
Grietje, Vrouw Holle of Aladdin.
Het wordt een betoverende mid-
dag met spelletjes, knutselen,
schminken en een modeshow.’

Aan het eind komt er nog een
geheimzinnige gast en tussen-
door worden de kinderen getrak-
teerd op limonade en iets lek-
kers. Het Sprookjesfeest is van
14.00 uur tot 16.00 uur en de en-
tree is € 2,-

Sport

Basketbalcoach voor de rechtbank
Dinsdag 11 september jl. stond de 39-jarige coach Arne W. uit Nieuwegein voor de rechtbank in
Utrecht. Hij wordt verdacht van ontucht met 12 jonge spelers bij de basketbalclub New Stars uit
Nieuwegein en een basketbalculb uit Soest. De vraag of de coach de jongens onzedig heeft betast
of het een onderdeel van het spel was in de contactsport staat vandaag centraal in de rechtbank
van Utrecht, want meerdere jeugdige spelers vinden dat het aanrakerige gedrag van de 39-jarige
coach echt te ver ging.

De coach wordt ervan verdacht
dat hij twaalf jongens in hun kruis
heeft betast. Hij zou dat door de
kleding heen hebben gedaan, tij-
dens de training, dus alleen in de
zaal. De jongens waren 10 tot 14
jaar oud.

W. was coach bij verschillende
clubs in de regio, waaronder
New Stars in Nieuwegein. Vol-
gens voorzitter Dave Conrad
kwam de zaak aan het rollen na
een toernooi rond Pasen, bij een
andere club. “Toen zijn ook an-
dere jongens gaan praten en is
Arne snel op non-actief gesteld.”

GOEDE COACH
De voorzitter van de
Nieuwegeinse club noemt de
verdachte een enorm goede
coach die echt leefde voor de

sport. “En ik kende hem ook als
een enorm vriendelijke, aardige
man.” Volgens Conrad had nie-
mand dit achter hem gezocht.
Maar hij zegt ook: “Niemand
kende hem ook echt goed.
Buiten de vereniging had nie-
mand contact met Arne.”

De voorzitter van New Stars
snapt dat het voor de rechter
‘heel moeilijk’ is om hard te krij-
gen wat er nou daadwerkelijk
gebeurd is. “Maar we moeten
denk ik wel concluderen dat er
dingen gebeurd zijn die onprettig
waren.”

DE COACH ONTKENT
De basketbalcoach zelf ontkent
in de rechtszaal alle
beschuldigingen pertinent. Hij
verklaarde vanochtend in de

rechtszaal nooit seksueel geïnt-
eresseerd te zijn geweest in jon-
gens. Volgens zijn advocaat is hij
het slachtoffer van een roddel-
campagne en een sneeuwbalef-
fect. Arne W. staat bekend als
eigenzinnig. En met zijn lange
bos krulhaar en baard is hij een
opvallende verschijning die hele-
maal bevlogen is van basketbal.
Zijn advocaat zegt dat zijn eigen-
wijze trainingsaanpak door som-
mige mensen niet begrepen
wordt.

Om de zaak tegen de basketbal-
coach nog helderder te krijgen,
worden de komende tijd veel ex-
tra getuigen gehoord, onder wie
meerdere minderjarige basket-
ballers. De verdediging vroeg de
rechtbank ook een rechtspsy-
choloog te raadplegen over de
manier waarop de kinderen zijn
verhoord en verder zou een bas-
ketbalkenner uitleg moeten
geven over de gangbare prakti-
jken bij de trainingen.
Maar het horen van die deskun-
digen vond de rechtbank in dit
stadium van het onderzoek on-
nodig.

De volgende zitting is op 16 jan-
uari. Dan wordt de zaak inhou-
delijk behandeld en komt de of-
ficier van justitie met een strafeis
tegen de basketbalcoach.

____________________________________________________________________________________

__________________________
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Het team van Vreeswijkse Tafel-
tennis Vereniging (VTV) heeft
afgelopen zondag in het ope-
ningsduel in en tegen Heerlen
een flinke nederlaag opgelopen.
Hoe gaat dat doorwerken in de
eerste thuiswedstrijd tegen
Vriendenschaar? Het team van
VTV uit Nieuwegein debuteert in
de eredivisie. Een citaat uit Gou-
da: ‘We willen beter worden. Dat
kan alleen maar tegen goede te-
genstanders. Dat gaan we nu
wekelijks meemaken. De afgelo-
pen seizoenen waren voor ons

de rollen omgedraaid. Het is fijn
nu op een hoger niveau te spe-
len. Ervaring opdoen. Leren,
Beter worden. En wie weet wat
we nog gaan doen.’

