
Dinsdagavond 15 augustus jl. heeft de politie
van Nieuwegein een 60-jarige man aangehou-
den, nadat hij rond 21.00 uur een fles met een
brandende vloeistof vanuit een flat op het Nij-
pelsplantsoen de straat had opgegooid.

De fles kwam neer in de buurt van een groep
jeugdigen. Na kort onderzoek konden de
agenten de man uit Nieuwegein aanhouden.
Hij werd meegenomen naar het politiebureau
voor verhoor en de politie doet onderzoek.
Niemand raakte gewond door het incident.

De politie kon niet zeggen of het incident te
maken had met de ‘Bende van Nijpels’. Bewo-
ners in de flats aan het Nijpelsplantsoen heb-
ben al geruime tijd last van criminelen.

Molotovcocktail van flat

Maak een foto en win een Lijfstylepakket!

Mail de foto voor 10 september naar lijf-
styleweeknieuwegein@gmail.com. Een ju-
ry zal daarna drie foto’s selecteren. Via de
Facebookpagina van Lijfstyle Event Nieu-
wegein kan worden gestemd op deze fo-
to’s. Tijdens de Lijfstyleweek wordt de win-
naar bekend gemaakt. Alle gemaakte fo-
to’s zullen ook worden tentoongesteld.

Wat is ‘Veerkracht en Bloei’? Veerkracht is
bij tegenslag de weg terug omhoog vin-
den, bloei is doorgroeien en genieten van
een prachtig leven in ons Nieuwegein. Hier
passen heel veel onderwerpen bij. Wees
creatief en geef een invulling aan dit the-
ma.

Informatie
De Lijfstyleweek Nieuwegein 2017 wordt
georganiseerd door het Lijfstyle netwerk.
De organisaties in het netwerk werken sa-
men om gezondheid en veerkracht onder
de aandacht te brengen en projecten en
activiteiten te organiseren op dit gebied.

De Lijfstyleweek wordt namens het net-
werk georganiseerd door Colinda Olff
(c.olff@detweedeverdieping.nu), Anne-
miek Postma (apostma@movactor.nl)

Mensen die vragen hebben kunnen con-
tact opnemen met Colinda of Annemiek .

De Lijfstyleweek Nieuwegein 2017 wordt gehouden van zaterdag 16 tot en met
zondag 24 september. Het thema is ‘Veerkracht en Bloei’. Begin september wordt
het programmaboekje van de Lijfstyleweek huis aan huis verspreid. Alle Nieuwe-
geiners kunnen zich vanaf dan inschrijven voor de activiteiten. Om alvast in de
stemming te komen kan iedereen meedoen met een fotowedstrijd. Maak een foto
die past bij het thema van de Lijfstyleweek en win een Lijfstylepakket!

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!

Jaargang 21 Vrijdag 18 augustus 2017

DeDigitaleNieuwegeiner
Wekelijkse kleine selectie nieuws

in PDF-uitgave van pen.nl

https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737


Kortjes

Autokrakers gezocht
Twee autokrakers breken in Nieu-
wegein een Mercedes open en hal-
en de airbag eruit. Het gebeurt in de
nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18
maart aan de Ernest Claeshove.

CAMERABEELDEN
De diefstal is te zien op de beelden
van een bewakingscamera van een
buurtbewoner. De daders komen
die nacht rond 6.00 uur aanrijden in
een zwarte auto. Ze lopen om de
Mercedes heen en tikken een
zijruitje in.. Eén van de verdachten
gaat in de auto zitten en weet na
een tijdje airbag-onderdelen eruit te
slopen. Ook het dashboardkastje is
volgens de eigenaar van de auto
doorzocht, maar daaruit is niks
meegenomen.

SIGNALEMENTEN
De mannen zijn allebei tussen de
1.75 en 1.80 lang en hebben een
slank postuur. Ze hebben een
lichtgetinte huidskleur en droegen
donkere kleding. Eén van hen had
een rood voorwerp bij zich,
waarmee het ruitje is ingetikt.

Wie herkent deze verdachten van
de beelden? Weet u hier meer van
of heeft iets gehoord over de
autokraak waarbij een airbag is
gestolen, geef dat dan door via de
tiplijn: 0800 – 6070 of Meld Misdaad
Anoniem: 0800 – 7000

Klik hier voor de video van de auto-
kraak: https://goo.gl/1S8WcP

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric iets Turks.

