
Onze 'Jan met de Pet' bekijkt iedere week de
politiek in Nieuwegein. Gewoon alles op zijn
eigen manier, dit zonder 'Pennenstreek'. Dit is
overigens zijn tegenhanger bij het dunne
weekblaadje dat ook in Nieuwegein uitkomt.

Deze week merkte 'Jan met de Pet' op dat het
echt wel hommeles is in Vreeswijk. Het altijd
zo zoetsappigge wijkje in het zuiden van Nieu-
wegein heeft een paar (7) opstandelingen die
bang zijn voor hun ogen wanneer vrijwilligers
aan het lassen zijn op de Museumwerf. Een
prachtige werf die al meer dan 100 jaar aan de
Wierselaan zit. Onze Jannen, ja we hebben er
meer, leefden zich creatief uit over dit onder-
werp. Kijk op www.pen.nl en lees meer over
de 'Burgeroorlog' in Vreeswijk. De link is:
https://goo.gl/NqvtgK

'Burgeroorlog in Vreeswijk'

Vogelopvang Utrecht naar Nieuwegein

Aan het besluit van de gemeente is een
lang traject voorafgegaan. Daarbij is vooral
gekeken naar het effect dat de komst van
de vogelopvang heeft op de mogelijkhe-
den om in dit gebied te recreëren en loslo-
pende honden uit te laten. Een aantal sug-
gesties die zijn gedaan over het verbete-
ren van de gebruikskwaliteit van het ge-
bied, zijn/worden door de gemeente opge-
pakt en uitgevoerd. Ook andere spelende
belangen zoals ecologie, bodemkwaliteit,
water en parkeren zijn in beeld gebracht.
Alles tegen elkaar afwegende, heeft de
gemeente besloten de omgevingsvergun-
ning te verlenen. Deze vergunning geldt
tot 1 januari 2030.

De vogelopvang mag zich echter in totaal
maximaal 20 jaar vestigen. Voor de perio-
de vanaf 1 januari 2030 moet zij nog bij-
tijds een separate vergunning aanvragen.

Bovenstaande afbeelding geeft in groen
de bestaande verharde paden aan die 24
uur per dag & 7 dagen per week toeganke-
lijk blijven. De geel gestippelde paden zijn
bestaande of nieuwe paden, die door de
gemeente goed begaanbaar gemaakt wor-
den (zonder verharding). Het paars aange-
geven deel van het verharde pad zal al-
leen toegankelijk zijn tijdens de openings-
uren van de vogelopvang. Honden moeten
daar aangelijnd.

In rood is het verloop aangegeven van het
hekwerk dat geplaatst zal worden om de
locatie van de vogelopvang. Het gebied
buiten deze hekken zal de functie behou-
den van hondenlosloopgebied. In het wit
zijn de gebouwen en volières van de vo-
gelopvang ingetekend.

Er kan nog bezwaar worden gemaakt.

De Vogelopvang Utrecht gaat zich vestigen op de voormalige wielerbaan in Gale-
copperzoom. Het bouwplan concentreert zich in het zuidoostelijke deel van de
voormalige wielerbaan. Gemeente Nieuwegein heeft op 17 juli de omgevingsver-
gunning verleend die de bouw mogelijk maakt.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!
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DeDigitaleNieuwegeiner
Wekelijkse kleine selectie nieuws

in PDF-uitgave van pen.nl

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


Straf voor Nieuwegeiner
De 31-jarige Nieuwegeiner die een
dodelijk verkeersongeval veroor-
zaakte heeft 240 uur werkstraf en
een voorwaardelijke gevangenis-
straf van 6 maanden gekregen. Bij
het ongeval op de Houtenseweg in
Nieuwegein kwamen in 2016 twee
mensen om het leven.

De rechtbank Midden-Nederland
oordeelt milder dan de strafeis, een
jaar cel waarvan de helft voorwaar-
delijk. De officier van justitie is van
mening dat het gedrag van de man
moest worden gekwalificeerd als
‘zeer onvoorzichtig’ rijgedrag. Maar
volgens de rechtbank is sprake van
‘aanmerkelijk onvoorzichtig’ rijge-
drag. Wel heeft hij volgens de recht-
bank onaanvaardbare risico’s geno-
men.

