
Bij de eerste ‘Nieuwegein Kiest’ van de biblio-
theek zijn vooral raads- en partijleden aanwe-
zig. In de aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen organiseert de bibliotheek poli-
tieke avonden. Eén wethouder en raadslid be-
spreken daar maatschappelijke thema’s. Dins-
dag 14 november was de eerste avond.

In Buurtplein Zuid waren zo’n twintig mensen
aanwezig om naar het gesprek tussen Marie-
ke Schouten (GroenLinks) en Hans Adriani
(PvdA) te luisteren. Ze praatten over thema’s
die een rol spelen bij de komende verkiezing-
en zoals veiligheid, zorg en duurzaamheid.

De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn
volgend jaar op 21 maart. De volgende bijeen-
komsten zijn op: dinsdag 12 december, dins-
dag 9 januari en dinsdag 13 februari 2017.

'Nieuwegein Kiest' slecht bezocht

Sinterklaas arriveert zaterdag in Nieuwegein!

Sinterklaasmarkt en atracties
Van 12:00 uur tot 17:00 uur is er een sin-
terklaasmarkt aan het begin van de Dorps-
straat. Er worden kinderactiviteiten geor-
ganiseerd, waaronder sinterklaasspellet-
jes. Gelijktijdig is er een kermis met draai-
molen en zweefmolen.

Pakjesboot
De pakjesboot wordt begeleid door een
aantal kleine bootjes met pieten erop. Ook
zijn er een zweefpiet en muziekpieten aan-
wezig. De stoet komt om 13.40 uur langs
Nieuw-Vreeswijk.

Om 14.00 uur gaat de Sint aan wal in de
Vreeswijkse Oude Sluis, waar de burge-
meester hem opwacht. Daarna zal de Sint
zijn tour starten vanaf de Dorpsstraat in
zijn authentieke auto. Om 15.30 uur beëin-

digt de Sint zijn bezoek aan Vreeswijk om
vervolgens op andere locaties in Nieuwe-
gein een bezoek te brengen.

De organisatie vraagt ouders en/of verzor-
genden om kleine kinderen te kenmerken
door een telefoonnummer op de hand van
het kind te noteren. Mocht het kind ver-
dwalen, dan kan de organisatie snel con-
tact opnemen met de ouders en/of ver-
zorgers van het kind. Het centrale punt
voor verdwaalde kinderen is de EHBO-
post bij de Oranjebrug.

Zaterdag 18 november aanstaande om 14.00 uur komt Sinterklaas met zijn pieten aan in
het Nieuwegeinse Vreeswijk. Voordat de Sint aanmeert in Vreeswijk, is er in de Oude
Sluis vanaf 12.00 uur een leuk voorprogramma. Zo zijn er klimpieten aanwezig en wor-
den er door de kinderen Sinterklaasliedjes gezongen. Onze reporters Jos van Vogelpoel
en Frans Evers zullen aanwezig zijn bij de inhuldiging en zullen Sinterklaas vragen naar
zijn plannen de komende weken. De video ziet u dan zaterdagavond op www.pen.nl
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Proeverij van wijn en spijs

Op winkelcentrum Galecop houden
de ondernemers van Gall & Gall en
De Zaak vol Smaak weer hun jaar-
lijkse proeverij. Deze zal plaatsvin-
den op dinsdagavond 21 november
aanstaande van 19.30 uur tot 22.30
uur. U kunt dan diverse wijnen proe-
ven uit verschillende landen met
heerlijke hapjes van De Zaak vol
Smaak.

Wilt u meedoen? Dan kunt u zich
opgeven bij de Gall & Gall op win-
kelcentrum Galecop of bij De Zaak
vol Smaak van slager Wim Kaste-
lein. De kosten voor deelname zijn
5,00 euro. Opgeven kan tot zater-
dag 18 november aanstaande in
één van bovenstaande winkels.
_____________________

Expositie Feniks in De Kom
Theater De Kom opent op 21 no-
vember haar deuren voor de jaar-
lijkse tentoonstelling van schilders-
collectief Feniks. De expositie duurt
tot 22 december en is elke dag toe-
gankelijk. Er is wederom een ge-
varieerd aanbod van zowel abstrac-
te als figuratieve werken.

De officiële opening van de exposi-
tie is op zondag 26 november om
14.30 uur door wethouder Martijn
Stekelenburg. Bovendien is dit een
uitgelezen moment om de diverse
kunstenaars deze middag te ont-
moeten. Dit alles wordt muzikaal
ondersteund met de bands Nana en
Scarlett Stories vanuit het Theater-
café.

