
In het Merwedekanaal langs de Jutphase-
straatweg ter hoogte van de Leusderschans in
de wijk Fokkesteeg is in de nacht van dinsdag
op woensdag 26 juli rond 00.45 uur een voer-
tuig gevonden. Naar alle waarschijnlijkheid
gaat het om een gedumpte auto. Er zaten
geen personen in het voertuig, niemand raakte
gewond.

De politie gaat er vanuit dat het voertuig ge-
dumpt is. De Jutphasestraatweg was tijdens
het incident volledig afgesloten voor al het
verkeer, enkele stadsbussen moesten omrij-
den. De auto zal worden geborgen door Rijks-
waterstaat en overgebracht worden naar de
politie voor onderzoek. Mogelijk later meer
hierover op www.pen.nl.

Auto in Merwedekanaal

Muurschildering in Rijtuigenbuurt van start

De buurt wordt door menig buurtbewoner
ervaren als een grijze buurt en in decem-
ber 2016 is in de buurt een project gestart
genaamd KOEK (klimmen op eigen kracht)
die de buurtbewoners zelf de kans geeft
om hun dromen en kansen op eigen kracht
te verwezenlijken en iets terug te kunnen
doen voor de buurt en medebewoners. In
het kader van dit project KOEK waarbij
kansen en mogelijkheden de uitgangspun-
ten zijn, is er gekeken hoe de ‘grijze’ uit-
straling van de buurt kan worden verbe-
terd. Met steun van de gemeente Nieuwe-
gein vanuit het programma Betere Buurten
en woningbouwcorporatie Mitros is het
project gefinancierd.

Woont u in de buurt en wilt u ook een
steentje bijdragen aan de muurschilde-
ring? Dat kan! Neem contact op via e-
mailadres: rijtuigenbuurt@nieuwegein.nl.

De ekster staat symbool voor een aantal
zaken. Carin Sleurink legt uit: “De ekster is
een vogel die vaak wordt waargenomen in
de rijtuigenbuurt. Bovendien staat het sym-
bool voor een vogel van vrijheid en open-
heid omdat hij kan vliegen waar hij wil en
zodoende overal even langs kan “buurten”.
In zijn poten draagt hij een omgekeerd
hoefijzer wat de verwijzing naar de naam
van de buurt symboliseert als wel het ge-
luk wat hij meeneemt de wijk in."

In de Rijtuigenbuurt wordt een muurschildering gemaakt. De muurschildering
wordt op een van de gevels aan de Koetsdrift geschilderd en is een initiatief van
Carin Sleurink (foto boven). Zij woont in de Rijtuigenbuurt en heeft een passie
voor kunst. Samen met enkele bewoners uit de buurt is het ontwerp gemaakt (een
ekster) en dit is begin dit voorjaar voorgelegd aan de buurt, die enthousiast rea-
geerde op het ontwerp. Samen met de buurt wordt onder het motto ‘samen kleu-
ren we de buurt’ de komende weken een levensgrote ekster geschilderd.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!

Jaargang 21 Vrijdag 28 juli 2017

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/
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737


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


Dode zwanen etc.

Mogelijk botulisme
Sinds 13 juli is er sprake van mas-
sale sterfte van eenden, vissen en
zwanen in het water achter de Ren-
dierweide in Batau-Noord. Vele om-
wonenden belden sindsdien de no-
dige instanties, waarbij ze tegen
een aantal zaken aanliepen. Zo is
de Vogelopvang Rotsoord is geslo-
ten, waardoor het niet meer moge-
lijk is om daar zieken vogels naar-
toe te brengen.

De man van de dierenambulance
gaf aan dat de dode zwanen, een-
den en vissen en de nog half leven-
de zwanen alle tekenen van botu-
lisme hebben. Vele omwonenden
en eigenaren van honden maken
zich zorgen over de veiligheid. Met
het warme weer hebben kinderen in
bootjes op het water gevaren, heb-
ben ze er gevist en hebben de zwa-
nen de grasoevers, tevens honden-
uitlaatplaats, vervuild met hun uit-
werpselen etc.