De landelijke oriëntatiepunten advi-
seren in gevallen als deze om een
rijontzegging van een jaar op te leg-
gen. De rechtbank heeft de man in
dit geval een voorwaardelijke rijont-
zegging gegeven, omdat hij zonder
zijn rijbewijs zijn baan zou verliezen.

De man stond bij het stoplicht voor-
gesorteerd op de linkerbaan. Toen
hij na een bocht naar links weer
moest invoegen, probeerde hij vlak
voor een verdrijvingsvlak nog een
auto in te halen, terwijl er ook tege-
moetkomend verkeer was. Hij gaf
extra gas en stuurde naar rechts,
waardoor een andere auto moest
uitwijken. De bestuurder daarvan
verloor de macht over het stuur,
belandde op de andere weghelft en
botste op een tegenligger. Beide
bestuurders kwamen om het leven.

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric Patatas
Bravas Eric's stijl.

Eric: 'Net terug van een stedentrip
Valencia, het is een van de goed-
koopste tapa's' maar erg lekker, dit
is mijn variant voor deze week.'

Het recept: https://goo.gl/aYA92D
____________________________

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 Herbergdrift in Batau Zuid
in Nieuwegein.

Zie foto op: https://goo.gl/wT1bLw
____________________________

Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wisten
het al, maar vanaf woensdagmor-
gen vroeg zijn deze pagina’s ook
te lezen op de Digitale Stad Nieu-
wegein. Zie: http://goo.gl/A4kMSd

Ingezonden stuk

Waterlinie Fietsroutes
Vanaf afgelopen week is het mogelijk om fietsroutes te
fietsen langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de app
Route-planner van de Fietsersbond. De vier nieuwe routes
voeren langs historische objecten van de Waterlinie en
geven een beeld van de werking van het watersysteem.
Dat zorgde voor het onder water zetten (inunderen) van
land én geeft een beeld van het hedendaagse waterbe-
heer.

Verleden en heden in één fietsroute
De drie waterschappen in het gebied van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie en het Waterliniemuseum hebben de vier
Waterliniefietsroutes van de app op 7 juli voor het eerst in
gebruik genomen. Fietsend langs dijken, sluizen, wielen en
waterbergingen komen verleden en heden bij elkaar. Want
veel van de historische waterobjecten van de linie zijn nog
steeds in gebruik bij de waterschappen. Niet meer voor de
verdediging van land tegen de vijand, maar voor het aan-
en afvoeren of tegenhouden van water.

De woning van de week is
een verrassend ruime en lich-
te hoekwoning. De aange-
bouwde stenen berging kan
eventueel bij de woning wor-
den getrokken en is daardoor
geschikt voor diverse ge-
bruiksmogelijkheden (bv kan-
toor/praktijk aan huis). Verder
heeft deze leuke woning een
gezellig voortuintje op het zui-
den en achtertuin op het wes-
ten.

Vraagprijs € 239.500,- k.k.
Meer: https://goo.gl/cSm5gi

Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (City Plaza)
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

'Wereldwijd en toch lokaal!'

Woning van de week: Bornseschans 1

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


Expositie Mare Šoletić
Tot en met 8 oktober 2017 exposeert Mare
Šoletić met 21 van haar recentere werken in
Nieuwegein bij Work’InMall aan de Borgstede
1. Deze expositie is te bezichtigen op werk-
dagen tijdens kantooruren. Het werk van
Mare kenmerkt zich door een rijke variëteit
aan kleur. Zoals zij zelf zegt:

“Een explosie van kleur op het eeuwig te
klein doek of papier, met olie of acryl,
gecombineerde techniek en experimenten
met combinaties van organische en
natuurlijke materialen, zoals zout, kaneel,
thee en verschillende kruiden met intens
warme kleuren. Deze zijn een weerspiegeling
van mijn liefde voor de natuur en mijn
persoonlijke verbinding met haar."

Mare is geboren te Dubrovnik, Kroatië en is
geen onbekende in Nieuwegein.

