
De politie van Nieuwegein heeft zondagmor-
gen 10 september jl. een einde gemaakt aan
een illegale House Party. Het feest werd ge-
houden onder de Jan Blankenbrug bij de Lek-
dijk West in Nieuwegein. De politie kreeg de
melding binnen rond 08.00 uur. Omwonenden
hadden last van harde muziek waarschuwde
de politie.

Toen de politie arriveerden troffen zij de feest-
gangers aan. Er waren ongeveer 40 personen
en 17 voertuigen aanwezig. Door de organisa-
tie van het feest was een geluidsinstallatie op-
gebouwd. De groep feestgangers waren mee-
werkend en gaven gehoor aan de opdracht
om de boel op te ruimen. De House Party is
zonder noemenswaardig conflict beëindigd,
ook is niemand aangehouden.

House Party vroegtijdig ten einde

'Absurde fietspad moet weg'

Een week eerder sprak bestuursvoorzitter
Hans van der Meide van SV Geinoord al in
tijdens een commissievergadering ROM
om de bezwaren kenbaar te maken. De
kern van dit betoog was om de openstel-
ling van het fietspad door het sportcom-
plex te sluiten en het alternatief, het fiets-
pad langs de velden te gebruiken.

Van der Meide: ‘Langs de sportvelden ligt
langs Parkhout een bestaand hoogwaardig
fietspad en langs de velden aan de tram-
kant ligt er ook al een fiets- en voetpad.
Het alternatief is aanwezig en levert geen
enkel gevaar op voor onze kinderen en le-
den. Op Zoudenbalch in Utrecht, loopt ook
een fietspad dwars door de trainingsvel-
den, daar is er op 30 juni een bijna nood-
lottig ongeval gebeurd met een kind en
een speler van FC Utrecht.’

De college partijen (D66, GroenLinks, de
VVD, PvdA en de SP) zijn blij met de situ-
atie die nu is gecreëerd, immers hebben
zij ingestemd met deze situatie. De VSP
fractie: ‘Realisatie van dit ”onverplichte”
fietspad is ondoordacht, onzorgvuldig en
niet goed onderzocht. Door de openstel-
ling maakt de gemeente het sportpark
Parkhout gevoelig voor vandalisme en ver-
keersonveilig voor o.a. de sporters en het
publiek.’

De gemeente Nieuwegein laat in een re-
actie weten de zaak te betreuren. Zij heeft
beloofd de zaak eerdaags te bespreken
met de desbetreffende sportverenigingen.
De aanleg van het nieuwe fietspad is on-
derdeel van de nieuwe inrichting van het
sportpark. Kijk voor de foto's van de situ-
atie op: https://goo.gl/Gwveha

Zaterdag 9 september jl. hebben leden van de sportverenigingen SV Geinoord,
VSV Vreeswijk en de Mixed Hockey Club Nieuwegein geprotesteerd tegen het ab-
surde fietspad welke door de gemeente is aangelegd langs de voetbalvelden op
Sportpark Parkhout. Demonstratief hebben zij die dag om 12.00 uur het fietspad
afgesloten met dranghekken in de hoop dat de gemeente Nieuwegein zal luisteren
en het fietspad ongedaan zal maken. Paar dagen eerder werd fietspad geopend.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!

Jaargang 21 Vrijdag 15 september 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


http://www.mediamarkt.nl/nieuwegein


Kortjes

Helpen met huiswerk
Uit onderzoek blijkt dat in de helft
van de gezinnen met schoolgaande
kinderen elke week wel een keer
strijd over huiswerk geleverd wordt.
Je zoon voetbalt liever dan dat hij
leert voor zijn proefwerk Frans. En
ben jij nou de enige die zich druk
maakt om de kelderende cijfers van
je dochter? Om nog maar te zwijgen
over die telefoon waar ze aan ver-
slaafd is. Herkenbaar?