Inmiddels heeft de gemeente bor-
den geplaatst met de tekst 'botu-
lisme' en word op een kadaver sec-
tie verricht om na te gaan of er bo-
tulisme heerst of dat er iets anders
speelt. Maandag laat het Hoog-
heemraadschap weten wat er aan
de hand is met de vijfer. Indien
meer bekend wordt over deze zaak
vindt u het op www.pen.nl.

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric huis-
gemaakte Gnocchi.

Eric: 'Een geweldig pasta gerecht,
vrij makkelijk zelf vers te maken,
zoveel fijner dan kant en klaar uit
de winkel.'

Het recept: https://goo.gl/D7uIYf
____________________________

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 het Herderstasje in de
wijk Hoog Zandveld. Zie foto op:
https://goo.gl/Nv8Fg2
____________________________

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

Veel wisten het al, maar vanaf
woensdagmorgen vroeg zijn deze
pagina’s ook te lezen op de Digita-
le Stad Nieuwegein.
Zie: http://goo.gl/A4kMSd

Bomen kap

In Batau Noord, Batau Zuid, Doorslag, Hoog Zandveld en
Zandveld worden binnenkort bomen en bosschages ge-
kapt. Elke drie jaar worden boomveiligheidscontroles uit-
gevoerd. Bomen met een slechte conditie of die een ziekte
hebben, worden elk jaar gecontroleerd. Het gaat om bo-
men met iepenziekte, watermerkziekten, essentaksterfte,
bomen met zwamaantastingen, bomen met een vermin-
derde conditie of dode bomen. Wilgen aan de slootkant die
te fors zijn gegroeid worden ook gekapt.
De bomen en bosschages die gekapt worden, zijn gemerkt
met een blauwe stip. Er is een flora- en fauna check ge-
daan vooruit lopend op het werk. De aannemer doet ook
nog een flora- en fauna check voordat hij start met de uit-
voering. Bosschages en bomen waar bewoonde nesten in
zitten, zullen pas in het najaar worden gekapt.
Later komen Galecop, Blokhoeve, Zuilenstein, Juthaas/
Wijkersloot, Fokkesteeg, Vreeswijk en Industrieterrein
Plettenburg en de Wiers aan de beurt. De bomen in deze
wijken worden gemerkt met een gele stip. In het nieuwe
plantseizoen plant de aannemer weer jonge bomen aan.
Niet op alle plekken waar de bomen worden gekapt,
komen bomen terug. Sommige bosschages zullen weer
opnieuw uitgroeien.

In de populaire en groene
wijk “de Doorslag” ligt dit mo-
derne en ruim uitgevoerde
appartement (type maison-
nette) met totaal 5 slaapka-
mers, een balkon en een dak-
terras. Goed onderhouden en
voorzien van dubbel glas,
moderne afwerking, luxe la-
minaatvloeren, moderne keu-
ken, moderne badkamer en
een modern toilet.

Vraagprijs € 207.000,- k.k.
Meer: https://goo.gl/8T389k

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: Ringfazant 73

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


Over 'City Marketing'

Raadslid Herman Troost van de Verenigde
Senioren Partij (VSP) in Nieuwegein schrijft
frequent zijn belevenissen op over zijn werk-
zaamheden als raadslid. Over wat hij tegen-
komt, hoort, leest en ziet. Maar bovenal waar-
over hij zich als Nieuwegeiner over verwon-
derd. Deze week 'City Marketing.'

Troost: 'U heeft het nog niet in de gaten.
Maar we doen aan City Marketing. Dat zijn
activiteiten die de inwoners gelukkig moeten
maken en toekomstige inwoners nieuwsgie-
rig. Althans dat heeft een marketing clubje
ons college wijsgemaakt à raison van een ton
of een bedrag in die buurt.'

Klik op onderstaande link om deel 27 te lezen
van 'Uit de Raad' van raadslid Herman
Troost: https://goo.gl/LPVWeK

Column Willeke Stadtman

De Nieuwegeinse Willeke Stadtman (1950) is
onlangs een tweede leven begonnen als
schrijfster. Is echtgenote van T. en moeder
van drie kinderen. Heeft inmiddels drie klein-
zoons, een kleindochter (Eloisa), een hond
(een Roemeense kliko) en een kleinhond (de
hond van haar dochter).