Nieuwegeiner jaar de cel in
Dinsdag 18 juli jl. heeft de rechtbank in Lely-
stad uitspraak gedaan tegen de 29-jarige
Nieuwegeiner Regerio F. De Nieuwegeiner
werd verdacht van het mishandelen van een
medegevangene in de Penitentiaire Inrichting
van Lelystad. De rechtbank is tot oordeel ge-
komen dat F. inderdaad de mishandeling
heeft gedaan. Daarom krijgt F. een jaar ge-
vangenisstraf. Ook zijn mede kompaan zal
binnenkort voor de rechter komen.

De afranseling vond plaats op 18 november
2016, een dag voordat het slachtoffer vrij zou
komen. Hij kwam zijn cel in en werd vanuit
het niets door twee mannen in elkaar gesla-
gen. Zijn kunstgebit brak daarbij in stukjes en
delen ervan werden volgens de officier van
justitie zijn keel in gebeukt. Zijn bril sneuvelde
ook. Verder liep hij allerlei kneuzingen in zijn
gezicht op.

Cars4Charity naar Nieuwegein
Aankomende zondag organiseert Jap-
tuning, leverancier van auto-accessoi-
res, voor de 4e keer een Cars4Charity.
Dit is een auto-evenement voor mensen
met een passie voor auto’s en ten be-
hoeve van de Voedselbank. Deze keer
gaat de opbrengst naar de Voedselbank
in Nieuwegein. In 2016 werden maar
liefst 60 grote melkkratten met voedsel
opgehaald en deden ruim 400 auto’s
mee aan de actie. Het evenement vindt
plaats op de parkeerplaats op De Blok-
hoeve nabij de MC Donalds en de
Beursfabriek.

Cars4Charity organiseert elk jaar een
Food Drive met een twist. Voor een ge-
vulde boodschappen tas mooie auto’s
bekijken. De organisatie zorgt zelf voor
een aantal spectaculaire show cars.
Waaronder KITT uit de film Nightrider en
de Groene Opel Manta uit de film New
Kids met een LookaLike uit de Film.

Meer info: https://goo.gl/1qwhl3

https://pcbuitvaartzorg.nl/agendaoverzicht/agenda


Winkeldief gezocht
Op donderdag 9 februari jl. loopt een man
de Kruidvat aan het Sluisje in Jutphaas
binnen. Het is dan 15.30 uur. Op bewa-
kingsbeeld is te zien dat hij een bijzondere
bontmuts op heeft. In het pad met scheer-
mesjes blijft hij wat rondhangen.

Beveiligingspoortjes
Plotseling gaat hij op z’n hurken zitten en
laadt zijn tas vol met scheermesjes van het
merk Gillette. Ook stopt hij een aantal elek-
trische tandenborstels van het merk Philips
in z’n tas. Met de gevulde tas loopt hij naar
de uitgang. Zonder iets af te rekenen loopt
hij de winkel uit, waarbij hij de tas over de
beveiligingspoortjes tilt. Dit om te voorko-
men dat het alarm afgaat. Zijn totale buit
heeft een waarde van bijna driehonderd
euro.

Klik op de volgende link voor een grote foto
van de dief: https://goo.gl/fDfUmr

U kent het vast wel. Zo’n meewarige blik. Het kan je echt overal treffen. Ik heb het
een keer gehad in de sauna. Dat je daar zo onopvallend mogelijk bloot zit te zijn en
dat een volslagen onbekende, waarschijnlijk bij gebrek aan fantasie, aan je vraagt
‘zeg en waar woon jíj?’ En dat je dan moet zeggen dat je in Nieuwegein woont. En
dat je dan in een dubbel gênante situatie verzeild bent geraakt: je bent bloot, je
woont in Nieuwegein en de ander is ook bloot en die vindt het heel sneu dat jij in
Nieuwegein woont en dat ongemak ga je dan samen op een heel ingewikkelde ma-
nier proberen te ontkennen door gebroederlijk nog wat water op de hete kolen te
gieten omdat die droge lucht toch wel behoorlijk in de neus prikt.

Column Willeke Stadtman: 'City'

Maar dat is nu allemaal verleden tijd. Wet-
houder Gadella vond het namelijk ook wel-
letjes. Hij wilde wel eens af van dat minder-
waardigheidsgevoel op verjaardagsfeestjes
als het woord Nieuwegein viel.