Eric: 'Deze week iets Turks. Hier
kun je lekker varieren en je uitle-
ven met verschillende smaken.'

Het recept: https://goo.gl/89fiMK
____________________________

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 Graaf Hermanlaan
in de wijk Fokkesteeg. Zie de foto
op: https://goo.gl/ae1N9Z
____________________________

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 maar vanwege
de vakantie deze week niet!

Bienvenue op de Museumwerf!

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.

Dit jaar hult het Werfweekend zich in Franse sferen en is
voor deze gelegenheid gedoopt tot “Bienvenue op de Mu-
seumwerf!” Er zijn diverse activiteiten. Zo kunt u onder
meer zelf aan de Franse slag bij het oer-Franse spel pé-
tanque, gespeeld onder leiding van de Nieuwegeinse Pé-
tanquevereniging. De Franse keuken is wereldberoemd.
Daarom is er culinair ook e.e.a. te beleven. Wat dacht u
van crêpes, versgebakken op een échte oude scheeps-
combuis?! 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.
Speciaal voor Bienvenue op de Museumwerf! vertoont een
echte karikaturist zijn kunsten.

Tijden: zaterdag 2 september van 10.00 uur tot 17.00 uur
en zondag 3 september van 12.00 uur tot 17.000 uur.

Zeer gunstig en in ruim opge-
zette woonwijk Hoog-Zand-
veld gelegen royale uitge-
bouwde tussenwoning met
drie slaapkamers, stenen ber-
ging aan de voorzijde en zon-
nige tuin op het zuid-oosten.
De woning is recent voor een
groot deel gemoderniseerd
en is keurig onderhouden.

Vraagprijs € 249.500,- k.k.
Meer: https://goo.gl/jUoFZw

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
Adverteren: adverteren@pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

Woning van de week: Reigersbek 126

https://www.moenmakelaars.nl
http://www.gall.nl
http://www.slagerijwimkastelein.nl
http://www.pen.nl/artikel/video-politie-zoekt-daders-autokraak-aan-ernest-claeshove-galecop


Verplaatsting derde kazemat

Op maandag 21 augustus aanstaande ver-
plaatst Rijkswaterstaat de kazemat Houtense
Wetering. Dit is het derde en laatste object
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat ruim-
te moet maken voor de verbreding van het
lekkanaal en de aanleg van de 3e kolk bij de
Beatrixsluis.

Deze kazemat is bijzonder (een koepelkaze-
mat met afwachtingsruimte) , maar minder
zwaar dan bijvoorbeeld de kazemat Schalk-
wijkse Wetering.

Aankomende maandag kunt u hierover meer
lezen op De Digitale Stad Nieuwegein
(www.pen.nl) Ook dan zal een film beschik-
baar zijn van de verplaatsing van de drie ka-
zematten die nu in totaal zijn verplaatst.

Zaterdag a.s: Fokkesteeg Fiësta

Aankomende zaterdag vindt de eerste editie
plaats van ‘Fokkesteeg Fiësta.’ De zomerva-
kantie loopt dan op zijn eind, maar ook dat
mag gevierd worden. De ‘Fokkesteeg Fiësta’
is een feest met proeverijen, muziek en een
rommelmarkt aan de Hoornseschans en de
Rapenburgerschans. Diverse partijen werken
samen om er een onvergetelijk evenement
van te maken: Balans Nieuwegein, Wijknet-
werk Fokkesteeg, ondernemers/winkeliers en
Wijkhuis De Steeg.
De ‘Fokkesteeg Fiësta’ wordt zaterdag aan-
staande gehouden van 10.00 uur tot 15.00
uur en is meer dan een wijkfeest. Ook inwo-
ners uit de andere wijken van Nieuwegein en
omliggende gemeenten zullen afkomen op de
live-optredens, de interessante koopjes op de
kramen van buurtbewoners en de gratis proe-
verijen. Het Wijk-netwerk Fokkesteeg, Wijk-
huis De Steeg en Balans Nieuwegein pre-
senteren deze dag ook hun activiteiten voor
het komende seizoen.

Woningen op de Wattbaan 27

Symbolisch overhandigt eigenaar/pro-
jectontwikkelaar Harm Mensink de eer-
ste sleutel aan wethouder Hans Adriani.
Daarmee is de oplevering van het eer-
ste getransformeerde kantoorgebouw
van Rijnhuizen een feit en zijn de bewo-
ners begin augustus ingetrokken in hun
nieuwe woning.

