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De Digitale Nieuwegeiner

Sootercontrole: 17 bekeuringen

Warmtescan in de Rijtuigenbuurt
Dinsdagavond 20 februari jl. heeft wethouder Peter Snoeren, o.a. wethouder Duurzaamheid en tijdelijk energieambassadeur, met een infraroodcamera een warmtescan uitgevoerd in de Rijtuigenbuurt. Dit late tijdstip was noodzakelijk om een
goede scan te maken van waar de woning een energielek heeft.
Met een warmtecamera (infraroodcamera)
kun je door middel van kleuren direct zien
waar temperatuurverschillen zijn. Daarmee
kan Energie-N inwoners inzicht geven in
waar precies warmteverlies optreed, wat
dit betekent en hoe ze daar iets aan kunnen doen. De infraroodfoto’s met de temperatuurverschillen zijn ter plaatse te zien.
Energie-N
Het initiatief Energie-N is genomen door
de energieambassadeurs die onder de
vlag van Samen Duurzaam Nieuwegein
werkzaam waren.
Energie-N is een vereniging waarin bewoners van Nieuwegein worden geholpen om
de juiste stappen te zetten bij het besparen van energie en het opwekken van
energie. Energie-N helpt bewoners van

de Vogelbuurt en de Rijtuigenbuurt bij het
in kaart brengen van besparingsmogelijkheden. Dit doen ze door voor verschillende
woningtypen een deskundig energieadvies
op te stellen met daarin duidelijk aangegeven welke maatregelen mogelijk zijn.
Klimaatneutrale stad
De gemeente Nieuwegein wil in 2040 een
klimaatneutrale stad zijn. Dat houdt in dat
Nieuwegein per saldo geen toename van
CO2 in de atmosfeer veroorzaakt. Daarvoor moet de gemeente onder andere
energieneutraal worden. Voor het bereiken
van deze ambitie is de ‘Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040, op weg naar
een klimaatneutrale gemeente’ opgesteld.
Het initiatief maakt onderdeel uit van de
Routekaart naar een energieneutrale stad.
Video van de scan: https://goo.gl/PzGvFh

Afgelopen maandag 20 februari heeft de politie in Nieuwegein een grote bromfietscontrole
gehouden. Deze controles waren op diverse
plaatsen. In totaal zijn er 17 bekeuringen
uitgeschreven voor slecht werkende remmen,
rijden zonder helm en opgevoerde brommers.
Diverse bromfietsen hebben een WOK-status
gekregen en mogen pas weer rijden nadat ze
zijn goedgekeurd door het RDW. Twee motorblokken zijn in beslag genomen omdat ze mogelijk van diefstal afkomstig zijn.
De politie laat onze redactie weten: ‘Veiligheid
op de weg en fietspaden vinden wij belangrijk.
Om die reden houden wij regelmatig controles.
Zorg dat je brommer op orde is, hou je netjes
aan de snelheid en zet indien verplicht je helm
op (+bandje vast).'

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!

'City Zingt'

Woning van de week: Meloengaarde 6
De wijk "de Gaarde"’ is altijd
populair en daar is nu een
sfeervol 4-kamer maisonnettewoning te koop.

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

De woning ligt op de 1e en 2e
verdieping van een kleinschalig appartementencomplex.

100% Cees
Iedere twee weken trekt de redactie van De Digitale Stad Nieuwegein erop uit met Maestro Cees
van Suylekom. Koken ter plekke in
een leuke locatie een bijzonder recept. Deze week waren we in de
keuken op de redactie van pen.nl.
Cees maakte een heerlijke zalmpasta. Makkelijk te maken en zeer
lekker.

Vanuit het terras aan de achterzijde kijkt u vrij weg. Woonoppervlakte 79m2 en inhoud
250m3.
Info: https://goo.gl/qMHvrG
Vraagprijs € 200.000 k.k.