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric 'gesmoor-
de spruitjes.’

Eric: 'Gesmoorde spruitjes met ge-
karameliseerde uien, spekjes en
mosterd heerlijk met gebakken
aardappelen.'

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

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 Hofweide in Batau
Noord: https://goo.gl/gGcCCH
____________________________

Het gemeentenieuws
Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wisten
het al, maar vanaf woensdagmor-
gen zijn deze pagina’s ook te lezen
op de Digitale Stad Nieuwegein.

Klik op de link hieronder om het
gemeentenieuws van deze week
te lezen: https://goo.gl/KQAwAT

Nieuw avontuur voor Kim en John Houtzager

Illustratrice Kim Houtzager en haar vader, de ondernemen-
de John Houtzager, nodigden onze fotograaf Arend Boe-
mink onlangs uit voor een scoop. En zo gebeurde het dat
Arend op een avond, in de studio van Kim, meegesleept
werd in het nieuwe avontuur van John en Kim: het kleur-
echt, kreukvrij en zelfs brandwerend bedrukken van gor-
dijnstof. Kijk hier voor meer info: https://goo.gl/jWbmLd

Alle gordijnen zullen volledig afgewerkt worden geleverd.
Dus met een zoom(pje), voorzien van ringen, wat dan ook.
Op het moment dat de gordijnen worden afgeleverd, zijn
ze áf. Om te voorkomen dat klanten verkeerd opgemeten
maten doorgeven tijdens de bestelprocedure is het moge-
lijk (misschien zelfs verplicht) dat een specialist ter plekke
komt opmeten.

Kortom, nieuwe decoratieve mogelijkheden voor welke
woon- of werkruimte dan ook. Het werk van Kim is aan-
komend weekend (17 en 18 november) te zien tijdens de
Dutch Comic Con in de Jaarbeurs in Utrecht.

Wonen op het dak van het
bruisende centrum, City in
Nieuwegein, het is nu moge-
lijk. Dit modern stads-appar-
tement met 3 kamers is com-
fortabel en ruim. Vanaf het
balkon heb je direct kijk op
het nieuwe gedeelte van City
Plaza.

Het appartement (uit 1984) is
geheel verbouwd en voorzien
van een keurig toilet, badka-
mer en inbouw keuken!

Meer: https://goo.gl/Wr5tQk

Vraagprijs: € 175.000 k.k.

Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (City Plaza)
http://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: Raadstede 142

https://www.moenmakelaars.nl


'Soul Train'

Naar aanleiding van eerdere succesvolle
dansfeesten in de Partner en the PIT (o.a.
Summer of Love en Flash Back) en de vele
vragen die er daarna kwamen van de bezoe-
kers wanneer er weer een nieuw dans feest
zou komen, is de organisatie blij te melden
dat dit 18 november aanstaande gaat plaats-
vinden.

Deze avond zal dit keer in het teken staan
van de oude soul en groovy en funky deun-
tjes uit de oude vervlogen tijden. Het zal leuk
zijn als de bezoekers zich aan dit thema aan-
passen en dus komen in de wijde uitlopende
soulbroek, glitterblouse en de bijpasssende
afro pruik.

Kaartjes zijn te koop aan de deur voor 5,-
euro. Soul Train duurt tot uiterlijk 01.00 uur.
Partner en the PIT is gevestigd aan de Ne-
dereindseweg 401a in Nieuwegein.

Vintage Modeshow

Kringloop Plaza aan de Ravenswade 54 op
industriegebied de Liesbosch in Nieuwegein
organiseert op zondag 17 december aan-
staande een grote Vintage Modeshow. Het
begint om 14.00 uur. Kringloop Plaza is ge-
vestigd tegenover de Hornbach boven dieren-
winkel Diebo.

Tijdens de modeshow wordt een grote collec-
tie kleding, zowel dames als heren, getoond
die in de winkel hangen. De medewerkers
hebben deze mooie kleding de laatste twee
maanden apart gelegd voor deze show.

De collectie bestaat uit vier thema’s te we-
ten : Bohemien, Hip, Casual en Feest. De
modeshow duurt tot 16.00 uur. Na de mode-
show hangt de getoonde kleding in de winkel
zodat deze direct gekocht kunnen worden.