Hans Adriani: “Ik ben blij dat we 2,5 jaar
na het vaststellen van de gebiedsvisie
de eerste woningen al kunnen opleve-
ren. Dat is sneller dan verwacht. Hier-
mee geven we invulling aan het woning-
bouwprogramma 2030. Het bieden van
een plek aan iedereen met een urgente
woningbehoefte in Nieuwegein. Daar-
mee dragen we bij aan de doorstroming
op onze woningmarkt.”

Wattbaan 27
Dit pand was voorheen in gebruik als
kantoor. ArthurArmstrong transformeer-
de het gebouw naar een wooncomplex
met 77 huurappartementen in de vrije
sector. De bewoners zullen in de loop
van augustus hun intrek nemen.

https://pcbuitvaartzorg.nl/agendaoverzicht/agenda


http://www.plusvanloon.nl


Zingen in Gospelkoor Alive

Alive Gospel Choir in Nieuwegein, onder
leiding van dirigent Edith Casteleyn, is op
zoek naar zangers en zangeressen, die
willen deelnemen aan een nieuw project-
koor. Dit projectkoor gaat aankomende 28
augustus van start. Er wordt samen met
Alive Gospel Choir gerepeteerd onder be-
geleiding van een live band. Het repertoire
bestaat uit swingende Black American
Gospel songs, die op een authentieke ma-
nier gezongen worden.

Iedereen tussen de 14 en 58 jaar is wel-
kom bij Alive. De repetities zijn om de
maandag avond en starten op maandag 28
augustus 2017 op de Bredeschool “de Lo-
tus” aan de Lupinestraat 15 in Nieuwegein
zuid. Het project wordt na 9 repetitieavon-
den afgesloten met een gezamenlijk kerst-
concert op 24 december 2017 (dit optreden
is uiteraard niet verplicht).

Deelname aan het project kost 89,- euro.
Dit bedrag is inclusief zangplezier, een op-
treden, 9 oefen avonden, een CD met oe-
fensongs en het songbook. Het is belang-
rijk om op tijd te zijn met opgeven, want er
kan een beperkt aantal deelnemers in-
schrijven.

Je hoeft geen noten te kunnen lezen. Ook
hoef je niet aangesloten te zijn bij een kerk/
gemeente om bij Alive te komen zingen.
Affiniteit voor onze stijl (gospel), gevoel
voor ritme en zang is belangrijker. We ver-
wachten wel dat je oefent en beschikbaar
bent voor deze periode. Het is ook mogelijk
op de 28ste mee te doen en dan tijdens

Leegstand nooit van gehoord wat is dit nu weer? Dat zal ik u proberen uit te leggen
alhoewel dat daar zelfs wethouders niet in slagen. Wij krijgen in Nieuwegein ook de
autootjes van Picnic te zien. Dat is een nieuwe speler op de bezorgmarkt in Neder-
land en deze komt uw boodschappen thuis brengen als u daarvoor kiest natuurlijk.
Het zijn elektrische autootjes dus geen uitstoot en lawaai en een heel aparte vorm.
Maar wat is er nu zo bijzonder aan zult u zich afvragen?

Jan met de Pet: 'Leegstand? Nooit van gehoord!'

Nou een groot aantal mensen vindt dit een
prima ontwikkeling terwijl een andere groep
mensen het verafschuwt dat er weer zo’n
organisatie bij is gekomen die de buurtsu-
per om zeep helpt.

Eerst de mensen die het een goed idee vin-
den. Ja, het is makkelijk als je boodschap-
pen thuis worden afgeleverd maar wat is
het adertje onder het gras? Is het wel echt
gratis en wanneer verdwijnt dat “gratis”?
Een minimum bedrag van 25 euro en de
volgende dag bezorgd. Ik geloof dat eigen-
lijk niet zo mensen. Gratis? Wat is er gratis
in de wereld? Ja de zon die opkomt maar
een ondernemer die iets gratis doet? Na-
tuurlijk, in het begin kan dat allemaal maar
uiteindelijk ga je hier gewoon voor betalen
hoor. Alles is in het begin mooi en overzich-
telijk maar uiteindelijk als de mens zich er
mee gaat bemoeien gaat het toch fout.
Maar het gemak kan ik me wel voorstellen
hoor, gewoon vanuit je luie stoel je bood-
schappen doen. Tenminste, als je dat wilt.
Ik persoonlijk wil graag dingen zelf voelen,
zien in het echt! Dus voelen aan een ui of
die hard of zacht is.