Gelukkig is slim huiswerk maken te
leren. En hoe je daar als ouder bij
helpt ook. Kom naar de gratis work-
shop Helpen met huiswerk van Stu-
diekring voor tips en trucs én een
persoonlijk plan van aanpak.

In onze vestiging Studiekring Nieu-
wegein organiseren we 18 oktober
de ouderworkshop Helpen met huis-
werk. Samen met onderwijsdeskun-
digen en in gesprek met andere ou-
ders maak je een eigen plan van
aanpak. Je leert hoe je helpt met
‘leren leren’, plannen en structuren.
Hoe vul je een agenda het beste in?
Hoe kun je het beste dat ene vak
overhoren? En welke rol spelen di-
gitale middelen bij het maken van
huiswerk?

Door jarenlange ervaring in huis-
werkbegeleiding weet Studiekring
als geen ander wat er in de hoofden
van jongeren omgaat. Met eenvou-
dige tips proberen we ouders hand-
vatten te bieden waarmee ze thuis
zelf aan de slag kunnen gaan sa-
men met hun zoon of dochter.

Datum: 18 oktober 2017
Waar:Weverstedehof 7A N'gein
Tijd: 19.00 uur – 20.30 uur

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric een witlof
ovenschotel op zijn ........ Italiaans.

Eric: 'Een lekker Italiaanse witlof-
schotel, ook lekker half roodlof,
half witlof met zontomaat en gor-
gonzola.'

Het recept: https://goo.gl/AurRt6
____________________________

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 van Heukelumstraat
in de wijk Zuilenstein. Zie de foto
op: https://goo.gl/xypdpJ
____________________________

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!

Gokken met vals geld bij Casino

Een medewerker van Hommerson Casino in Nieuwegein
leegt op een ochtend in maart de speelautomaten en ont-
dekt dat er 24 valse biljetten van 20 euro in zitten. Dat be-
tekent dat één van de gasten van de avond ervoor slim
dacht te zijn en met vals geld heeft gespeeld.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man meerdere
malen valse biljetten invoert in een speelautomaat. De
automaat weigert de biljetten drie keer, maar de vierde
keer accepteert de automaat het biljet wel. Dit doet de man
meerdere keren.

SIGNALEMENT
lichtgetinte huidskleur – 45 – 55 jaar – ongeveer 1.65m –
donker haar, diepe inhammen – grijskleurig sportjasje en
een donkerblauwe jas

TIPS
Herkent u deze man die gokte met vals geld? Pak dan nu
de telefoon en geef het door via de tiplijn: 0800 – 6070 of
via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000

Benieuwd wat jouw woning
waard is in de huidige markt?

Het bepalen van de waarde
van je woning is vaak de eer-
ste stap op weg naar een
succesvolle verkoop. Tijdens
een persoonlijk gesprek bij je
thuis, kunnen wij je hiermee
helpen.

Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (City Plaza)
http://www.moenmakelaars.nl
Telefoon: 030 - 60 760 60

Kijk op https://goo.gl/eDgQ9S
voor meer informatie.

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!'

Weten wat jouw woning waard is?

https://www.moenmakelaars.nl
https://www.moenmakelaars.nl/56-e604/gratis-waardebepaling
http://www.pen.nl/artikel/video-gokken-vals-geld-casino-nieuwegein
http://www.gall.nl
http://www.slagerijwimkastelein.nl


Rommelroute in Fokkesteeg

Op zaterdag 23 september aanstaande vindt
er in de wijk Fokkesteeg een Rommelroute
plaats. Deze wordt gehouden in verschillende
straten, verspreid over de wijk, en duurt van
11.00 uur tot 16.00 uur. Deze rommelroute is
een initiatief van ‘Bewoners initiatieven
Fokkesteeg.’

In diverse voortuinen, garages, schuren of op
parkeerplaatsen zullen de bewoners die dag
allerlei tweedehands of zelfgemaakte spullen
verkopen. Niet alleen bewoners uit de wijk
worden uitgenodigd maar ook bewoners uit
andere wijken van Nieuwegein kunnen kijken
of er wat van hun gading bij zit.