Expositie KunstGein Podium

KunstGein Podium heeft weer een nieu-
we expositie samengesteld. Gedurende
de expositie werken Nieuwegeinse kun-
stenaars aan een nieuw kunstwerk: de
skyline van Nieuwegein. Aan het einde
van de expositie zal dit kunstwerk aan
het Hospice Nieuwegein geschonken
worden. De expositie is te bezichtigen
tot het einde van het jaar.

De expositie toont schilderijen van de
kunstenaars Trix Beerman, Ria van den
Brink, Theo Kleijer en Hans Pekelha-
ring. De officiële opening is op 17 no-
vember om 15.00 uur.

KunstGein Podium is open woensdag,
donderdag, vrijdag en de zaterdag van
13.00 uur tot 17.00 uur. Eén van de kun-
stenaars is altijd aanwezig. U vindt Po-
dium in het Atrium (begane grond) van
het Stadshuis van Nieuwegein.

https://pcbuitvaartzorg.nl/agenda


Lezing over Charlotte Salomon

Tot en met 25 maart 2018 is in het Joods
Historisch Museum in Amsterdam de grote
tentoonstelling over Charlotte Salomon te
zien. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat
Charlotte Salomon (1917-1943) in Berlijn
werd geboren.

Centraal op deze bijzondere tentoonstel-
ling staat Leben? Oder Theater?, be-
staande uit ruim 800 gouaches, die een
soort samenvatting van haar leven vormen,
maar die ook als Sangspiel opgevat kun-
nen worden. Ze voorzag de beelden van
teksten en muziek.

Kunsthistorica Grieta Felix uit Nieuwegein
zal in haar lezing op 30 november aan-
staande van 19.30 uur tot 22.00 uur het
verhaal van en over Leben? Oder Theater?
vertellen en ingaan op de omstandigheden
waaronder dit unieke werk ontstond en be-
waard bleef. De lezing wordt gegeven in
KunstGein Podium in het Atrium van het
Stadshuis van Nieuwegein.

Aanmelden voor de lezing kan tot 27 no-
vember via het e-mail adres:
inschrijvingenkunstgein@gmail.com o.v.v.
Lezing Charlotte Salomon. De kosten zijn
€ 8,50 p.p. inclusief koffie/thee. Stadspas
is geldig. Na betaling op rekeningnummer
NL16 RABO 0177 8977 67 t.n.v. Stichting
KunstGein is uw inschrijving definitief.
__________________________________

Op 9 december aanstaande om 20.30 uur proeft Jazz and Wine samen met haar pu-
bliek de prachtige wijnen onze wijnhandel Grapes & Bottles in theater De Kom.
Maar wat is Jazz and Wine? Jazz and Wine is een wijnproeverij in combinatie met
een jazz concert van heerlijke toegankelijke jazz samengebracht in één theatervoor-
stelling.

Joyce Stevens & Jazz and Wine

Joyce Stevens proeft en proost samen met
haar publiek 5 prachtige wijnen en verteld
de verhalen die hierachter schuilgaan. Ter-
wijl Jazzformatie Mijne Heeren de betove-
ring compleet maakt met bewerkte bekende
Jazz stukken ontstaat er een magische
combinatie waarbij genieten centraal staat.
Joyce Stevens & Jazz and Wine is een
avond ontspannen, leren over wat je proeft
en genieten van wat je hoort. Dat de hemel-
se combinatie van jazz en wijn de weg naar
het theater niet eerder vond is voor theater-
maakster en zangeres Joyce Stevens een
raadsel.

Joyce Stevens: “Jazz en wijn hebben een
aantal belangrijke overeenkomsten. Zoals
de wijn nu smaakt en de Jazz nu klinkt, is
uniek. Het zal nooit weer exact zo proeven
en klinken, terwijl de ingrediënten hetzelfde
blijven. De wijnboer oogst dezelfde druiven,
de muzikanten spelen dezelfde nummers
maar het smaakt en klinkt altijd weer an-
ders, omdat ze beide voor een gedeelte
door improvisatie tot stand komen. Zowel
jazz als wijn zijn beide een intense moment
opname. Geniet daarom nu met al je aan-

dacht anders verdwijnt deze ervaring als
een vage herinnering in de tijd”.

