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Voor de derde keer vindt er in Nieuwegein een
grote Pasar Malam plaats. Van vrijdag 20 t/m
zondag 22 april is de Beursfabriek omgetoverd
tot een grote Aziatische Markt met als thema:
‘Uw korte vakantie in Azië’. Ruim 80 standhou-
ders bieden producten uit vele landen aan, zo-
als: Indonesië, de Molukken, Thailand, India,
Tunesië, Maleisië, de Filipijnen en China.

Natuurlijk hoort er bij een Pasar amusement.
Op een groot podium treden diverse artiesten
en kleurrijke dansgroepen op. Zo ontstaat er
een geweldige sfeer van gezelligheid en voor
dat u het weet staat u mee te swingen. Meer
dan 80 artiesten staan geprogrammeerd over
3 dagen.

Klik op onderstaande link voor meer informa-
tie: https://goo.gl/P8FPYk

Drie dagen lang Pasar Malam

Nieuwegein: Onvoldoende betrokken bij plannen

Concrete plannen zijn er nog niet. Daarom
is een uitwerkingsgroep, samengesteld
door de gemeente Utrecht, bezig om de
mogelijkheden in de polder in kaart te
brengen. De gemeente Utrecht heeft zich
voorgenomen om omwonenden uit omlig-
gende gemeenten ook te betrekken. “Door
de nu gekozen opzet wordt in onze ogen
geen recht gedaan aan deze toezegging”,
schrijft het college van Nieuwegein in een
brief aan het Utrechtse stadsbestuur.

TE VER
Verder schrijft wethouder Snoeren (Groen-
Links/D66) dat de locatie in De Meern (so-
ciaal-cultureel centrum De Schalm) op te
grote afstand van Nieuwegein ligt en bo-
vendien slecht te bereiken is met het

openbaar vervoer. Volgens Nieuwegein
komt de gekozen locatie de inwonersparti-
cipatie niet ten goede.

“Uitgangspunt van inwonersparticipatie is
dat het goed toegankelijk moet zijn, zodat
belanghebbenden makkelijk kunnen deel-
nemen aan het proces. Op basis van het
huidige voorstel zal de zorgvuldigheid en
een brede deelname door inwoners onvol-
doende tot zijn recht komen.”

Snoeren roept Utrecht daarom dringend
op een tweede bijeenkomst in Nieuwegein
te organiseren. De gemeente Utrecht be-
raadt zich nog op een reactie aan Nieuwe-
gein.

De stad Utrecht wil in de polder Rijnenburg de komende jaren gebruiken om zon-
en windenergie op te wekken. Rijnenburg grenst aan Nieuwegein en inwoners van
de wijken Galecop en Batau vrezen overlast van windmolens. Nieuwegein vindt
dat buurman Utrecht beter zijn best moet doen om Nieuwegeiners te informeren
over de plannen in polder Rijnenburg. Op 17 mei staat een informatiebijeenkomst
gepland. Maar die is in De Meern. Dat is voor Nieuwegeiners te ver weg, laat de
gemeente Nieuwegein in een reactie weten.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!

Jaargang 22 Vrijdag 13 april 2018

DeDigitaleNieuwegeiner

https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://twitter.com/nieuwegein123
http://www.plusvanloon.nl


http://www.stichtingstellar.nl


Vorming college
De gemeenteraadsverkiezingen zijn
een kleine drie weken achter de rug.
De VVD won en is de grootste partij
met 7 zetels geworden in Nieuwe-
gein. Aan de informateur Marianne
Kallen-Morren is twee weken gele-
den door de liberalen meegegeven
dat bij de vorming van een nieuw
college in Nieuwegein vooral het
programma van de VVD moet wor-
den teruggezien in het nieuwe coa-
litieprogramma.