Video op: https://goo.gl/7wk2uj
____________________________

De gemeenteraadsverkiezingen 2018

Alle straten, lanen, driften, pleinen
en wat dies meer zij, vastgelegd
volgens een vast stramien: ter
hoogte van het pand met huisnummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in gefotografeerd. Daarbij bepaalt het
straatnamenregister van de Gemeentegids 2010 de alfabetische
volgorde in deze rubriek.
Deze week de Houtduif in de wijk
Doorslag: https://goo.gl/VQQYFL
____________________________

Het gemeentenieuws
Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wisten
het al, maar vanaf woensdagmorgen 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

Op zaterdag 30 juni 2018 vindt de
2de editie van City Zingt plaats! Een
meezingfestival voor jong en oud.
Word je ook zo blij van zingen en
vind je het leuk om samen een
feestje te bouwen? Dan is de organisatie op zoek naar jou!
Waarom City Zingt
Met City Zingt wordt de verjaardag
van Nieuwegein gevierd. In 2021
bestaat Nieuwegein namelijk 50
jaar. City Zingt viert vanaf nu ieder
jaar de verjaardag en is het startschot richting het feestjaar 2021.
Meedoen!?
Het Nieuwegeinse meezingspektakel is voor iedereen gratis toegankelijk. Wil je meezingen in het City
koor? Of wil je dat we met een koor
langskomen om te repeteren zodat
je met buurtgenoten alvast een
voorproefje kunt krijgen? Stuur dan
een e-mail naar: info@cityzingt.nl.
Vrijwilligers gezocht!
Lijkt het je leuk om te helpen met de
organisatie van City Zingt, dan is de
organisatie ook op zoek naar jou!

Nog even en het is 21 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt dan een keuze maken, misschien wel het verschil. Maar dat kunt u alleen als u ook
daadwerkelijk gaat stemmen. Een recht die we hebben
verworven en daar waar we zuinig op moeten zijn.
Op De Digitale Stad Nieuwegein zullen we de komende
weken de partijen aan u voorstellen, wie is die fractievoorzitter of lijsttrekker en wat vindt hij/zij belangrijk. Wat is hun
partijprogramma oftewel wat beloven zij u voor de komende vier jaar. Aan een ieder stellen wij dezelfde vragen, we
trekken niemand voor, Jan met de Pet zal geregeld zijn
licht laten schijnen over de beloftes, hun partijprogramma
etc.
Als zevende Herman Troost van de VSP in Nieuwegein.
Klik hier voor meer informatie: https://goo.gl/y4ukyK

De organisatie zoekt vrijwilligers
voor de dag zelf om mee te helpen
om alles in goede banen te leiden
en zij zoeken creatieve mensen die
hen daarbij willen ondersteunen,
bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van
de website en sociale media. Voor
dit laatste is wel kennis en kunde
vereist.
Stuur een e-mailtje naar het adres:
info@cityzingt.nl en laat weten wat
jij kan betekenen voor City Zingt!

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!'

'Portret van de Week'
'Tandje erbij'
De Verdiepingsgroep van Fotogroep Fotogein
uit Nieuwegein exposeert nog tot en met 3
maart in het KunstGein Podium in het Stadshuis aan het Stadsplein 1c in de binnenstad
van Nieuwegein.
Getoond wordt het werk van negen fotografen die het afgelopen jaar een Mentoraat van
de Fotobond hebben gedaan. Dit mentoraat
is een soort verdiepingstraject, waarbij de
deelnemers gedurende een aantal sessies
proberen hun fotowerk naar een hoger niveau
te tillen. In dit geval was mentor en fotograaf
Jan Ros de grote stimulator van dit traject.
In overleg met hem weidde iedereen zich aan
een individuele opdracht waar gedurende een
half jaar hard aan werd gewerkt. Per sessie
kreeg elke deelnemer individuele aandacht
en tips om de uitwerking van de opdracht te
optimaliseren.