Vierendertig jaar was Willeke werkzaam in de
gezondheidszorg, aanvankelijk als arts, later
als bestuurder met name in de ouderenzorg.
In 2011 is zij gestopt met werken, precies
zoals zij zich had voorgenomen.

Al een tijdje heeft Willeke haar eigen column
op De Digitale Stad Nieuwegein. Deze week
'City.'

Klik op deze link: https://goo.gl/RNpX9t om
de column te lezen van deze week.

Boogbrug Vianen weg in 2018

De oude Boogbrug (bouwjaar 1936) tus-
sen Vianen en Nieuwegein wordt medio
2018 afgebroken. Begin deze maand
heeft Rijkswaterstaat de watervergun-
ning aangevraagd t.b.v. het milieuhy-
gienisch bodemonderzoek bij een water-
kering bij de pijlers van de te ontmante-
len oude Boogbrug. Dit onderzoek is
noodzakelijk om informatie te verzame-
len die nodig is voor het aanvragen van
de benodigde vergunningen.

De uitvoering van het ontmantelen van
de Boogbrug is nog niet aanbesteed
aan een aannemer. Zo gauw dit bekend
is en de gekozen aannemer een plan
van aanpak voor de sloop kan overleg-
gen komt er duidelijkheid over planning
en tijdsduur.

Over het behoud van de stalen boog-
brug over de Lek is meer dan 10 jaar
gestreden door Stichting Boogbrug Via-
nen die de brug als monument zag.

https://pcbuitvaartzorg.nl/agendaoverzicht/agenda


van Nieuwegein 

https://locktight.nl/


Ballonvaart voor Gon
Vrijdag 21 juli is de Vitalize ballonvaart
uitgereikt door DIO Sebas te Nieuwegein.
Elk kwartaal kunnen consumenten bij aan-
koop van een Vitalize voedingssupplement
door middel van een ‘Kras & Win actie’
mooie prijzen winnen. Dit kwartaal is de
hoofdprijs een mooie ballonvaart voor twee
personen.
De gelukkige prijswinnares Gon Fillekers
was aangenaam verrast toen ze hoorde
dat ze de prijs t.w.v. € 299,- had gewon-
nen. Ze gaf aan nooit iets te winnen, maar:
“Eens moet het de eerste keer zijn”, aldus
mevrouw Fillekers. Ze heeft veel zin in het
maken van de ballonvaart en ze hoopt dat
haar man, ondanks zijn hoogtevrees, tóch
ook in durft te stappen.
Sebas van Tellingen, eigenaar van DIO
Sebas in Nieuwegein, geeft aan dat dit
soort acties belangrijk zijn voor iedere on-
dernemer.

Zo zegt hij: “De beleving van de klanten
wordt steeds belangrijker en hoe mooi is
het als een leverancier daarin meedenkt.”
Al met al een mooie dag met een enthou-
siaste consument en een tevreden onder-
nemer!

Zaterdag 2 en zondag 3 september houdt Museumwerf Vreeswijk weer haar
jaarlijkse Werfweekend! Dat is het gezelligste kijk en doe-weekend in scheepse
sferen voor iedereen van 3 tot 103 jaar. De toegang is gratis. Tijden: zaterdag 2
september van 10.00 uur tot 17 uur en zondag 3 september van 12.00 uur tot 17 uur.

Bienvenue op de Museumwerf

Dit jaar hult het Werfweekend zich in Fran-
se sferen en is voor deze gelegenheid ge-
doopt tot “Bienvenue op de Museumwerf!”
Er zijn diverse activiteiten. Zo kunt u onder
meer zelf aan de Franse slag bij het oer-
Franse spel pétanque, gespeeld onder
leiding van de Nieuwegeinse Pétanque-
vereniging. De Franse keuken is wereld-
beroemd. Daarom is er culinair ook e.e.a. te
beleven. Wat dacht u van crêpes, versge-
bakken op een échte oude scheepscom-
buis?! Natuurlijk zijn er ook nog diverse
andere Franse lekkernijen. Het Theehuys
met binnen- en buitenterras, schenkt voor
deze gelegenheid ook een heerlijke Franse
wijn.