De stad moest nodig opnieuw op de kaart
gezet worden. Het moest scherp worden
waar Nieuwegein ‘van is’. Er werden mee-
denk sessies georganiseerd onder het ge-
not van een broodje en een drankje. Er
werd volop gebrainstormd. Vooral over
waar Nieuwegein ‘van is’. En dat bleek heel
wat te zijn.

Zo moesten we onze ‘parels’ beter in de
etalage zetten: Jutphaas, Vreeswijk, park
Oudegein, de binnenstad. En wat zijn we
makkelijk bereikbaar. Met de bus, met de
tram, met de auto, en er is volop parkeer-
ruimte.

Inwoners moesten trots worden op Nieuwe-
gein. Want ergens steekt het dat 63 % van
de Houtenaren trots is op hun stad tegen
slechts 44% van de Nieuwegeiners. Er
moest een tandje bij als het gaat om gast-
vrijheid en gezelligheid. Vooral voor men-
sen die Nieuwegein binnenkomen per auto
of openbaar vervoer. Met borden of andere

blikvangers moest de gezelligheid er bij de
entree al vanaf spatten. Dat mensen
denken: Yes, Nieuwegein! Eindelijk!

Het besef rijpte dat we dat moesten gaan
aanpakken met citymarketing. Met een heu-
se citymarketeer en een budget van een
ton (vooralsnog te dragen door de Ge-
meente). We zijn nog niet eens echt begon-
nen of de eerste vruchten werpen zich al af.
Want wie nu de Champs- Elysée van Nieu-
wegein (beter bekend als de Zuidstedeweg)
binnenrijdt, ziet op de kruising die imposan-
te banner al van verre hangen. City is de
nieuwe naam van de binnenstad van Nieu-
wegein. Een geweldige vondst.

Niks Cityplaza. Dat staat alleen maar voor
plat winkelen. De City van Nieuwegein om-
vat het hele gebied van de binnenstad, dus
inclusief het architectonisch verantwoorde
Stadshuis en De Kom. Eigenlijk alles wat
zich binnen de Noordstedeweg, de Zuidste-
deweg en de AC Verhoefweg bevindt, inclu-
sief het stationsgebied.

Ik ben gelukkig geen citymarketeer. Want
die krijgt er nog een hele kluif aan. Aan dat
stationsgebied.

https://www.plus.nl/aanbiedingen
https://activeants.nl/over-active-ants-fulfilment/vacatures/
http://www.pen.nl/artikel/strip-kim-houtzager-13
http://www.pen.nl/artikel/video-zwart-scherm-splijt-vreeswijk-tweeen


Zalmschouwen
Op zaterdag 22 juli krijgt Mu-
seumwerf Vreeswijk een bijzon-
dere groep schepen te gast.
Vanaf drie uur ’s middags strijkt
een vloot van zo’n 20 zalm-
schouwen neer aan het werf-
terrein.

De Museumwerf ontvangt ze
graag en laat de opvarenden
gastvrij gebruikmaken van de fa-
ciliteiten van de Museumwerf zo-
als toilet, douche en de ont-
vangstruimte.

De schepen zijn van leden van
de Vereniging tot Behoud van de
Zalmschouw (VBZ). De VBZ zet
zich in voor het behoud van de
schepen, de visserscultuur en de
technieken. De Museumwerf
vormt een tussenstop want de

leden zijn onderweg naar de
grote varend erfgoedmanifestatie
Hassailt in Hasselt (vergelijkbaar
met VreeswijkVolVaart!). De
volgende ochtend trekt de vloot
weer verder.

Zalmschouwen, ook drijver of
drijverschuit genoemd, werden
tot halverwege de vorige eeuw
gebruikt voor de visvangst op de
binnenwateren. Er werd gevist
op diverse vissoorten met
verschillende technieken. Een
ervan was met drijfnetten waar
de term drijver(schuit) naar ver-
wijst.

Museumwerf Vreeswijk is gele-
gen aan de Wierselaan in Vrees-
wijk. Voor meer informatie kijkt u
op de website van de Museum-
werf: www.museumwerf.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. (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). De tekeningen zijn te koop. Heeft
u interesse? Mail voor meer informatie naar: info@karikaturist.nl.