Dan even de tegenstanders: Ja het klopt
ondanks dat het stille milieu vriendelijke
autootjes zijn wordt het verkeer nog drukker
en hoe gaat dit bij de lokale ondernemers
vallen? Krijgen we een opstand zoals in
Vreeswijk bij het grote zwarte ‘las scherm’?
Of hebben zij al zo iets van: Jullie bekijken
het maar: ik kap ermee. Want ik kan mij
best voorstellen dat dit voor de lokale krui-
denier geen goede concurrentie is en mis-
schien wel oneerlijke concurrentie! Een di-
stributie centrum en later misschien wel een
netwerk van die centra, moeten ervoor zor-
gen dat de boodschappen op tijd worden
bezorgd. Maar als het straks zo goed gaat
dat zij niet meer op tijd kunnen leveren om-
dat zij gewoon de capaciteit niet hebben?
Wanneer is het geduld van een consument
op? Na één keer geen boodschappen op
de afgesproken tijd of na twee keer of drie
keer? U zegt het maar.

Ik weet wel dat dit geen goede oplossing is
voor de werkgelegenheid en voor het eco-
nomisch belang van een stad. Picnic be-
taalt geen OZB in Nieuwegein want ze heb-
ben geen vestiging hier of meerdere ves-
tigingen zoals een paar ondernemers wel
hebben. Deze autootjes zijn zo klein dat zij
geen hele wijk kunnen voorzien van bood-
schappen als we uitgaan van het slechtste
scenario. Een file van Picnic autootjes voor
de bruggen en verkeersaders. Natuurlijk
moeten we jonge ondernemers stimuleren
maar niet ten koste van anderen. Ben be-
nieuwd of de lokale VVD dit initiatief volle-
dig steunt en dan de rug keert naar de lo-
kale ondernemers of dat het onderkent dat
dit een bedreiging vormt voor de lokale on-
dernemers en de werkgelegenheid in Nieu-
wegein.

Misschien kan er iemand van die partij even
‘lekken’ hoe ze er over denken dan weten
we gelijk hoe ze er echt over denken en
niet wat als verkiezingsretoriek naar buiten
wordt gebracht.

Hetzelfde gebeurt tenslotte ook in Den
Haag maar daar neemt volgens mij D66 de
leiding met het lekken naar de pers. Mis-
schien zit onze wethouder Snoeren er wel
bij en is het dat setje A-viertjes gewoon ver-
geten, hij vergeet tenslotte wel vaker ding-
en.

De ChristenUnie is natuurlijk boos en moet
zijn afschuw hierover uitspreken. Pechtold
weet niet hoe snel hij de camera’s moet mij-
den en Rutte? Rutte moet natuurlijk beves-
tigen dat er stevig is gesproken maar het
vertrouwen er nog is. Maar weet u wie ik nu
niet hoor? Juist! Het CDA. Misschien toch
te snel met Peter Snoeren betichten en
moet ik het meer in die hoek gaan zoeken!

Als er één is die ik helemaal niet vertrouw
dan is het Buma wel, maar dat is MIJN per-
soonlijke mening voordat ik het hele CDA
over me heen krijg.

Met vriendelijke groet, Jan met de Pet

https://www.kosterschoenmode.nl
https://www.meersmaakenstijl.com
http://www.pen.nl/artikel/strip-kim-houtzager-17


Oud geld gezocht
Via een verzamel zuil bij Albert
Heijn Nieuwegein op winkelcen-
trum Cityplaza zamelen de leden
van de Lionsclub Utrecht Krom-
me Rijn oud en vreemd geld in
voor staar operaties in arme
derde wereld landen. Elke Ne-
derlander heeft wel oud en
vreemd geld in de keukenla lig-
gen en weet niet goed wat er
mee te doen. Via de verzamel
zuil kan er deze zinvolle bestem-
ming aan gegeven worden.

Onlangs leegde Ellen Sikkes
weer de geldzuil en maar liefst
5,3 kg oud geld kon zij bijschrij-
ven aan het totaal van 39,5 kg
die eerder waren opgehaald. In
totaal is dus nu al 58,6 kg!