Op het werfterrein komt u rijdend Frans
erfgoed tegen zoals een Traction Avant of
een Méhari. Muziek is er ook. Trekzakspe-
ler Wouter Kuyper geeft acte de présence
met onvervalste Bretonse muziek. En heeft
u altijd al een karikatuur van uzelf, partner,
ouder, kind of buurman willen hebben, grijp
uw kans! Speciaal voor Bienvenue op de
Museumwerf! vertoont een echte karika-
turist zijn kunsten.

Des enfants
Kinderen zijn ook van harte welkom bij
Bienvenue op de Museumwerf. Voor hen
zijn er tal van interessante activiteiten. Zo
kunnen zij zelfstandig varen in de veilige en
kindvriendelijke handraderbootjes. Bij de
workshop bootjes bouwen kunnen kinderen

een zeilklompje verven of zelf een stoom-
bootje bouwen en na afloop mee naar huis
nemen. Ook kunnen zij meedoen met de
leuke, informatieve en actieve speel- en
doe-route Aan-De-Slag. En nog veel meer.

Spits
Natuurlijk staat de Spits, het Franse bin-
nenvaartschip bij uitstek, centraal. U kunt er
een of meer in het echt bewonderen! In te-
genstelling tot wat de typeaanduiding sug-
gereert, heeft het vrachtschip een behoorlijk
stompe kop en een volle, plompe kont. Dit
alles om zoveel mogelijk laadruimte te
hebben. Een spits is 38,50 m lang; 5.05 m
breed en heeft een diepgang van 1.80 m.
Het zijn vaste maten omdat dit scheepstype
speciaal ontworpen is voor de smalle Fran-
se kanalen- en sluizen.

Tijdens Bienvenue op de Museumwerf! kunt
u de film Passage bekijken. Deze docu-
mentaire over de laatste spitsenschippers,
van Jascha de Wilde en Ben Hendriks,
beleefde vorig jaar de première op het ver-
maarde Internationale Documentaire Fes-
tival Amsterdam (IDFA).

Bienvenue op de Museumwerf! vindt plaats
op het rolstoelvriendelijke terrein van Mu-
seumwerf Vreeswijk aan de Wierselaan 113
in Nieuwegein (Vreeswijk). Aanmelden is
niet nodig. Bienvenue op de Museumwerf is
goed te combineren met de Authentieke
Dag in Vreeswijk.

https://www.meersmaakenstijl.com/
https://www.kosterschoenmode.nl/
http://www.pen.nl/artikel/strip-kim-houtzager-14




Zandsnuivers winnen
Na een spannende finale afgelo-
pen zondag 23 juli jl. tegen BS
Perkamentus mogen de spelers
van de Zandsnuivers/Café-
Friends uit Nieuwegein zich dit
jaar de beste van Nederland
noemen bij de amateurs. Door
deze winst in het The Hague
Beach Stadium promoveren de
Nieuwegeiners naar de Eerste
Divisie Mannen. De finale werd
met 2-1 gewonnen.

De Zandsnuivers/CaféFriends
was niet het enige team uit Nieu-
wegein dat meedeed aan het
drukbezochte toernooi. Ook BS
Nieuwegein deed mee bij de
Amateur Mannen. Helaas
brachten zij het niet verder dan

de halve finale. Hier verloren zij
uiteindelijk van hun plaatsge-

noten van de Zandsnuivers/Café-
Friends.

Op de foto onder het winnende
team van de Zandsnuivers.

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
cartoons en karika- turen 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.

Sinds 13 juli jl. is er sprake van massale sterfte van eenden, vissen én zwanen in het water achter de Rendierweide in Batau-Noord.
Vele omwonenden belden sindsdien de nodige instanties, waarbij ze tegen een aantal zaken aanliepen.