De organisatie laat weten dat er al 23 ver-
kooppunten aangemeld zijn, verspreid over
de drie delen van de wijk. Kijk voor het inter-
actieve kaartje, handig voor op je mobiele
telefoon als u door de wijk loopt die dag, op
deze weblink: https://goo.gl/xDrt3h

Statenjacht op de Museumwerf

In oktober komt het statenjacht De Utrecht
naar de Museumwerf voor onderhoud en re-
paratie. Dit feit laten de medewerkers van de
Museumwerf niet ongemerkt voorbijgaan. Dit
bijzondere schip is niet alleen prachtig om te
zien, er valt ook veel over te vertellen. Daar-
om staat De Utrecht centraal tijdens de The-
mazondag op 8 oktober en organiseert de
Museumwerf aan de Wierselaan 113 in
Vreeswijk op zaterdag 14 oktober een lezing
over dit jacht.

De Utrecht is een reconstructie van een 18e
eeuws statenjacht. Dat is iets anders dan een
replica waarbij het schip volgens voorbeeld is
gebouwd. De grondslag van De Utrecht
vormde slechts een bouwtekening uit 1746.

De Themazondag is van 13.00 tot 17.00 uur.
Aanmelden is niet nodig. De entree bedraagt
als gebruikelijk € 2,- p.p. Bootsmaatjes en
kinderen tot 12 jaar gratis.

Bridgeclubs gaan samen

Bridgeclub Oudegein en Bridgeclub
Nieuwegein gaan in 2018 samen als
één vereniging verder. Hiermee ontstaat
één grote en sterke bridgevereniging in
Nieuwegein. De ledenvergaderingen
van beide verenigingen hebben hiertoe
op respectievelijk 5 en 11 september
besloten. Zij zullen om praktische rede-
nen vanaf 1 januari 2018 samen verder
gaan onder de naam ‘Bridgeclub Nieu-
wegein’ aldus beide voorzitters. (foto)

Doel van het samengaan is om als één
sterke vereniging de Nieuwegeinse brid-
gers beter goede bridgedagen te kun-
nen bieden. Voorlopig zal de nieuwe
vereniging op 2 locaties in de Galecop-
perzoom blijven bridgen: in de kantine
van Atverni en in het Petanque centrum.
Onderzocht wordt of alle bridgemomen-
ten in één van beide verenigingsgebou-
wen of op een andere plek in Nieuwe-
gein ondergebracht kunnen worden.

Komend najaar zullen de besturen van
beide verenigingen de samenwerking
verder uitwerken.

https://pcbuitvaartzorg.nl/agendaoverzicht/agenda


Stoppen met roken

Op 1 oktober start de vierde editie van
Stoptober. Stoptober geeft iedereen die wil
stoppen met roken alle steun om 28 dagen
niet te roken. Ter promotie staat de Stopto-
bercamper op 19 september ij de hoofd-
ingang van het St. Antonius Ziekenhuis in
Nieuwegein. Bezoekers kunnen er tussen
10.00 – 12.00 uur terecht voor informatie,
tips en inschrijven. Wethouder Johan Ga-
della is ook aanwezig. Hij geeft samen met
Marjolein Drent, longarts/hoogleraar van
het Antonius Ziekenhuis en ambassadeur
van de stichting Rookpreventie, om 11.30
uur de aftrap van de Stoptobercampagne
in Nieuwegein.

Wethouder Johan Gadella: “De kracht van
Stoptober is de positieve aanpak en de
onderlinge samenwerking en steun. Be-
kende en onbekende Nederlanders helpen
elkaar. Deze positieve aanpak past bij
Nieuwegein. De camper maakt onderdeel
uit van de Lijfsyleweek in Nieuwegein, van
16 tot en met 24 september. Diverse Nieu-
wegeinse organisaties zetten zich een
week lang in voor de gezondheid van Nieu-
wegeinse inwoners. Een week vol leuke
activiteiten, workshops en lezingen op het
gebied van gezondheid. Stoppen met ro-
ken past daarbij!”