VTV roept supporters en lief-
hebbers op om deze wedstrijd
aankomende zondag 16 sep-
tember te bezoeken. De wed-
strijd vindt plaats in de sporthal
aan de Helmkruid 9 en begint
om 14.00 uur. ‘De speelsters
van VTV en van Vrienden-
schaar stellen jouw belang-

stelling zeer op prijs. Komen jul-
lie kijken? De dames zijn goed.
Met jullie erbij wordt het groots’
aldus Hendrik van Rooijen van
VTV.

In de race voor 'Zwembad van het jaar 2018'
Met de titel Zwembad van het jaar 2017 in de zak, doet Zwembad Merwestein ook dit jaar weer mee in de race om deze felbegeerde titel. Het
meest toonaangevende vakblad binnen de branchem, ZwembadBranche (ZBB), organiseert voor de tweede keer de ZwembadBranche
Awards. Verbindion en daarmee Zwembad Merwestein is in de race voor de categorie beste accommodatie, zwembaden met meer dan
200.000 bezoekers per jaar. De winnaar wordt bepaald middels een tevredenheidsonderzoek.

Om in aanmerking te komen voor de award met de illustere titel Het Gouden Zeepaard in deze categorie heeft Zwembad Merwestein hulp
nodig! Immers, hoe meer gasten/bezoekers het tevredenheidsonderzoek invullen, hoe groter de kans dat deze award kan worden gewonnen.
Daarnaast is het tevredenheidsonderzoek voor Zwembad Merwestein erg belangrijk daar het het zwembad de kans geeft inzicht te verkrijgen
in de geboden dienstverlening endeze waar nodig te verbeteren. Het invullen van de enquête kan tot en met 14 september 2018 en kost u
maximaal 4 minuten.

De uitreiking van de awards vinden plaatst op de landelijke ZBB dag op 9 oktober.

Start nieuw seizoen voor eredivisionist dames VTV Vreeswijk
_________________________________________________________________________________________________________________

https://www.pen.nl/artikel/merwestein-zwembad-jaar-2017
https://nl.research.net/r/kto-merwestein-2018
https://www.pen.nl/adverteren
http://www.filmscanning.nl
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PLUS-café
In het PLUS-café op maandag
17 september (14.30-16.00 uur)
draait het om veiligheid in en om
het huis. Deelnemers kunnen
tips krijgen van brandweer en
politie, met een VR-bril gevaar-
lijke situaties testen, innovaties
voor veilig thuis wonen uitpro-
beren en meedoen met een val-
preventietraining.

De toegang tot het PLUS-café is
gratis. Aanmelden kan via
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘PLUS-café september’).

#WorkshopWoensdag
Nieuw in de Media Makerspace
van de bibliotheek: #Workshop-
Woensdag. Elke maand zijn er
drie techniek- of mediawork-
shops voor kinderen van 9 t/m
12 jaar. Ze kunnen kiezen om
aan één workshop mee te doen,
of ze alle drie te volgen voor ex-
tra verdieping en uitdaging.

In september draait de #Work-
shopWoensdag om robots. Op
woensdag 12, 19 en 26 septem-
ber (15.00-17.00 uur) leren de
deelnemers hoe ze een robot
kunnen bouwen, programmeren
en besturen.

Deelname bedraagt ! 2,50 per
middag voor leden en ! 8,50 per
middag voor niet-leden. Kinderen
die aan alle drie de workshops
meedoen krijgen een diploma en
hebben gratis toegang tot de
eerstvolgende #Workshop-
Woensdag.

Aanmelden kan via actie@de-
tweedeverdieping.nu (o.v.v.
‘#WorkshopWoensdag septem-
ber’).

Voorleeslunch
Op woensdag 26 september
(11.00-13.00 uur) vindt de voor-
leeslunch voor senioren plaats in
de bibliotheek. Nieuwegeinse se-
nioren 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

de voorleeslunch. De toegang is
gratis. Aanmelden kan via ac-
tie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Voorleeslunch septem-
ber’).

Nieuwegeins Peil
Op donderdagavond 27 septem-
ber (20.00-22.00 uur) zijn er bij-
zondere optredens in de biblio-
theek tijdens Nieuwegeins Peil.