Afgelopen maandag maakte Kallen-
Morren bekend in de gemeenteraad,
die 29 maart is geïnstalleerd, dat
een coalitie met de VVD (7), PvdA
(3), GroenLinks (3) en het CDA (3)
haalbaar is. Hiermee is nog geen
meerderheid in de gemeenteraad
want samen hebben ze 16 van de
33 zetels. De raad nam het advies
van de informateur vanavond wel
over. De D66 en de SP zijn buiten-
spel gezet. In een eerste reactie net
na de verkiezingen liet de VVD we-
ten een minder linkse coalitie te wil-
len. Maar of dat lukt met Groen-
Links en de PvdA?

Het is nog onbekend of er een ande-
re partij bijkomt of dat één van de
dissidenten van ieders Belang over-
stapt naar één van de beoogde co-
alitie partijen waardoor wel een
meerderheid wordt gehaald. Ook
kan nog naar een gedoogpartij
worden gekeken. Opvallend is dat
geen van de lokale partijen betrok-
ken zijn geweest bij de formatie-
ronde. Nieuwegein heeft in de ge-
meenteraad 12 fracties zitten. De
lokale partijen bezetten 8 raadsze-
tels van de 33. Als alles goed ver-
loopt zal medio mei een nieuw col-
lege gevormd worden.

De nieuwe gemeenteraad

____________________________

Koken met PEN
Iedere week maakt onze 'kookgek'
Eric Dekker een heerlijk gerecht.
Deze week maakt Eric een pan
soep en laat hij zien dat koen niet
mleilijk hoeft te zijn.

Hoe je de soep maakt? Klik op
onderstaande link en zie welke
ingedienten je nodig hebt. Eet
smakelijk!

Video op:
____________________________

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 Hunzewerf in
Vreeswijk: https://goo.gl/YcUzKb
____________________________

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

Trainer Jan Gaasbeek weg bij JSV

GOnverwacht nieuws uit het JSV-kamp. Trainer Jan Gaas-
beek maakte na afloop van de wedstrijd tegen CDW be-
kend dat hij komende seizoen niet meer op Galecop werk-
zaam zal zijn maar bij De Merino’s gaat trainen.

Plotselinge ontwikkelingen want de ex-trainer van SVL had
onlangs nog zijn contract met de Nieuwegeinse club voor
een jaar verlengd. “Maar er stond een clausule in mijn
contract dat we wederzijds konden opzeggen, en dat is nu
dus van mijn kant gebeurd.”

De spelersgroep reageerde teleurgesteld en voorzitter
Wim van Kippersluis al helemaal, “daar kan ik me alles bij
voorstellen. Maar dit was een unieke kans voor mij, gaan
werken op vijf minuten van mijn huis. En die factor heeft
ook een belangrijke rol gespeeld” aldus Gaasbeek.

Het mooie weer komt er aan,
dus dat is genieten bij deze
vrijstaande woning met uit-
zicht over het water! Je be-
schikt met deze woning over
een eigen oprit met garage
dus altijd parkeerplek. Het
perceel is maar liefst 437m2,
inhoud ca 533m2 en 4 slaap-
kamers (je kan nog een 5e
slaapkamer realise-ren).
Scholen, winkels, kinderdag-
verblijven, openbaar vervoer
en uitvalswegen vind je in de
directe omgeving. Kom je
kijken?

Info: https://goo.gl/9cECwX
Vraagprijs: € 469.500,- 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: Snekerveste 30

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


Kleinschalige beroepsvaart

Geboren en getogen binnen schipperskringen
kreeg Oosterlee de kleine beroepsvaart met
de paplepel ingegoten. De schepen waarmee
hijzelf, zijn ouders en grootouders voeren,
illustreren de ontwikkelingen in de regionale
binnenvaart door de tijd.

In zijn dialezing, op zaterdag 21 april aan-
staande, met veel mooie oude foto’s, reist
Oosterlee met de familieschepen mee door
de tijd. Hij doet vooral het Westland aan en
het gebied rond Maassluis, terwijl hij onder-
weg smakelijk vertelt.

Willem Oosterlee is gepensioneerd schipper
maar nog steeds werkzaam op het water als
pontbaas op de Vrevia, het fiets-/voetveer
tussen Vreeswijk en Vianen.