Het is oorlog in Vreeswijk. Een heus 'Vreeswijks Splijt Scherm' verdeeld de bevolking. Eigenlijk is de hele wijk zwaar verdeeld.
Oorzaak? Slechts 7 bewoners hebben last van de werkzaamheden op de meer dan 100 jaar oude werf aan de Wierselaan. Deze
bewoners wonen tegenover de werf op de Prins Hendriklaan. De rest van Vreeswijk wil het splijtscherm verwijderd zien. Daarom een
petitie. Lees meer over dit onderwerp, die Jan Ibelings aangreep voor bovenstaande karikatuur, op: https://goo.gl/qUPrGG

http://www.pen.nl/artikel/category/kunst-en-cultuur/pentekening


Afzwemmen voor C-diploma

Woensdag 14 juni 2017 werd er afge-
zwommen voor het B en C- 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
en laatste diploma van het zwem-ABC,
namelijk het B en C - diploma.

Alle kinderen deden enorm hun best.
Het resultaat was dat iedereen is ge-
slaagd! Op de foto’s de trotse kinderen
met hun C-diploma.

Jaiden Brongers, Hadil el Hachimi,
Sverre Hagmeijer, Anouk Roolvink, Ma-
lik el Hamdani, Nurah Sarradj, Ryan van
der Velde, Nikki Schipper, Nena Klaver,
Cloë Delissen, Rumishaldra Landefort,
Niek Richardson, Ilyas M’jallad, Zohra-
Lynn Aziraoui, Esmee Verweij, Lieke
Roolvink, Mees Goedgeluk en Féline
van den Brink.

Zomer Banen Zwemmen
Vanaf 3 juli 2017 kunt u bij Merwestein weer
Zomer Banen Zwemmen.

Van maandag tot en met donderdag hebben
wij het doelgroepen bad en bij mooi weer het
buitenbad voor u gereserveerd van 19.00 –
21.00 uur zodat u in alle rust uw banen kunt
trekken.

Zomervakantie Games
SportId Nieuwegein en MOvactor zijn
onlangs gestart met een nieuwe initiatief: Zo-
mervakantie Games. Dit initiatief is bedoeld
voor kinderen tussen de 4-16 jaar en bestaat
uit 4 gezellige momenten sporten en bewe-
gen.

Het doel van de Zomervakantie Games is
om kinderen op een laagdrempelige manier
in aanraking te brengen met diverse sport-
en bewegingsactiviteiten in de wijk. Hierbij
staat centraal dat kinderen plezier hebben
tijdens de activiteiten. Sportaanbieders uit
Nieuwegein verzorgen de invulling van deze
sportieve activiteiten.

De jongerenwerkers en buurtsportcoaches
hebben samen bij diverse scholen het “Vier
de Zomer” boekje uitgedeeld. Kijk hier voor
meer informatie: https://goo.gl/QxkTyB

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


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


Pastaworkshop
Op donderdagavond 17 augus-
tus aanstaande organiseert
Driessen SmaakVermaak een
Pastaworkshop.

Onder begeleiding van een
pasta-expert ga je deze avond
leren om zelf verse pasta te ma-
ken. Je leert de verschillende
technieken en bereidingswijze.
De avond begint met een anti-
pasti en glas wijn of fris en u
gaat dan onder de bezielende

begeleiding van onze kok de
keuken in. Daar gaan we aan
de slag in kleine groepjes. We
bereiden alle maaltijden zelf en
nemen tussen het koken plaats
aan de grote tafel om te genie-
ten van de zelf bereide gerech-
ten.

Aanmelden voor deze middag
kan via de website van Dries-
sen SmaakVermaak.

www.driessensmaakvermaak.nl

Aan de Pastaworkshop kunnen
maximaal 20 deelnemers mee-
doen. Het begint om 18.00 uur
en duurt tot 22.00 uur.

De kosten voor deelname is
€ 59,50 per persoon. Je direct
aanmelden kan via onderstaan-
de link: https://goo.gl/TNLwv5

OMKIJKEN

Juli 2013.
In het zonnetje
wachten tot het gratis
Geinbeat losbarst op
zaterdagmiddag 13 juli
2013. Deze ervaren
festivalgangers waren
in ieder geval mooi op
tijd.!