Nieuwegeinse muzikanten en
schrijvers die nog niet eerder
hebben samengewerkt, zorgen
samen voor bruisende optredens
vol muziek, literatuur, poëzie en
dans. Het wordt een feestelijke
avond met verhalen om op te
dansen.

Met o.a.: Mark Boog, The Bono-
bo’s, JAFT, Jet van Swieten,
Azar Tishe en Indigo Bigband.

Toegang: ! 2,50 voor leden en !
8,50 voor niet-leden (incl. gratis
drankje).

Kaartjes zijn te koop bij het infop-
unt in de bibliotheek of te re-
serveren via actie@detweede-
verdieping.nu (o.v.v. ‘Nieuwe-
geins Peil’).

In Nieuwegein start een nieuwe
leesgroep filosofie. In bibliotheek
De tweede verdieping is op don-
derdagmiddag 20 september
aanstaande een informatiebi-
jeenkomst voor mensen die het
leuk vinden om over filosofie te
lezen en in contact willen komen
met andere lezers. Belangstel-
lenden zijn welkom op 20
september om 13.30 uur in de
bibliotheek aan het Stadsplein
1C in Nieuwegein.

De bijeenkomst is een initiatief
van de landelijke organisatie Se-
nia, in samenwerking met de bib-
liotheek. Senia richt in heel Ned-
erland leesgroepen op en brengt
zo mensen die graag lezen bij
elkaar.

Leidraad voor de groepen is een
lijst van boeken over filosofie die
is opgesteld door filosofen. Senia

leesgroepen lezen 6 à 7 boeken
per jaar en bespreken die aan de
hand van leeswijzers met vragen
die het gesprek structuur geven.
Meer informatie over de werkwi-
jze is te vinden op www.senia.nl.

Voor de organisatie van deze vri-
jblijvende bijeenkomst graag
vooraf aanmelden bij de contact-
persoon van Senia in de regio,
Bep den Blanken, via mail bep.-
denblanken@senia.nl

_________________________________________________________________________________________________________________

In het PLUS-café gingen de deelnemers aan de slag met de printers
van de bibliotheek. Ze kregen een kleine workshop 3D-printen, waar
ze leerden hoe de printer te werk gaat. Ook genoten ze van een
pannenkoek uit de 3D-pannenkoekenprinter.

Start leesgroep filosofie in Nieuwegein

Nieuws van De Tweede Verdieping
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http://www.plusvanloon.nl


Lister, Steunpunt GGZ en gemeente Nieu-
wegein introduceren de Crisiskaart voor in-
woners in Nieuwegein. De Crisiskaart is een
landelijk instrument en biedt een uitkomst
voor Nieuwegeiners die vrezen een crisis
mee te gaan maken of bang zijn om in een
verwarde toestand te raken.

De Crisiskaart is een uitvouwbaar kaartje dat
in de portemonnee past en wordt samen met
de drager van het kaartje opgesteld. Zo sluit
het kaartje aan bij de persoonlijke situatie
van de eigenaar en kunnen er belangrijke
zaken op verwerkt worden.

Op de Crisiskaart staan persoonlijke gege-
vens, belangrijke contactpersonen en de
manier hoe hij of zij het beste geholpen kan
worden maar kan bijvoorbeeld ook informa-
tie bevatten over of er een huisdier thuis zit
te wachten op de thuiskomst van zijn baasje.
Iedereen kan de Crisiskaart gratis laten ma-
ken bij het Inspiratiehuis van Lister in Nieu-
wegein.

Mensen met psychische klachten ervaren
soms spanning omdat ze bang zijn om een
crisis mee te maken of verward te raken.
Hierdoor kunnen kleine dingen, zoals een
bezoek aan de supermarkt, voor stress zor-
gen. Tijdens een crisis kan het voorkomen
dat ze hun wensen en gevoelens niet goed
onder woorden brengen en raken de con-
trole kwijt. Dat is een vervelende situatie

voor de persoon, maar ook voor de mensen
die willen helpen. Het dragen van een Cri-
siskaart kan dan helpen. De kaart is een ge-
bruiksaanwijzing voor hulpverleners en om-
standers. Het geeft aan wat omstanders en
hulpverleners moeten doen of juist laten.
Wie ze kunnen bellen, wat voor medicijnen
iemand gebruikt en welke afspraken zijn
gemaakt met bijvoorbeeld behandelaar(s),
crisisdienst en vertrouwenspersonen.