Over Joyce Stevens en Jazzformatie Mijne
Heeren In 2008 besloot Joyce Stevens na
20 jaar te stoppen met haar werkzaamhe-
den als musicalartiest en vol haar passie
voor jazz te gaan. Dit leidde tot de oprich-
ting van haar eigen jazzformatie; Mijne
Heeren en in 2014 tot het schrijven en pro-
duceren van haar voorstelling Joyce Ste-
vens & Jazz and Wine. Op het repertoire
van haar band Mijne Heeren staat Jazz,
een vleugje Latin en prachtig gearrangeer-
de standards uit The American Songbook.

Kleurrijke harmonieën met uitdagende rit-
men en stijlwisselingen met als doel het
publiek te verrassen, inspireren en recht in
het muzikale hart te raken. Mijne Heeren is
een band die je laat swingen maar ook mee
neemt op een intieme reis langs gevoelige
ballads en…..de intense beleving van een
mooi glas wijn. Proost!

Kaarten à € 29,- per persoon zijn on-line te
bestellen: https://goo.gl/aovTSg

Voorzitter Hans Reusch van RTV9

http://www.pen.nl/artikel/joyce-stevens-jazz-and-wine
http://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/de-strip-van-kim-houtzager


'Hof van Jutphaas'
Ongeveer 4 jaar geleden werd
Niroc Vastgoed BV geattendeerd
op de herontwikkelingslocatie
aan het Kerkveld in Nieuwegein,
onderdeel van de oude kern Jut-
phaas. Het gebouw, het oude
buurthuis Kerkveld, op zich was
niet heel bijzonder en oud maar
de locatie daarentegen des te
meer.

Een oude dorpskern met een
plein en de historie die voelbaar
en zichtbaar was. Uiteindelijk is
na vele studies besloten om de
molenwiek opzet van het huidige
gebouw te behouden met daarin
als spil het gemeenschappelijke
hofje waaromheen de nieuwe
'Nul Op de Meter' woningen zijn
gesitueerd en voorzien van de

typische kenmerken van de wo-
ningen aan het Kerkveld. Het
woningbouwplan is modern qua
techniek, onderhoudsarm, onaf-
hankelijk van gas én energie-
neutraal. Deze combinatie van
een duurzame ontwikkeling op
een historische locatie al bekend
sinds 1165 is bijzonder te noe-
men. Kortom modern, duur-
zaam, veilig, sociaal en prachtig
wonen op een locatie die de ba-
kermat is van het huidige Nieu-
wegein.

Vanaf woensdag 22 november
a.s. gaat de verkoop van 'Het
Hof van Jutphaas' van start en
de ontwikkelaars zijn benieuwd
wie de 12 nieuwe bewoners wor-
den van 'Het hof van Jutphaas'
aan het Kerkveld.

Wilt u wonen op één van de
mooiste én oudste locatie van
Nieuwegein? Dan bent u van
harte welkom om op woensdag
22 november a.s. van 17.30 tot
19.00 aan het Kerkveld 63 langs

te komen voor meer informatie
over dit nieuwbouwproject in
Jutphaas.

Download op de volgende link de
brochure: https://goo.gl/xXSDKx

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 karikaturen voor PEN eerst in lijn op papier en kleurt ze daarna in met de computer. De tekeningen zijn te koop. Heeft u
interesse? Mail voor meer informatie naar: info@karikaturist.nl. Deze week de initiatiefnemers van de Kadootjes Bank in Nieuwegein.

Leandra van Bentum en haar vriend Peter Bakker zijn in Nieuwegein een nieuw initiatief gestart. De twee geboren en getogen Nieuwe-
geiners willen dat tijdens Sinterklaas alle kinderen een kadootje krijgen. Daarom zijn Leandra en Peter gestart met de Kadootjes Bank.
Kijk hier voor meer informatie: https://goo.gl/7GJGFF En natuurlijk geeft onze karikaturist Jan Ibelings bovenstaand kadootje, een
prachtige karikatuur van beide initiatiefnemers.



Afzwemmen voor A-diploma

Woensdag 15 november 2017 werd er
afgezwommen voor het A- diploma. On-
der aanmoediging van ouders, broertjes,
zusjes,opa’s en oma’s, zwommen zij af
voor het eerste diploma van het zwem-
ABC, namelijk het A- diploma. Alle kin-
deren deden enorm hun best. Het resul-
taat was dat iedereen is geslaagd! Op
de foto’s de trotse kinderen met hun
diploma;

Geslaagd zijn o.a.: Agnes Hendrickx,
Yassine Loukili, Bastiaan Williams, Sami
Hamiane, Jasper, Jansen, Mike Kreu-
gel, Eliza Sumter, Britt Veen, Rens Boe-
tekees, Bradley Schoonheim, Kyllian
Martens, Hamza Bittich, Damian Broek-
hoven, Wessel Brunt, Benjamin de
Haan, Elin Rasink en Yasmine Belkadi.