Camper
Op 19 september staat de camper van 10
uur tot 12 uur bij de hoofdingang van het
St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.
Medewerkers van de GGD regioUtrecht,
(huis)artsen en SportID zijn deze dag bij de
camper aanwezig zodat stoppers hun vra-
gen kunnen stellen. Zij geven tips over
stoppen met roken en delen promotiema-
terialen uit zoals polsbandjes, visitekaartjes
en flyers om mensen te enthousiasmeren
om mee te doen aan Stoptober. Bezoekers
kunnen zich ter plekke inschrijven om mee
te doen.

Het is afgelopen met de zwaar gesubsidieerde lokale omroep RTV9. Voorzitter Hans
Reusch van RTV9, de lokale omroep voor Nieuwegein, IJsselstein en Lopik, heeft
maandag 11 september jl. laten weten dat RTV9 stopt met haar activiteiten. Reusch
in zijn bericht: ‘Na onze bijeenkomst maandagavond met een grote opkomst van
vrijwilligers, hebben wij als bestuur besloten om per 17 oktober a.s. te stoppen met
RTV9. Op die datum zouden wij onze zendmachtiging met 5 jaar moeten verlengen.
Dit kunnen wij als RTV9 niet maken, terwijl wij weten binnen afzienbare tijd te moe-
ten stoppen. Wij blijven eerlijk en fatsoenlijk tot en met het bittere eind!’

De lokale omroep RTV9 gooit de handoek in de ring

Reusch, oud D66 wethouder uit Nieuwe-
gein, laat weten de continuïteit niet langer
te kunnen waarmaken en niet te kunnen
garanderen! Op 14 oktober as. zullen de
radiomedewerkers een laatste uitzending
verzorgen. Per 17 oktober aanstaande zal
ook de website van de zender uit de lucht
zijn. ‘Het is over en uit voor RTV9’ aldus de
voorzitter van de lokale omroep in de regio.
De tv-uitzendingen zijn al op 1 september
gestopt.

De lokale omroepen hebben eerder in een
petitie 30 miljoen euro extra gevraagd van
het rijk. Volgens belangenbehartiger NLPO
hebben ze dat geld nodig om te kunnen
overleven.

Voor het jaar 2017 was de bekostigings-
bijdrage door Nieuwegein voor RTV9
vastgesteld op € 33.396. Dit bedrag is ge-
baseerd op het streefbedrag voor de be-
kostiging van de lokale omroep in 2017
die landelijk is vastgesteld vermenigvul-
digd met het aantal huishoudens per 25
juli 2016: 28.064 huishoudens x € 1,19 =
€ 33.396. Ook kregen zij geld vanuit de
gemeenten Lopik en IJsselstein.

De petitie was opgesteld namens de 260 lo-
kale omroepen, waaronder RTV9. Veertien
daarvan werken in de provincie Utrecht.
Driekwart van de lokale omroepen krijgt nu
minder dan 25.000 euro per jaar en dat is
volgens de NLPO veel te weinig. RTV9

moest het doen met een kleine 45.000 euro
subsidie.

“Met de huidige vergoeding kunnen de
meeste lokale omroepen niet eens de vaste
lasten als huisvesting, auteursrechten en
minimale apparatuur betalen. Terwijl we
met zijn allen qua techniek en kwaliteit
steeds meer van de lokale omroep zijn
gaan vragen”, stelt NLPO- directeur Marc
Visch.

Eerder opperde de NLPO al dat lokale om-
roepen zouden moeten samenwerken of
fuseren om kosten te besparen. De provin-
cie Utrecht zou dan door acht streekomroe-
pen worden bediend.