Vogelopvang Rotsoord in Utrecht is gesloten, waardoor het niet meer mogelijk is om daar zieken vogels naartoe te brengen. Dit geldt
ook voor de Dierenambulance. En toch moeten de zwanen op botulisme onderzocht worden. Dat gebeurde in Almere. En onze
karikaturist was van mening dat écht alle zwanen moesten worden onderzocht. Zie: https://goo.gl/f6CehF
___________________________________________________________________________________________________________



B-zwemdiploma
Zaterdag 22 juli 2017 werd er afge-
zwommen voor het B- diploma en was
het enorm spannend voor een grote
groep kinderen. Onder aanmoediging
van ouders, broertjes, zusjes,opa’s en
oma’s, zwommen zij af voor het tweede
diploma van het zwem-ABC, namelijk
het B- diploma. Alle kinderen deden
enorm hun best. Het resultaat was dat
iedereen is geslaagd! Op de foto’s de
trotse kinderen met hun B-diploma;

Femy Edelbroek, Rayan el Kaddouri,
Giovanni de Graauw, Matz Jolink, Cha-
sey, Chasey Windster, Maura Vierklau,
Jamal Kerroum, Jesse de Raaij, Lotte
Mannak, Kane Schoonheid, Saadia Na-
bili, Sam van der Linden, Miranda van
Dijk, Deniz Cevik en Olivia van de Kant.

Zomer Banen Zwemmen
Vanaf begin juli 2017 kunt u bij Merwestein
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.

Gratis kinderopvang
Sport & Evenementencomplex Merwestein
doet dit jaar mee aan de verkiezingen van de
Zwembad Branche in de categorie “beste
sport- en zwemaccommodatie van Neder-
land”.
Doe ook mee! Vul de enquête in en laat ons
weten wat we nog aan onze dienstverlening
kunnen verbeteren. Namens het hele team:
bedankt!

Klik op onderstaande link om naar de enquê-
te te gaan: https://goo.gl/hKsg3P

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


Cars4Charity een succes
Afgelopen zondag waren meer
dan 250 auto’s te bewonderen
op de parkeerplaats bij de MC
Donalds in de wijk Blokhoeve.
Cars4Charity organiseerde de-
ze dag om voedsel in te zame-
len ten behoeve van de Voed-
selbank in Nieuwegein en IJs-
selstein. Wie de auto’s wilde be-
kijken hoefde geen entree te
betalen maar slechts een
gevulde boodschappentas.
Ruim 150 kratten met etens-

waar werden opgehaald. Omge-
rekend tussen de 3500 en 4000
producten! Het was de vierde
keer dat het evenement werd
gehouden. De grootste donatie
is gewonnen door Suzanne de
Kwaadsteniet en haar team Lo-
yalty Car Club. Zij doneerden
maar liefst 435 producten voor
de Voedselbank in Nieuwegein/
IJsselstein.
De organisatie: ‘Het was on-
danks het slechte weer een

groot succes. Nog nooit hebben
we zoveel mogen ophalen voor
het goede doel. Onze dank gaat
ook uit naar de prachtige boli-
des en American Police Cars en
Fire Trucks, Dag met een lach
en onze Duitse en Belgische
buren voor hun overweldigende
bijdragen.’
Als het aan Cars4Charity ligt
komen ze volgend jaar weer
terug in Nieuwegein om voedsel
in te zamelen voor de Voedsel-

bank. De winnaar van de ‘Foto-
wedstrijd Jaarmarkt Vreeswijk’
is gewonnen door de Familie
John Teune.

OMKIJKEN

Juli 2011.

Op een schitterende
juli-avond in 2011
speelt de FC Utrecht
een oefenwedstrijd
tegen Malaga. Een
volle bak, waar het
toeschouwers betreft.
Een leuke pot, wat de
wedstrijd aangaat. Een
drukte van belang, met
veel pers, waaronder
uiteraard Nieuwegeins
bekendste
persfotograaf Johan
Morgenstond. Maar
waarom Johan een
shirt met een medaille
draagt.......

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 gezel-
schappen en themaworkshops.
Ook kunt u er terecht voor verga-
deren, catering en events.

Wijn & Spijs Proeverij
Op zondag 13 augustus 2017
houdt Driessen SmaakVermaak
een Italiaanse Wijn & Spijs proe-
verij. Een middag vol heerlijke
Italiaanse wijnen met bijpassen-
de hapjes.