Meer over deze lezing vindt u op onderstaan-
de link: https://goo.gl/ZBQ5JQ

Expo: Kunst Verbindt ..........

Tot 6 mei staat KunstGein Podium in het atri-
um van het Stadshuis vól met kunst. Tijdens
uw bezoek is er altijd een van de kunstenaars
aanwezig, die u graag meer vertellen over het
werk dat u boeit. Vier Nieuwegeinse kunste-
naars: Monique Willemse, Paul Ramakers
(schilders) Monique Kleinjan (sieraden) en An
Wolf keramiek) zijn verantwoordelijk voor de
werken van deze expositie.

As. zaterdag 14 april 2018 is er een live op-
treden van singer- songwriter Coen Teeuwen.
Hij zal de expositie “Kunst Verbindt” muzikaal
omlijsten tussen 15.00 – 15.45 uur.

Coen Teeuwen, 29 jaar, begon 10 jaar gele-
den met gitaarspelen, zingen en liedjes schrij-
ven. Hij raakte geïnspireerd door artiesten als
Bruce Springsteen, Glen Hansard en Pas-
senger. Zijn intieme Nederlandstalige luister-
liedjes, waarbij hij zichzelf begeleidt op gitaar
gaan over persoonlijke themas’s als liefde,
eenzaamheid en hoop. Toegang is gratis.

Lezing over de werven

Langs de Vaartse Rijn in Jutphaas en
Vreeswijk rook het vroeger naar teer.
Talrijke hamers ketsten op ijzer plaat-
werk en ontelbare witheet gestookte
nagels. Jutphaas en Vreeswijk kenden
verschillende werven waar schepen
werden gerepareerd of nieuw gebouwd.

De teer en de werven zijn nagenoeg
verdwenen. Verhalen en foto’s zijn ge-
bleven. Jaap Boersma zal op zaterdag
28 april aanstaande om 13.00 uur een
lezing verzorgen met de titel: ‘De wer-
ven van Jutphaas, Vreeswijk en Nieu-
wegein.’ De toegang is € 5,- p.p. (inclu-
sief twee kopjes koffie/thee). Boots-
maatjes hebben gratis toegang.

Museumwerf Vreeswijk, gevestigd op
het oude terrein van de scheepswerf
Nooit Gedacht van de familie Buiten-
weg, houdt de herinneringen aan
scheepswerven levend. Meer info vindt
u hier: https://goo.gl/u8fFEi

https://pcbuitvaartzorg.nl
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Nieuwe baan voor J. Gadella
Per 1 augustus wordt wethouder Johan
Gadella de nieuwe directeur-bestuurder van
het Samenwerkingsverband Voortgezet On-
derwijs Zuid-Utrecht. Hij is daarom niet be-
schikbaar voor een 3e termijn als wethouder.
Na 5,5 jaar wethouderschap gaat hij een
nieuwe uitdaging aan. Het Samenwerkings-
verband richt zich op onderwijsondersteuning
in een werkgebied van meer dan 10.000 leer-
lingen in de regio. ‘Mijn belangrijkste drijfveer
is het investeren in de toekomst van jongeren,
zodat geen kind tussen wal en schip raakt en
zoveel mogelijk jongeren kunnen werken aan
hun toekomst” aldus Johan.

Johan kijkt terug op een mooie periode en wil
alvast iedereen bedanken voor de plezierige
samenwerking. ‘Ik heb veel medewerkers met
verfrissende ideeën en aansprekende initia-
tieven aan tafel gehad’, aldus Johan. Samen
hebben we veel bereikt. Johan dankt iedereen
voor het enthousiasme, initiatief en de betrok-
kenheid. Ook met onze stad zijn er mooie za-
ken tot stand gekomen zoals de winkelvisie,
de economische visie, Citymarketing, vele
thematische bedrijfsbijeenkomsten, Het
Klooster als distributie hotspot en internatio-
naal ermaarde archeologische vindplaats,
vele kantoorwoningen en een financieel kern-
gezonde gemeente. “Ik kijk terug op een zeer
vruchtbare periode en inspirerende samen-
werking met bedrijven, instellingen, inwoners
en medewerkers. Maar ook kijk ik uit naar mijn
nieuwe werk om in deze regio het beste uit
onze jongeren te kunnen halen.” Aldus Johan.