Alle namen én de grote foto ziet u op de
volgende pagina: https://goo.gl/Tj8orT

Nieuwegein Awards in Merwestein

Op zaterdag 10 februari 2018 is het zover,
de Nieuwegein Awards! Heb jij deze data al
in je agenda genoteerd? Het belooft weer
een enorm spektakel te worden wat je niet
wil missen! Naast de uitreiking zijn er
spetterende optredens en is er genoeg
gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Wil je iemand aanmelden als kandidaat voor
een Award, of ben je benieuwd hoe het
programma eruit komt te zien? Hou voor het
laatste nieuws en de kaartverkoop de
website www.nieuwegeinawards.nl in de
gaten.

Snelcursussen A- en B-diploma

Ook deze Kerstvakantie 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

Nieuwe lesgroep in Merwestein
Per 25 oktober 2017 is er een lesgroep A-
diploma gestart van 13:00-14:00 uur voor
statushouders iedere woensdag. Komt u uit
een ander geboorteland, bent u tussen de
4.5 en 15 jaar en wilt u leren zwemmen?
Meld u aan.

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


OMKIJKEN

November 2015.

Verwachtingsvol en
met ongetwijfeld iets
sneller kloppende
hartjes verwachten ook
morgen weer veel
Nieuwegeinse
kinderen met (groot)
ouders aan de Oude
Sluis in Vreeswijk de
Goedheiligman met
zijn Pietenschare.

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

Monrooij lijsttrekker CU
De leden van de kiesvereniging
van de ChristenUnie (CU) in
Nieuwegein hebben op de le-
denvergadering van dinsdag 14
november jl. Martin Monrooij
gekozen als lijsttrekker voor de
gemeen-teraadsverkiezingen
van 2018. Monrooij is al vele
jaren het gezicht van de CU en
de leden zijn blij dat hij zich
nogmaals kandidaat heeft ge-
steld.

Martin Monrooij: “ik vind het
een eer dat ik de CU nog een
raadsperiode mag dienen als
lijsttrekker en fractievoorzitter.”

Monrooij: “Ik heb mij de afge-
lopen jaren met plezier ingezet
voor de Nieuwegeinse samen-
leving. De fractie heeft ook echt
wat kunnen bereiken rondom
bv. het betere (groen)onder-
houd in onze stad. Ik blijf mij
graag voor het belang van alle
Nieuwegeiners inzetten.”

De CU heeft op dit moment 2
zetels in de raad van Nieuwe-
gein. De campagne is er op
gericht om deze twee zetels te
behouden, “maar een verkie-
zingsuitslag met drie raadsze-
tels voor de CU zal ook zeker in
dank aanvaard worden“ aldus
Martin Monrooij (foto).

Verhuisbus huren?
Binnenkort verhuizen? Huur
dan nu een verhuisbus in Nieu-
wegein vanaf € 74,- per dag.

Vergelijk verhuurbedrijven in de
omgeving van Nieuwegein een-
voudig en snel op huren.nl. Kijk
op deze link voor een goede
vergelijking: http://bit.ly/2xP4rHI

http://www.huren.nl




Nieuwegein Kiest
Wat vindt u belangrijk voor
Nieuwegein en voor uw wijk?
Op 21 maart 2018 worden de
gemeenteraadsverkiezingen
gehouden. In aanloop naar de-
ze verkiezingen gaat vanaf no-
vember de Verkiezingstour
langs de Buurtpleinen in Nieu-
wegein: elke tweede dinsdag-
avond van de maand bezoekt
een wethouder tezamen met
een lokale politicus een Buurt-
plein om uitleg te geven aan
het gemeentebeleid van de
afgelopen vier jaar en om met
u in gesprek te gaan over wat
er in uw wijk leeft.

De route van de Verkiezings-
tour: dinsdag 14 november,
wethouder H. Adriani en Ma-
rieke Schouten (GroenLinks)
op Buurtplein Zuid. dinsdag 12
december, wethouder M. Ste-
kelenburg (SP) en Gerben
Horst (CDA) op Buurtplein
Doorslag, dinsdag 9 januari,
wethouder P. Snoeren en Ineke
Schiltkamp (ChristenUnie) op
Buurtplein Galecop, dinsdag 13
februari, wethouder J. Gadella
en Herman Troost (VSP) op
Buurtplein Batau. De avonden
beginnen telkens om 20.00 uur.