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

Marconibaan 42 H
3439 MS Nieuwegein
030-6051162

Driessen SmaakVermaak heeft
een prachtige kookstudio op een
goed bereikbare en sfeervolle lo-
catie in het midden van het land.
Hier verzorgen zij allerlei kook-
workshops voor besloten geze-
schappen en themaworkshops.
Ook kunt u er terecht voor ver-
gaderen, catering en events.

13 augustus Wijn & Spijs
Een middag vol heerlijke Itali-
aanse wijnen met bijpassende
hapjes.

We gaan 6 wijnen proeven, zo-
wel rode als witte wijnen, rosé
en een dessertwijn. Dit wordt
over drie 'gangen' verdeeld.

De middag begint om 15.00 uur
en duurt tot 18.00 uur. Maximaal
50 deelnemers. De prijs voor
deelname is € 29,50 per per-
soon.

Aanmelden voor deze middag
kan hier: https://goo.gl/NMczrD

http://www.pen.nl/adverteren


http://www.pen.nl/artikel/gemeentepaginas-online


Kennisevent 6 september
Heb jij groeiambitie? Wil je jouw
netwerk uitbreiden, wil je jouw
kennis en vaardigheden vergro-
ten en daardoor meer omzet be-
halen? Kom dan naar ons
maandelijkse kennisevent. De
toegang is gratis, je betaalt al-
leen de door jouw bestelde kof-
fie of thee. O ja, neem voldoen-
de visitekaartjes mee.

Datum: woensdag 6 september
Tijd: 9.30 – 11.30 uur
Locatie: NBC Congrescentrum,
Blokhoeve 1 in Nieuwegein.
Aanmelden: via e-mai naar:
info@open-coffee-nieuwegein.nl

Programma Kennisevent
Er is altijd een presentatie over
hoe je groei kunt realiseren:
jouw persoonlijke groei en de
groei van jouw bedrijf. Verder
kun je met andere zzp’ers bij-

praten en ervaringen delen.
Tevens vertellen we je graag
meer over ons aanbod van
trainingen, workshops en cur-
sussen voor zzp’ers met groei-
ambitie.

Ons aanbod in het najaar 2017
- workshops social media
(LinkedIn, Facebook, Twitter), e-
mailmarketing en videopitches
- cursus om van jouw site een
verkoopmachine te maken
- salestrainingen

Over Open Coffee N'gein
We hebben kennisevents, trai-
ningen, workshops en cursus-
sen speciaal voor zzp’ers met
groeiambitie die willen inves-
teren in zichzelf en daarmee de
concurrentie voor willen blijven.

Door de opgedane kennis om te
zetten in acties, krijg je meer
klanten, meer omzet en ervaar
je meer rust in het ondernemer-
schap. En misschien wil je dan
de stap te zetten naar het mkb.
Doorgroeien naar het mkb moet
niet, maar mag natuurlijk wel.
Want waarom zou je jezelf klein
houden.

van Nieuwegein 
Nieuwegein moet bijna 300.000,- euro bijleggen om ParkeerService overeind te houden: https://goo.gl/HBBzmr

https://locktight.nl/
http://www.open-coffee-nieuwegein.nl


Hack je kleding
Altijd al een superheld willen
worden? Of droom je meer van
een uitvinderscarrière à la Ste-
ve Jobs? En heb je in de laat-
ste schoolvakantieweek nog
ruimte voor leuke dingen? Tij-
dens de summer school van
bibliotheek De tweede verdie-
ping leer je kleding hacken.
Ontwerp bijvoorbeeld een licht-
gevende broek en een jas die
je smartphone oplaadt. Of
maak een pet waarmee je mu-
ziek kan maken en een bril met
camera.

De summer school vindt plaats
van 14 t/m 16 augustus (10.00
uur tot 16.00 uur) bij de biblio-
theek. Samen met een ontwer-
per gaan kinderen in teams aan
de slag. Op 16 augustus wordt
de summer school afgesloten
met een demonstratie van de
gehackte kleding voor ouders,
familie en vrienden.