Voor wie is de Crisiskaart?
De Crisiskaart is er voor iedereen. Psychis-
che klachten kunnen een aanleiding zijn,
maar ook andere vormen van spanning, on-
zekerheid en stress.

De Crisiskaart geeft houvast. Iedereen moet
voor zichzelf bepalen of zij behoefte hebben
aan een crisiskaart. Bij twijfel is er een zelf-
test beschikbaar op www.crisiskaart.nl.

Crisiskaart aanvragen
Iedereen kan de Crisiskaart gratis laten ma-
ken bij het Inspiratiehuis van Lister in Nieu-
wegein. Je maakt de crisiskaart zelf, onder
begeleiding van een crisiskaartfacilitator.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met het Inspiratiehuis van Lister, De Kempe-
naerpark 2 in Nieuwegein via inpiratiehuis-
nieuwegein@lister.nl of bel het Inspiratiehuis
via 06-20887389.

Crisikaart voor Nieuwegeiners Kaartverkoop Bricks 4 Alpe
d'Huzes gestart

Iedereen die thuis voortdurend struikelt over
de wereldberoemde legosteentjes mag het
evenement Bricks 4 Alpe d’Huzes voor jong
en oud op 26 en 27 januari in de Beursfa-
briek in Nieuwegein niet missen. Standhoud-
ers laten er hun meest indrukwekkende zel-
fontworpen bouwwerken van legosteentjes
zien rond thema’s als de Muppetshow en
Starwars. Ook is er een 8 meter hoge werk-
ende kraan van technic te bewonderen, kun
je er sieraden van legosteentjes uit Enge-
land kopen en is er iemand die steentjes
graveert. Daarnaast kun je gamen, natuurlijk
je eigen bouwwerk maken of meebouwen
aan een replica van de echte Alpe d’Huez.

“De eerste vier haarspeldbochten van de 21
zijn inmiddels gebouwd”, vertelt mede-initi-
atiefneemster van de Stichting Bricks 4 Alpe
d’Huzes, Liduina Verbeek (26jr). “Sommigen
bouwers schreven zelfs namen van dier-
baren op de steentjes. Uiteindelijk moet het
een prachtig metershoog eerbetoon worden
aan iedereen die in aanraking is gekomen
met kanker.”

Met een oppervlakte van 8000m2 belooft het
evenement in januari een dag of weekend te
worden om nooit te vergeten voor het hele
gezin en met een mooie opbrengst voor het
goede doel Alpe d’Huzes. Behalve bouwen
kun je er ook genieten van live-muziek, een
horecapleintje, zijn er prijzen te winnen met
bouwen en een loterij en worden er onder
andere bijzondere exclusieve legosets
geveild. Verzamelaars kunnen er hun hart
ophalen. “Behalve dat er een ruilmarkt is en
er allerlei Legopakketten verkocht worden,
hebben we de exclusieve Alpe duHuez lop-
ers en fietspoppetjes van legostenen te
koop. Ook Alpe ‘d Huzes en KWF zijn aan-
wezig met een stand.

De stichting Bricks 4 Alpe d’Huzes is een
non-profitorganisatie en werkt uitsluitend met
vrijwilligers.

Kaarten bestellen
Kaarten kosten 6,50 euro per stuk en
kinderen t/m 2 jaar betalen niets aan de kas-
sa. In de voorverkoop kosten de kaarten 5
euro per stuk.

Tweede workshop Acrylic pouring!
Wegens de vele inschrijvingen, organiseert KunstGein een tweede workshop o.l.v
Jasmijn Felix. Meld je nu aan, er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Acrylic pouring oftewel acrylverf gieten is een ontzettend interessante en vooral leuke
manier om abstracte kunst te maken. Door de acrylverf op de juiste manier te
verdunnen wordt deze gietbaar en kun je gaan beginnen met het creëren van
prachtige kunstwerken. Tijdens de workshop laat Jasmijn je kennis maken met deze
techniek met als resultaat drie verschillende schilderijtjes naar eigen idee gecreëerd.

De workshop is geschikt voor beginners. Het benodigde materiaal is aanwezig.
Zelf meenemen: oud t-shirt of lap voor eventueel verfspatten!

Inschrijving tot 17 september via inschrijvingenkunstgein@gmail.com o.v.v. Workshop
acrylic pouring.

https://customerview.nl/bricks4alpedhuzes/bestelticket.aspx?id=80432154