Martin Reijmerink, al 21 jaar hoofdredacteur
van De Digitale Stad Nieuwegein: ‘Het is
natuurlijk absurd dat met zoveel subsidie
deze ‘prutsclubjes’ in de lucht worden ge-
houden met overheidsgeld. Geef liever
meer geld aan de provinciale zenders, zo-
als RTV Utrecht. Lokale partijen kunnen
daar goed mee samenwerken zoals wij nu
ook doen. Als Hyperlocal vullen wij elkaar
goed aan. Wij de poten in de klei en een
provinciale zender daarboven.'

RTV9 is voortgekomen uit het de lokale ra-
diozender van de gemeente Lopik, die
sinds 1 juli 1995 uitzendt. Vanaf december
2002 was de omroep ook de officiële lokale
omroep voor de gemeente IJsselstein.

Voorzitter Hans Reusch van RTV9

http://www.pen.nl/artikel/strip-kim-houtzager-21
https://www.meersmaakenstijl.com


Autobrand Middenweide
Dinsdagavond 12 september jl. is
rond 23.30 uur is een personen-
auto totaal uitgebrand aan de
Middenweide ter hoogte van de
Gazelleweide in Batau Noord.
Volgens omstanders moet de
auto in brand gestoken zijn.

Omstanders hebben twee jonge
mannen gezien die kort na de
brand wegrenden. Ook hoorden
zij enkele knallen waarna er
steekvlammen ontstonden die de
auto in lichterlaaie zette.

Een buurtbewoner zag eerder op
de avond dat twee mannen zich
verdacht gedroegen in de straat.
Toen hij naar beneden liep om
verhaal te halen vluchtte de man-

nen weg richting de Heemraads-
weide.

Onderzoek in de wijk door de po-
litie leverde geen resultaat op
naar het vinden van deze perso-
nen. De brandweer kon het voer-
tuig niet meer redden en is total-
loss verklaard en weggesleept
voor onderzoek.

De politie verzoekt eventuele ge-
tuigen zich te melden. Dit kan via
de tiplijn: 0800 – 6070 of via
Meld Misdaad Anoniem: 0800 –
7000.

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.

Deze week extra aandacht voor Kim Houtzager. Kim tekent al jaren haar belevenissen. Dit doet ze in stripvorm, de Pen-i strip. Ze
neemt u mee in haar leven, een wereld vol verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse
gebeurtenissen of over het dagelijks leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms
bijgestaan door Kim, mensen uit haar leven en andere Nieuwegeiners. kijk hier voor al haar strips: https://goo.gl/aWzxuh

https://www.kosterschoenmode.nl


Afzwemmen voor B-diploma

Woensdag 13 september 2017 werd er
afgezwommen 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;

Jayden Burne, Dean Blaauw, Kyra van
Houten, Malak Chaquibi, Anna de Kra-
mer, Jaylen Makhanlal, Younes Kasem,
Jesse Doesburg, Hailey Valkenburg,
Amine Aoulad Zian, Namnaw Saynet,
Daan Peele, Max van der Maale, Naris-
ha Plomp, Matvey Samykin, Damin Jan-
sen, Eva Kennis, Selin Konal, Elijah
Gesser, Jay Achterberg, Sharinna Abdi
en Romian Wigeri van Edema.

Aquasporten in Merwestein

Per september bied De Mix Fitness & Leef-
stijl de verschillende aquasporten van Mer-
westein aan en verzorgt deze ook. Een
mooie samenwerking! Instructeurs van De
Mix begeleiden deze lessen professioneel en
met veel energie!

Kijk op www.demix.nl of www.merwestein.nl
voor het aanbod, tijden en alle overige infor-
matie.

Snelcursussen A- en B-diploma

Ook deze herfstvakantie bied Merwestein de
mogelijkheid om versneld door het A-diplo-
ma traject te gaan en zo eerder het diploma
te halen of voor kinderen die reeds op onze
wachtlijst staan voor het B- diploma het tra-
ject inclusief diploma versneld af te ronden.
Wees er snel bij want vol is vol.

Kijk op de website van Merwestein voor alle
informatie: http://www.merwestein.nl

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


http://www.cv-pimpen.nl


OMKIJKEN

September 2004.