Op De Digitale Stad Nieuwegein hebben
we wekelijks een portret van een opmerkelijk persoon. Met de camera in de
aanslag lopen we door Nieuwegein. Gefascineerd in personen proberen we met
de camera, opvallende, opmerkelijke
personen vast te leggen. Het Portret van
de Week is Sylvia Kramer.
Arend Bloemink: ‘Stond Sylvia me nu al
achter de deur op te wachten? Of is ze
gewoon razendsnel? Eén ding is zeker,
mijn vinger was net van de deurbel af
toen de voordeur openzwaaide. En daar
staat ze dan: het Portret van déze
Week. Knalrood leren jekkie. Zongekleurd. Kortgeknipt grijswit kapsel. Een
en al vrolijkheid.'
Klik op onderstaande link voor het portret van de week: https://goo.gl/f1qEZ4

Programma 'Gluren bij de Buren'
Het klinkt nog verwen maar op zondag 11
maart 2018 vindt er weer een ‘Gluren bij de
Buren’ plaats in Nieuwegein. ‘Gluren bij de
Buren’ is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk evenement met inmiddels 14 deelnemende steden, en zal voor de zesde keer plaatsvinden in Nieuwegein.
Dirkjan: ‘Het concept is simpel, elke huiskamereigenaar is een dagje directeur van zijn/
haar eigen poppodium of mini-schouwburg.
Elke artiest speelt tussen 12.00 uur en 17.00
uur drie keer in 30 minuten het vloerkleed
plat. Uiteraard is het voor artiesten ook mogelijk om in hun eigen huiskamer een optreden
te verzorgen.’

Programma
Inmiddels is het programma bekend. UI kunt
genieten van maar liefst 27 lokale acts en 81
optredens in 27 huiskamers. Klik hier voor het
progrmma: https://goo.gl/aacnyy

Minecraft project komt tot leven
In april 2017 werd vanuit de bibliotheek De
Tweede Verdieping in Nieuwegein een Minecraft (populair computerspel) toernooi georganiseerd. Kinderen werden gevraagd om in
teams een Happy Place voor Nieuwegein te
ontwerpen.

Tips en getuigen gezocht van beschieten woning
Iemand vuurt schoten af op een woning aan de Beatrixstraat in het Vreeswijk. Ruim
een week later legt iemand een handgranaat bij de voordeur van hetzelfde huis. De
politie zoekt de nog onbekende verdachte of verdachten. Daarom is zij nu op zoek
naar mogelijke getuigen of mensen die een tip kunnen geven.
Het gebeurt in de vroege ochtend van
woensdag 7 februari 2018. De bewoners
van de Beatrixstraat schrikken op van schoten. Eén van de woningen in de straat is
doorzeefd met kogels. De muren, ramen en
rolluiken zitten vol kogelgaten. In de huurwoning wonen een man en vrouw met hun
dochter. Zij blijven ongedeerd.

sluiten in verband met de veiligheid van de
bewoners en de omgeving.

Handgranaten
Twee weken later, op donderdag 15 februari, vindt de bewoner van het beschoten
huis ’s ochtends vroeg een handgranaat bij
de voordeur. Hij belt 112, de politie komt ter
plaatse en zet de straat af. De basisschool
op de hoek van de straat blijft dicht. De Explosieve Opruimingsdienst neemt de granaat mee en de omgeving wordt vrijgegeven. Maar diezelfde middag vindt de bewoner nóg een handgranaat tijdens verplaatsen van zijn auto. De burgemeester van
Nieuwegein besluit het huis per direct te

Vragen
Heeft u iets gezien van de beschieting en
van het achterlaten van de handgranaten of
weet u meer over deze zaak, dat de politie
misschien kan helpen de verdachte of
verdachten op te sporen. Twijfel dan niet,
maar bel gratis de Opsporingstiplijn van de
politie 0800-6070. Of gebruik het formulier
op deze pagina om uw tip bij de politie te
melden. Als u uw naam liever niet wilt zeggen, meld uw informatie dan anoniem. Bel
gratis 0800-7000 of gebruik het online formulier van Meld Misdaad Anoniem.

Onderzoek
De politie onderzoekt de zaak en kan in dit
stadium van het onderzoek nog niets zeggen over het mogelijke motief van de beschieting en handgranaten.