Ellen Sikkes van de Lionsclub:
‘Afgelopen zondag heb ik de
geldzuil weer geleegd op Citypla-
za. Het resultaat was 5.3 kg. Dat
wil zeggen dat wij in totaal nu
58.6 kg hebben verzameld.
Daarnaast ook nog een mooie
collectie papieren geld. Hartelijk
dank aan iedereen die hier een
bijdrage aan heeft geleverd. Als
u terug komt van vakantie kijk
dan nog eens welk geld u niet
meer nodig heeft. Denk dan aan
onze zuil in bij Albert Heijn City-
plaza.'

De Lions zijn via hun netwerk in
staat om munten en papiergeld
uit de hele wereld om te zetten in
euro’s. Oud geld dat door natio-
nale banken niet meer wordt in-

gewisseld, wordt op veilingen
aan de hoogst biedende verza-
melaar verkocht. Bij de zuil lig-

gen folders die een toelichting
geven over wat er gebeurt met
uw oud en vreemd geld.’

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 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.

Was je jong in 1967? Kom dan weer eens lekker dansen op onvergetelijke nummers als R-E-S-P-E-C-T, Let’s spend the night together,
Daydream Believer en Gloria. Rust af en toe uit bij the Doors, the BeeGees en Sgt Pepper. The Summer of Love wordt gehouden op
zaterdag 26 augustus aanstaande in The Pit en de Partner aan de Nedereindseweg 401. Het begint om 20.00 uur en duurt tot 01.00
uur. De toegang is 5,00 euro en er geldt een dresscode: Hippie!

___________________________________________________________________________________________________________



Afzwemmen voor A en B

Zaterdag 5 augustus 2017 werd er afge-
zwommen voor het A en B- diploma en
was het enorm spannend voor een grote
groep kinderen.

Onder aanmoediging van ouders, broer-
tjes, zusjes,opa’s en oma’s, zwommen
zij af voor het eerste en tweede diploma
van het zwem-ABC, namelijk het A en
B- diploma. Alle kinderen deden enorm
hun best. Het resultaat was dat iedereen
is geslaagd! Op de foto’s de trotse kin-
deren met hun diploma;

A-diploma:
Luca de Korte, Hendrik Vincent van
Kampen, Chayenne Bosch, Mila Kluin,
Quinten van der Doorn.

B-diploma:
Maybritt Golverdingen

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.

Gouden Zeepaard Awards 2017
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


Laatste kans
Tennissers hebben nog beperkt
tijd om zich in te schrijven voor
het QuoVadis Rijnhuyse Open
dat van 2 t/m 10 september op
de smashcourtbanen van Ten-
nisvereniging Rijnhuyse in Nieu-
wegein wordt gehouden. De in-
schrijving voor dit tennistoernooi
via www.toernooi.nl sluit name-
lijk 24 augustus a.s.

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid
om in te schrijven voor HD2,

DD2 en GD2. De overige cate-
gorieën zijn speelsterkte 3 t/m 8
(in alle categorieën herenenkel,
herendubbel, damesenkel, da-
mesdubbel en gemengddub-
bel).

Bij speelsterkte 7 is dit jaar ook
voor de eerste keer de catego-
rie 35+ voor de HD, DD en GD
toegevoegd. Het QuoVadis
Rijnhuyse Open bestaat al vele
decennia en wordt door menig-
een in de regio gezien als een

sportieve start van het nasei-
zoen en een goede voorberei-
ding op de najaarscompetitie.

Titel verdedigen
In 2016 was speelsterkte 3 nog
de hoogste categorie tijdens dit
open toernooi en schreef Koen
Schuilenburg (spelend bij Grif-
fensteyn) de herenenkel 3 op
zijn naam.

In de damesenkel 3 zal Rijnhuy-
se trainster Monique Sporrel

haar titel verdedigen.

Met de toevoeging van speel-
sterkte 2 zal tijdens het QuoVa-
dis Rijnhuyse Open 2017 nog
meer fantastisch tennis te be-
wonderen zijn.

Meer informatie over de tennis-
club (locatie, banen en bijvoor-
beeld lidmaatschap) staat op de
website van de tennisvereni-
ging: http://www.rijnhuyse.nl

OMKIJKEN

Augustus 2015.

In afwachting van de
prijsuitreikingen bij de
United Jeugd Cup
concentreert de Nieu-
wegeinse fotograaf
Jordy Jupijn zich op de
foto’s die hij dadelijk
gaat maken, terwijl
ándere fotografen zich
vermaken met het
elkaar vertellen van
anekdotes. Zaterdag
en zondag is het weer
zover op de velden
van Sportpark Galecop

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

www.driessensmaakvermaak.nl

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.