‘Hack je kleding’ is geschikt
voor kinderen van 9 t/m 14 jaar.
Deelnemers mogen eigen kle-
ding meenemen die ze ‘slim-
mer’ willen maken maar de bi-
bliotheek zorgt ook voor ge-
noeg kleding die gehackt kan
worden. De summer school
kost, inclusief lunch en drank-
jes, 30 euro voor leden en 45

euro voor niet-leden (korting
met Nieuwegein Stadspas is
mogelijk). Aanmelden kan tot 7
augustus via het volgende e-
mailadres:

actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. ‘Summer school’

Vier de zomer
Niets te doen in de zomerva-

kantie voor jonge thuisblijvers?
Niets is minder waar. De jonge-
renwerkers van MOvactor orga-
niseren tal van zomeractivitei-
ten, ook in de bibliotheek.

Elke woensdag- en zaterdag-
middag is er iets leuks te doen
voor jongeren. Kijk op de site
van de bibliotheek voor het
hele overzicht. Een greep uit de
activiteiten van de komende
tijd: Woensdagmiddag 26 juli
wordt er een workshop vakan-
tievloggen gegeven. Handig
voor als je nog op vakantie
gaat, maar ook leuk als je
gewoon thuisblijft. Zaterdag-
middag 29 juli kun je meedoen
aan de workshop Vakantiestrip.

In deze workshop leer je een
stripverhaal te maken van je
favoriete boek

Nieuws van De Tweede Verdieping

Expositie in 't Wijnfort
Het schilderscollectief Feniks uit
Nieuwegein houdt haar jaarlijkse
expositie van 29 juli tot en met
11 augustus in Wijnfort Jutphaas
Te zien zijn werken van leden
zowel in abstracte als figuratieve
vorm. De werken zijn gemaakt in
acryl en olieverf. Het adres is:
Fort Jutphaas 3 in Nieuwegein.
Voor de openingstijden kijkt u op
de website van het Wijnfort.

Tijdens de expositie zullen wer-
ken te zien zijn van: Tineke
Manschot, Liesbeth Vermeent,
Christa Kruger, Dory Kestens,
Anneke de Cocq, Sherida Broe-
kema, Margreet de Visser, Wim
van der Steen, Wil Jongstra,
Ben Poppink en Cobie Smith. Zij
zijn allen lid van het schilders-
collectief Feniks.

Christa Kruger-Heijdens (1947)
is het oudste lid van Feniks. Zij

ontwikkelde sedert 2001 een
toenemende passie voor het
schilderen. In haar werk is in de
loop der jaren een verschuiving
te zien van (semi) figuratieve
schilderijen naar meer abstract

werk. Schilderen is voor Christa
een kwestie van het laten ‘ont-
staan’ van een schilderstuk ter-
wijl ze daaraan bezig is. Het
werk groeit als het ware. Zelfs
als zij weet waar ze met een

schilderij naar toe wil, neemt zij
voortdurend de tijd en de ruimte
om het aan te passen en te ver-
anderen. Haar vaste streven is
een harmonieus eindresultaat.
Daarbij is vooral haar eigen in-
tuïtie richtinggevend. Persoon-
lijke waarneming en beleving
van de werkelijkheid worden
door Christa geprojecteerd in
abstracte composities.

Het schilderscollectief zag het
levenslicht in 1989. De grond-
legger van het collectief Feniks
(voorheen Atelier Het Klokhuis)
is de reeds overleden Nieuwe-
geinse kunstenaar Willem Hart-
man.

Binnen het collectief schilderen
de leden met elkaar, maar toch
individueel, waarbij er alle ruimte
is om elkaar te inspireren, maar
ook een eigen stijl te creëren en
te ontwikkelen.

Nieuwegeins Peil
Nieuwegeins Peil is het jaarlijkse netwerkfeest voor Nieuwe-
geins talent. Vorig jaar stond het Nieuwegeins Peil in het teken
van verbinden: lokale auteurs schreven een gedicht of kort ver-
haal gebaseerd op een kunstwerk van een lokale kunstenaar.

Dit jaar staat Nieuwegeins opnieuw in het teken van verbinding-
en. Lokale auteurs laten zich inspireren door de talenten van
statushouders op diverse gebieden zoals muziek en koken.
Eerste koppel is inmiddels gevormd: dichter Ton de Gruijter en
de Iraanse dichter Azar Tishe. Benieuwd naar het resultaat?
Noteer alvast in uw agenda het Nieuwegeins Peil op donderdag-
avond 28 september.

mailto:actie@detweedeverdieping.nu
http://www.detweedeverdieping.nu
http://www.kapsalonvandoorn.nl/