Dertien jaar geleden.
De start van de
Sluizenloop in
Vreeswijk. Vanaf de
start toen nog meteen
omhoog en linksaf de
Lekstraat in. Op weg
naar de open ruimte
langs de Lek.

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

Liefhebber 3e Hoge Bi
Op een winderig parcours is
Arie Liefhebber in het Belgi-
sche Oudenburg 3e geworden
tijdens het Internationale Open
Belgisch kampioenschap Hoge
bi rijden. Liefhebber heeft een
fietsenwinkel op winkelcentrum
Muntplein in Nieuwegein.

De finale werd dit keer over 28
km gereden waarbij de cou-
reurs met regelmaat dik boven
de 40 km/u reden op hun ou-
derwets uitziende fietsen zon-
der rem, zonder versnellingen
en zonder lucht in de banden!
De finale werd door de Brit
Roger Davis en Pelle Kippel uit
Zweden met Arie Liefhebber
bepaald.

Na 12 ronden sprintte de Brit
Roger Davies en Arie Liefheb-
ber weg van het peloton waar-
na de Zweed als enige nog kon
aansluiten. Lange tijd reed de
Brit op kop maar op drie ronden
voor het einde sprintte de
Zweed er vandoor waarbij Lief-
hebber een gaatje moest laten
vallen. Uiteindelijk kwam de Brit
als eerste over de meet. “Ik heb
gereden voor wat ik waard was
en meer zat er gewoon niet in”
aldus de fietsenmaker uit Nieu-
wegein tegenover onze redac-
tie.

Deze alweer laatste wedstrijd
van het jaar werd bezocht door
een bont internationaal gezel-
schap van Tsjechen, Zweden,
Britten, Nederlanders, Belgen,
Zwitsers en Fransen. De eerst
volgende wedstrijd die Arie
Liefhebber gaat rijden is het
Wereld Kampioenschap in Bali
2018.

Fort Jutphaas

CdK Willibrord van Beek opent
op Open Monumentendag de
wandelroute over de stelling-
wallen rondom Nieuwe Hol-
landse Waterlinie Fort Jutphaas
in Nieuwegein.

Wilt u meer weten over dit on-
derwerp, klik dan op de volgen-
de link: https://goo.gl/CfCy9j

http://www.pen.nl/adverteren




Lijfstyleweek
Van 16 tot en met 24 septem-
ber is de Lijfstyleweek in Nieu-
wegein. Een week vol leuke ac-
tiviteiten op het gebied van ont-
spanning, cultuur, bewegen, e-
ten en nog veel meer. In de bi-
bliotheek is er bijvoorbeeld op
maandag 18 september de
workshop Het blije brein. Met
dit keer als thema: train je
brain, hersengymnastiek voor
senioren om mentaal fit te blij-
ven.

Ook vindt er op woensdag 20
september een ouder-kindoch-
tend XXL plaats voor alle ou-
ders met kinderen van 0 t/m 3
jaar. Tijdens die ochtend kun-
nen mama’s en papa’s gezon-
de hapjes maken met de klein-
tjes, aan yoga doen en naar
een voorlezer van de biblio-
theek luisteren.

Op zaterdag 23 september sluit
de bibliotheek de Lijfstyleweek
af met het Fitlab. Groepen van
maximaal 4 personen kunnen
dan in het gamelab strijden om
de titel van allerfitste team in
Nieuwegein.

Het programmaboekje van de
Lijfstyleweek is op te halen in
de bibliotheek, op de Buurtplei-
nen en bij de gezondheids-

centra. De digitale versie is te
downloaden via de website:
www.nieuwegeingezond.nu

Nieuwegeins Peil
Nieuwegeins Peil is het jaar-
lijkse feest van en voor Nieu-

wegeinse auteurs en andere
cultuurliefhebbers. Dit jaar staat
Nieuwegeins Peil opnieuw in
het teken van verbindingen.
Lokale auteurs gaan samen-
werken met vluchtelingen. Het
resultaat hiervan is te zien op
donderdagavond 28 september
(20.00 tot 22.00 uur).