De drie vrienden Dimar (11 jr), Ayoub (12jr) en
Kaan (12jr), hebben dit toernooi gewonnen en
mogen hun ontwerp realiseren bij het amfitheater in Galecop, tegenover de kruising van
de Willem Elschothove en de Lucas van
Leydenhage. Hun happy place heet Funland.
Funland is een plek met een hut, minibibliotheek, hangmatten, picknickbanken, wildbreiwerk, vogelhuisjes, moestuin, kruidentuin,
fruitbomen, vlinderstruiken, kleinkunst, bloemen en speeltoestellen. De Lucas Galecop
school is nauw betrokken bij Funland. Kinderen werken tijdens de les Creacuit mee aan
een kleinkunstproject van Funland.
Voor de realisatie van Funland heeft de gemeente geld en ondersteuning vanuit het
jongerenwerk MOvactor beschikbaar gesteld.
Ook het IVN (Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid) en de Stichting Wijkoverleg
Galecop ondersteunen dit project. Daarnaast
is er een bewonersinitiatief gestart om de
jongens met de realisatie te helpen.
Met dit project wilt het bewonersinitiatief de
kans aangrijpen om een ontmoetingsplek te
creëren vóór en dóór de wijkbewoners. Een
plek waar jong en oud de natuur, elkaar én
zichzelf kunnen beleven. Een plek waar het
gezellig is om er te zijn. Just Fun!
Samen met andere kinderen uit de wijk zijn de
jongens reeds begonnen met de bouw van
Funland. Kinderen zijn blij met dit initiatief: “Dit
is toch leuk dat we dit mogen doen van de
gemeente, dit heb ik nog nooit eerder gedaan,
een hut en een moestuin bouwen van wilgentakken.” Funland is aangemeld bij NLDoet.

Voorzitter Hans Reusch van RTV9

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 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 MiniMuzikantjes in Dorpshuis Vreeswijk.
Vanaf 1 februari 2018 is Jennie de Weerd met haar bedrijf Kindercentrum MiniMuzikantjes onder dak in het Dorpshuis Fort Vreeswijk.
Het Kindercentrum MiniMuzikantjes is een nieuw bedrijf in Nieuwegein en helpt kinderen om lekker in hun vel te zitten. Ach lees hier
meer over haar initiatief: https://goo.gl/UvqGne

Kids Art Club in het KCN
Ook deze voorjaarsvakantie organiseert het Kunstenaars Centrum Nieuwegein (KCN) weer de
‘Kids Art Club’ en wel op woensdag 28 februari. Deze workshop
is voor kinderen van 8 tot 11 jaar.
Vindt uw kind schilderen en tekenen leuk? Of bent u op zoek naar
een leuke of bijzondere activiteit
voor uw kind in de vakantie?
Meld hen aan! Dat kan via een emailtje naar het secretariaat van
het KCN: ledenkcn@gmail.com.
De ‘kids’ leren schilderen op
doek, waarbij het mengen van
kleuren centraal zal staan. Er is
plaats voor acht kinderen.
Vier leden van het KCN, Willy
Begeman, Mahsjid Djalinoes,

Corrie van Mourik en Monique
Murray, zullen op die dag van
14.00 uur tot 16.30 uur de workshop organiseren in de galerie
van het KCN aan de Kerkstraat
38 in Jutphaas.
De begeleiders zijn voornemens
in het najaar een expositie in te
richten van de door de kinderen
gemaakte werken. Zij vragen een
bijdrage van 10,- euro per kind.
Dit bedrag is voor materiaal en
versnaperingen.
De Kids Art Club is er ook voor
verjaardagspartijtjes. Meer weten
hierover? Kijk eens op de Kids
Art pagina. Deze is te vinden op
de website van het Kunstenaars
Centrum in Nieuwegein:
http://www.kcn-galerie/

Geslaagd voor zwemdiploma
Nieuwe lesgroep in Merwestein
Eind verleden jaar is er een lesgroep A- diploma gestart van 13.00 uur tot 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 dan aan. Kijk op de website www.merwestein.nl voor meer informatie over deze lesgroep.