Voorleeslunch
De bibliotheek organiseert de

voorleeslunch elke laatste
woensdag van de maand van
11:00 – 13:00 uur. Op woens-
dag 29 november is de volgen-
de voorleeslunch. Dan lezen

medewerkers van de biblio-
theek u een mooi verhaal voor
(verzoeknummers zijn welkom)
en serveren u een overheerlijke
lunch. De toegang is gratis.

Aanmelden via het e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. ‘Voorleeslunch.’

Veilig internetten
Denkt u dat niemand kan mee-
kijken als u uw smartphone,
tablet of laptop gebruikt? Kom
dan vooral naar de informatie-
avond op donderdag 30 no-
vember (begin 20.00 uur) in de
bibliotheek. Bits of Freedom
(een organisatie die opkomt
voor internetvrijheid door de
online grondrechten op com-
municatievrijheid en privacy te
beschermen) geeft dan een
korte lezing over privacy. Daar-
na helpen de medewerkers van
Bits of Freedom u om uw spul-
len daadwerkelijk te beveiligen,
dus neem vooral uw smart-
phone, tablet en laptop mee.

Toegang is gratis. Aanmelden:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. 'privacy avond'.

Nieuws van De Tweede Verdieping

Noodkreet uit Vreeswijk!
Woensdag 25 oktober jl. kregen
wij op onze redactie een nood-
kreet uit Vreeswijk binnen. Je
zou verwachten per e-mail,
maar deze keer viel er een en-
veloppe op onze deurmat. Niet
dat dat heel speciaal is want die
vallen wel vaker bij ons op de
mat. Maar deze keer geheel a-
noniem.

In de brief zeggen de schrijvers,
ja het gaat om een drietal zeer
bezorgde lezers van pen.nl: ‘He-
laas kunnen wij geen auteurs-
naam noemen. Dat zou leiden
tot straf, tot vermindering van
het beetje hulp dat we hier krij-
gen in Vreeswijk bij de activitei-
ten én voor de winkeliers.’

De brief bevat een aantal co-
lumns, tien om precies te zijn.
Ons wordt verzocht ze te plaat-
sen iedere week één met het
verzoek dat lezers ze gaan

delen in de Social Media. Van-
daag de vierde column in een
reeks van tien:‘’Boeven van
buiten.'

Boeven van buiten
‘Uit onderzoeken bleek al meer-
dere keren dat Nieuwegein pret-
tig wordt gevonden door de ou-
de dorpskernen Jutphaas en

vooral Vreeswijk. Daar vind je
de parels van Nieuwegein. Het
vele groen, met name het grote,
centrale park, is in trek. Maar
het geld en de mankracht van
de gemeente gaan naar City.
Tuurlijk, langzaam wordt zelfs
Cityplaza aantrekkelijker. Maar
dat is ook niet zo moeilijk. Wan-
neer je veel geld hebt. En City-

plaza nóg ONaantrekkelijker
maken dan het was, is boven-
dien onmogelijk. De echte Nieu-
wegeinse kracht in de omliggen-
de wijken wordt verzwakt door
de gemeente. Het geld gaat
vooral naar een litteken in het
centrum van de stad. Steeds
vaker. Het echte Nieuwegein is
stervende.’

Volgende week 'BAssies en
Adriani.'

Kids Media Lab: Vloggen
Droomt uw kind ervan om een YouTube-ster te worden? Wil het
leren vloggen en bloggen? In het Kids Media Lab (8 t/m 12 jaar)
kaan kinderen van 8 t/m 12 jaar samen met journaliste Hester
aan de slag met allerlei soorten verhalen en mediatechnieken.

Elke twee weken op woensdag komen de kinderen in het Kids
Media Lab in de bibliotheek bij elkaar. De volgende bijeenkom-
sten zijn op 29.11, 13.12 en 27.12 (15.00 tot 16.30 uur). Kinde-
ren kiezen er zelf voor of ze maar één keer willen meedoen of
echt als reporter aan de slag willen in het lab en daarom vaker
aansluiten. Wilt u uw kinderen opgeven voor het Kids Media
Lab? Stuur dan een mail naar actie@detweedeverdieping.nu.
Meedoen is gratis!