Nieuwegeinse schrijvers zijn
voor Nieuwegeins Peil in ge-
sprek gegaan met statushou-
ders die hun kookkunst, schil-
derijen of muzikale talenten
met ze deelden. Azar Tishe,
een van oorsprong Iraanse
dichteres, en Ton de Gruijter,
de inofficiële stadsdichter van
Nieuwegein, zijn twee van de
deelnemers van het Nieuwe-
geins Peil. Zij gebruiken el-
kaars gedichten als inspira-
tiebron. Thrillerauteur Els Kerk-
hoven en de van oorsprong
Iraanse illustrator Masjid Dja-
linoes vormen een ander duo,
en er zijn nog veel meer kun-
stenaarskoppels. Aanmelden
actie@detweedeverdieping.nu
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Color Bike Tour
Tijdens het City Huiskamerfesti-
val op zaterdagavond 23 sep-
tember geven wethouder Peter
Snoeren van mobiliteit bij de ge-
meente Nieuwegein en Gert
Schijven van de Fietsersbond
Nieuwegein om 19.00 uur het
startschot voor de eerste Color
Bike Tour in Nieuwegein. Hier-
mee openen zij het nieuwe
Fietsnet Nieuwegein. Het stads-
plein is de start en finish van de
Color Bike Tour en is een initia-
tief van Nieuwegein fietst!.

Jong en oud kunnen meedoen
aan de Color Bike Tour. Met de
Color Bike Tour wordt het nieu-
we Fietsnet Nieuwegein officieel
geopend en in gebruik geno-
men. Het Fietsnet bestaat uit
negen gekleurde fietsroutes
door Nieuwegein. Deelnemers
van de Color Bike Tour leggen
in ongeveer één uur twee van
deze kleurenroutes naar keuze

af. Deelnemers die twee fiets-
stempels ophalen maken kans
op de originele Nieuwegein-fiets
in de kleur van zijn of haar favo-
riete nieuwe fietsroute. De eer-
ste honderd deelnemers van de

Color Bike Tour ontvangen een
kleurrijk t-shirt van Nieuwegein
fietst!. Inschrijven voor de Color
Bike Tour kan op de website:
www.nieuwegeinfietst.nl. De
Color Bike Tour is onderdeel

van het City Huiskamerfestival
dat op zaterdag 23 en zondag
24 september plaatsvindt in
Nieuwegein. Diverse huiskamer-
plekken in City vormen dat
weekend een culturele route
waar met elkaar genoten kan
worden van het nieuwe Fietsnet
Nieuwegein, dans, muziek en
andere optredens.

Nieuwegein fietst! is een initiatief
van Goedopweg. Hiermee werkt
de gemeente Nieuwegein sa-
men met de provincie Utrecht,
de gemeenten Utrecht en
Amersfoort, Rijkswaterstaat, het
Ministerie van Infrastructuur &
Milieu en de werkgevers in de
regio aan een goede bereikbaar-
heid en leefbaarheid.

Workshop Fotoalbum maken
Na de vakantie wilt u een mooi reisverslag maken met de prach-
tige foto's die u heeft gemaakt. Heeft u geen zin om daar lang
mee bezig te zijn? Doe dan mee aan de 2-daagse workshop.

Workshopleidster Renée Blom werkt volgens een door haar
ontwikkeld 3-stappen plan, FotoNanny.nl. U maakt een fotoreis-
verslag dat u vervolgens kunt gebruiken voor het maken van
een album bij bijvoorbeeld Hema of Albelli.

De workshop vindt plaats op dinsdagmiddag 26 september en
10 oktober van 13.30 - 17.00 uur. De kosten zijn € 35,- voor
bibliotheekleden en € 70,- voor niet-leden (exclusief kosten van
het drukken van het fotoboek). Aanmelden via het e-mail adres:
rcblom@hotmail.com.

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