Driessen SmaakVermaak is een
prettige locatie voor vergadering-
en, team building of product pre-
sentaties.
Indien gewenst kan dit worden
gecombineerd met uitgebreide
warme “business lunches”, bor-
rel, diner of een kook work shop.
Voor zowel parti cu lieren als de

zakelijke markt heeft Driessen
SmaakVermaak een uit gebreid
catering aan bod; biologisch,
flexibel én compleet.

Marconibaan 42 H
3439 MS Nieuwegein

030-6051162
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DE UNITED JEUGD CUP IS EEN EVENEMENT VAN DE STICHTING UNITED FOOTBALL

Met:

Toegang
gratis

Gastheer United Jeugd Cup
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Wij steunen



Muziekles
Noteer alvast in je agenda: op
woensdag 13 september (10.00
tot 11.00 uur) is weer de eerste
ouder-kindochtend na de va-
kantie. Maak samen met je
kleintje (0 t/m 3 jaar) muziek en
ontmoet andere Nieuwegeinse
ouders. Mini-workshop in sa-
menwerking met KMN Kind &
Co. Aanmelden kan via e-mail:
actie@detweedeverdieping.nu.

Naast een leuke mini-workshop
krijgen ouders tijdens de ouder-
kindochtend ook allerlei prak-
tische tips rondom taalontwik-
keling, voorlezen en de leukste
boeken.

De ouder-kindochtenden vin-
den elke tweede woensdag van
de maand plaats. De volgende
ochtenden zijn op: 20 septem-
ber (speciale editie in het kader
van de Lijfstyleweek), 11 okto-
ber, 8 november en 13 decem-
ber.

Workshop over voeding
Hoe blijf je als senior mentaal
fit? Onder andere door je her-
senen goed te voeden. Niet al-
leen met puzzels en raadsels,
maar ook met echt voedsel.
Wat je eet is namelijk van in-
vloed op je lichaam, ook op je
hersenen. Dagelijks een handje

walnoten heeft bijvoorbeeld
een preventieve werking op de-
pressie en dementie.

Meer van dit soort weetjes
komt aan bod in de workshop
‘Hoe voed je je hersenen?’ op
dinsdag 29 augustus van 10.30

uur tot 12.00 uur op Buurtplein
Galecop. Voedings- en bewe-
gingsconsulente Colinda Olff
van Food & Fun gaat samen
met de deelnemers aan de slag
met gezonde voeding voor de
hersenen. Dat betekent daad-
werkelijk proeven van verschil-

lende producten van Ekoplaza
Nieuwegein en samen met an-
deren meedoen aan een leuke
quiz over voeding.

De workshop is gratis en voor
iedereen vanaf zestig jaar.
Aanmelden kan via e-mail:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. ‘Het blije brein’ of tele-
fonisch: 030 6045834.

Open Lab
Ontdek hoe je zelf superslijm
maakt in dit open lab van de
Media Makerspace voor kin-
deren van 6-12 jaar. We gaan
experimenteren met kleur,
structuur en veel meer! Meld je
aan via e-mail adres:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. 'Superslijm maken'.

Het open lab in de bibliotheek
is elke tweede zaterdag van de
maand van 14.00 tot 16.00 uur.
Meedoen is gratis! Zelf iets ge-
maakt en wil je het meenemen
naar huis? Dat kost maximaal
5,00 euro.

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.

Kijk voor meer informatie op:
www.open-coffee-nieuwegein.nl

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!

Ontdek de kracht van video voor
jouw bedrijf! Mail voor een gratis
Video Inspiratie gesprek naar:
media@theaterdeleeuw.nl

Taxatie oude boeken
Op woensdag 23 augustus is taxateur Arie Molendijk van 10.00
uur tot 13.00 uur aanwezig in de bibliotheek om je te vertellen of
je een schat in je boekenkast hebt staan.

De taxatie kost vijf euro per deelnemer, ongeacht het aantal
boeken dat je meeneemt. Heb je geen oude boeken, maar wil je
de taxatie wel bijwonen, dan ben je natuurlijk ook van harte wel-
kom. Meer informatie is te vinden op de website van de biblio-
theek: http://www.detweedeverdieping.nu.

http://www.detweedeverdieping.nu
http://www.theaterdeleeuw.nl
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