Tijdens de proeverij gaat u 6 wij-

nen proeven, zowel rode als witte
wijnen, rosé en een dessertwijn.
Dit wordt over drie 'gangen' ver-
deeld.

Kosten voor deelname: € 29,50

Aanmelden en meer info vindt u
hier: https://goo.gl/NMczrD



aanbiedingen geldig tot en met
zondag 30 juli 2017



Rondleiding
Altijd al eens een kijkje achter
de schermen van de biblio-
theek willen nemen? Op
woensdagmorgen 2 augustus
kan dat. Van 10.00 – 12.00 uur
wordt er een gratis rondleiding
gegeven door een bibliotheek-
medewerker. Tijdens de rond-
leiding op de vloer wordt er o.a.
uitgelegd waarom er bepaalde
keuzes zijn gemaakt in de in-
richting en opstelling. En na-
tuurlijk brengt de rondleiding u
ook op kantoor. Daar ziet u o.a.
wat er elke week gebeurt voor
er nieuwe boeken de biblio-
theek ingaan, wie de mensen
achter de website zijn en hoe
er nieuwe ideeën bedacht wor-
den voor de Media Maker
Space.

Nieuwsgierig gewor-den? Meld
u aan via het e-mail adres:
actie@detweedeverdieping.nu.

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 he-
le overzicht. Een greep uit de
activiteiten van de komende
tijd: Zaterdagmiddag 29 juli kun
je meedoen aan de workshop
Vakantiestrip. In deze work-
shop leer je een stripverhaal te
maken van je favoriete boek.

Zaterdag 5 augustus leer je
hoe je een vakantievlog moet
maken. Ook leuk voor als je al
op vakantie geweest bent of
niet gaat.

De zomeractiviteiten eindigen
op zaterdag 19 augustus met

een End-of-Summer Party. Dan
wordt er nog eenmaal een
groot feest van gemaakt met
games en cocktails, voor de
school weer begint.

Openingstijden
De bibliotheek is de hele zomer
zoals gebruikelijk geopend van
09.00 – 20.00 op werkdagen en
van 09.00 – 17.00 uur op zater-
dag. De openingstijden van de
leeslounges zijn afhankelijk van
wanneer de Buurtpleinen ge-
opend zijn. De zomersluiting
verschilt per Buurtplein. Kijk op
de site van MOvactor voor de
juiste openingstijden.

Nieuws van De Tweede Verdieping

Open-Coffee-Nieuwegein
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
alleen de door jouw bestelde
koffie of thee. O ja, neem vol-
doende visitekaartjes mee!

Datum: woensdag 6 september
Tijd: 09.30 uur tot 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 pre-
sentatie over hoe je groei kunt
realiseren: jouw persoonlijke
groei en de groei van jouw be-
drijf. Verder kun je met andere

zzp’ers ervaringen delen. Te-
vens vertellen we je graag meer
over ons aanbod van trainingen,
workshops en cursussen voor
zzp’ers met groeiambitie.

Aanbod voor het najaar 2017:
- workshops social media
(LinkedIn, Facebook, Twitter), e-
mailmarketing, videopitches
- cursus om van jouw site een
verkoopmachin te maken en
- 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!

Kijk voor meer informatie op de
website van Open Coffee:
www.open-coffee-nieuwegein.nl

Uitvindersopleiding in de bieb
Nog even en het is zover. Dan gaan de eerste summer school
van de bibliotheek van start. Van maandag 14 t/m woensdag 16
augustus (10.00 – 16.00 uur) is er een uitvindersopleiding voor
kinderen van 9 t/m 14 jaar die gericht is op kleding. Tijdens de
opleiding leer je je jas zo te maken, dat je je smartphone ermee
kunt opladen. Of hoe je muziek maakt met je pet. En nog veel
meer. Op de laatste dag geven de kinderen om 16.00 uur een
demonstratie aan familie en vrienden van wat ze gemaakt
hebben. Kosten: leden € 30,- en niet-leden € 45,- (inclusief
lunch). Opgeven: actie@detweedeverdieping.nu

http://www.kapsalonvandoorn.nl/