Woensdag 21 februari 2018 werd er afgezwommen voor het A- 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 eerste
diploma van het zwem-ABC. Alle kinderen deden enorm hun best. Het resultaat
was dat iedereen is geslaagd! Op de foto de trotse kinderen met hun diploma.
Tyson van den Brink, Jelle ten Pas, Lina
Hammouti, Amir Ibrahim, Rayhana Ghalit, Selma Amnih, Nathan Slingerland,
Lorena de Zwart, Matthias Wiersma,
Shyrani Jhingoeriesingh, Joey van de
Burg, Maral Keskiner, Jason Redlbach,
Meike Dissel en Fenne Scheurleer.
Alle namen en een grote foto vindt u op
de volgende link: https://goo.gl/cNSUQx

Zwemmen in de Krokusvakantie
De Krokusvakantie komt er alweer aan,
heerlijk even vrij van school. Wat ga je allemaal doen? Een dagje zwemmen is heel
leuk en gezellig!
Wanneer je komt zwemmen is het wel handig om even op onze website te kijken voor
de openingstijden.
Vrijdag 23 februari kun je komen zwemmen
van 09.30-14.30 uur. We hebben een vakantierooster van zaterdag 24 februari t/m zondag 04 maart 2018.
Let op, in de vakantie start het recreatief
zwemmen van maandag 26 februari t/m
vrijdag 02 maart om 10.00 uur! Kijk op
www.merwestein.nl voor meer informatie.

Schaatsen in Parkhout
Schaatsliefhebbers moeten nog
even geduld hebben. De baan is
nog niet open. Het ijs van de
schaatsbaan Parkhout is nog
niet dik genoeg. De ijsmeester
controleert het ijs elke dag. Volg
het laatste nieuws via de website www.pen.nl.
Schaatsbaan Parkhout is een
natuurlijke landijsbaan van 400
meter. De ijsbaan ligt in het
prachtige Park Oudegein (ingang aan de Geinoord in Nieuwegein).
De baan bestaat al ruim 40 jaar
en is eigendom van de
gemeente Nieuwegein. De
gemeente zorgt voor muziek,
verlichting en dat de baan goed
berijdbaar is.
Winterklaar
Afgelopen maanden is er hard
gewerkt om de schaatsbaan
winterklaar te maken. De oevers
zijn bijgewerkt, het waterpeil is
op orde gebracht en de licht- en
geluidsinstallatie is getest. Het
terrein is met een toegangshek
afgesloten en er is een bord geplaatst ‘betreden op eigen risico’. Kortom, de baan is klaar
voor gebruik.

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

Februari 2012.
Een klein beetje
sneeuw in een
weekend trok ouders
en kinderen naar de
‘berg’ in Batau-noord.
Want wat is er mooier
dan in de winter met je
sleetje van die berg af
te glijden…

IJsdikte
De schaatsbaan mag open als
het ijs minimaal 8 cm dik is. Dit
zijn de richtlijnen van de KNSB
(Koninklijke Nederlandsche
Schaatsenrijders Bond). Deze
dikte is voorlopig nog niet overal
bereikt.
Als de gemeente de schaatsbaan opent, dan wordt dat kenbaar gemaakt via de website
www.pen.nl. Bij het toegangshek worden er dan fietsenrekken geplaatst en is er toezicht
aanwezig. De baan is open van
9.00 uur tot 22.00 uur, ook in
het weekeinde en de toegang is
gratis.

Verhuisbus huren?
Binnenkort verhuizen? Huur dan
nu een verhuisbus in Nieuwegein vanaf € 74,- per dag.
Vergelijk verhuurbedrijven in de
omgeving van Nieuwegein eenvoudig en snel op huren.nl. Kijk
op deze link voor een goede
vergelijking: http://bit.ly/2xP4rHI

Nieuws van De Tweede Verdieping
Kidsvloggers gezocht

Privacy of Veiligheid

Voor het vlogproject ‘Vrijheid
en vrede’ is de bibliotheek op
zoek naar enthousiaste Nieuwegeinse kidsvloggers (9 t/m
12 jaar). De kinderen gaan tussen half maart en half april met
de bibliotheekmedewerkers
van het Kids Media Lab op stap
om stadsgenoten te interviewen. Wat betekenen vrijheid en
vrede voor bijvoorbeeld een
soldaat of een vluchteling?

Binnenkort stemt u niet alleen
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het referendum over de
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 vindt ook
plaats op 21 maart. Maar wat
houdt deze wet nou eigenlijk
in? Mag de AIVD u straks zomaar afluisteren? Moet u een
keuze maken tussen privacy en
veiligheid?

Alle gemaakte filmpjes worden
op woensdag 18 april in de bibliotheek gepresenteerd tijdens
de opening van de tentoonstelling ‘Kind & oorlog’ door burgemeester Frans Backhuijs.
Kidsvloggers kunnen zich tot 1
maart aanmelden via e-mail:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. Vloggen over vrijheid).
Let op: er is plek voor maximaal 10 kinderen.

Verkiezingsdebat
Weet u al wat u gaat stemmen
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart? Op
dinsdagavond 13 maart
(19.30-22.30 uur) vindt het
Verkiezingsdebat plaats in
theater De Kom. Onder leiding
van René Hansen, presentator
van het Politiek Café Nieuwe-

Word oldtimer chauffeur
Wil jij betaald rondrijden in onze
oldtimers, flexibele werktijden,
veel avontuur, leuk contact met
klanten, bruidsparen en verschillende (trouw)locaties en veel
vrije tijd? Mail dan voor meer informatie je CV & motivatie naar:
info@huureenoldtimer.nl en wie
weet rij jij binnenkort betaald
met onze oldtimers door Nederland rond. Studenten & senioren
zijn zeer welkom! (Rijbewijs &
enige rijervaring vereist)

De Vacature:
Oldtimer chauffeurs
– Woonachtig in de omgeving
van Nieuwegein
– Je hebt rijervaring
– Goede omgang en zorg voor
onze oldtimers
– Klantgericht & vriendelijk
werken
– Flexibilteit (er wordt namelijk
ook in de avonden/weekend
gewerkt)

Stemwijzer gelanceerd
De Stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen is online
gegaan.
De lokale lijsttrekkers kwamen naar de bibliotheek om deze
online kieshulp in te vullen, onder toeziend oog van burgemeester Frans Backhuijs. Gelukkig kwamen ze bijna allemaal op hun
eigen partij uit!
gein, en debatleidster Elisabeth
van den Hoogen zullen Nieuwegeinse partijen met elkaar in
debat gaan aan de hand van
zes stellingen over lokale, actuele onderwerpen. Hoe denken
de partijen bijvoorbeeld de verkeersveiligheid op de Noordstedeweg te kunnen vergroten?
En hoe zien ze een klimaatneutraal Nieuwegein in 2040 voor
– Veel verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid
– Netheid
– En een passie voor oldtimers

Wat kunnen wij bieden:
– Betaald rondrijden in onze
oldtimers
– Flexibele werktijden en veel
vrije tijd
– Veel avontuur
– Leuk contact met klanten,
bruidsparen en verschillende
(trouw)locaties
– Leuk en gezellig team vol
liefhebbers van oldtimers
– Studenten & senioren zijn zeer
welkom!
Interesse? Mail je CV & motivatie naar info@huureenoldtimer.nl
en wie weet rij jij binnenkort betaald met onze oldtimers door
Nederland rond!
Kijk op: www.huureenoldtimer.nl
& www.devolkswagenbus.nl

zich? Laat uw stem horen en
kom ook naar het Verkiezingsdebat. Kaarten haalt u in de
bibliotheek of reserveert u via
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. Verkiezingsdebat).
De entree voor het debat is
gratis. Bibliotheekleden krijgen
op vertoon van hun pas een
gratis consumptiebon.

Op woensdagavond 7 maart
van 20.00-22.00 uur krijgt u de
mogelijkheid om al uw vragen
over de Wiv 2017 te stellen aan
een panel van experts. Dit panel bestaat onder andere uit
Sander Schaepman, voormalig
hoofd van rechercheafdelingen
en bekend van het tv-programma Hunted, en David Korteweg
van burgerbelangenorganisatie
Bits of Freedom.
De toegang tot deze avond is
gratis. Aanmelden kan via
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. Privacy of veiligheid.)