Tot het nieuwe college aantreedt, blijft Johan
werkzaam als wethouder. De komende tijd is
er volop gelegenheid om hem nog de hand te
drukken en volgt een mooi afscheid. Daarover
volgt later meer informatie.

De VVD-fractie: ‘Wij feliciteren Johan met zijn
benoeming. Ook zijn wij hem veel dank ver-
schuldigd voor de wijze waarop hij invulling
gaf aan het ambt van wethouder voor de VVD
en de wijze waarop hij Nieuwegein mede op
de kaart heeft gezet. Vooralsnog blijft Johan
Gadella actief als raadslid voor de Nieuwe-
geinse VVD.’

Links: wethouder Johan Gadella

Wat bedoel je hier nu weer mee Jan? Nou dat zal ik u zeggen: ik heb via Wikipedia
het woord Participatie opgezocht en daar kwam deze verklaring naar boven. Parti-
cipatie betekent dus actieve deelname. Deelname aan wat zult u zich misschien af-
vragen en dat doe ik ook want steeds meer activiteiten worden in Nieuwegein de
nek omgedraaid. De United Jeugdcup was toch zo langzamerhand een bekend en
gerespecteerd jeugd voetbaltoernooi geworden maar dat is nu verleden tijd: geen
sponsoren meer en vooral geen bereidheid meer bij diverse instanties en personen.
Het is gewoon triest dat zo’n mooi toernooi, internationaal gerespecteerd, moest
verdwijnen. Maar ook de Nieuwegein Awards heeft het licht uitgedaan.

“Vorig jaar waren er al leden van het orga-
nisatiecomité die aangaven te willen stop-
pen. Vanwege het overlijden van Van Hoef-
laken zijn zij nog een jaar doorgegaan. De
organisatie: ‘Tijdens de organisatie van het
laatste event merkten wij ook bij de andere
leden dat de motivatie om door te gaan af-
nam.’Als reden voor het stoppen met de
Nieuwegein Awards geeft de organisatie
onder ander aan dat er veel tijd in gaat zit-
ten om een evenement te organiseren als
De Nieuwegein Awards. Veel leden hebben
een full-time baan. Ook is momenteel het
financieel risico te groot. Al in een vroegtij-
dig stadium moet de organisatie al contrac-
ten afsluiten terwijl er nog geen financiële
dekking is. Ook vraagt de organisatie zich
af of er nog wel voldoende draagvlak is
voor het event en of het misschien toe is
aan vernieuwing.” Dit bovenstaand gedeel-
te heb ik gekopieerd van mijn hoofdredac-
teur voordat hij mij aanpakt voor plagiaat
vermeld ik het maar even!!!

Maar steeds meer van deze activiteiten
verdwijnen en gaan als een nachtkaarsje
uit. Enerzijds begrijp ik het natuurlijk wel dat
er regelmatig wisselingen moeten plaatsvin-
den in de organisatie maar anderzijds loop
je het risico dat er heel veel ervaring weg-
loopt op het zelfde moment. Misschien een
rooster van aftreden maken bij dit soort gro-
te klussen? De sponsoren zouden dit ook
kunnen doen en/of bijvoorbeeld een pot
maken waaruit geput kan worden en dat
elke onderneming in Nieuwegein mee
werkt, niet dat steeds dezelfde onderne-

mers aan de beurt zijn. Misschien moet het
aantrekkelijk gemaakt worden via een af-
trekpost bij de belasting? Ik noem maar een
aantal zaken waarvan ik ook niet weet of
het werkt maar dat wij met z’n allen hier iets
mee moeten is wel duidelijk toch?

Want Participatie betekent tenslotte actieve
deelname aan allerlei zaken binnen de
Nieuwegeinse samenleving. Maar dan komt
er een ander woord boven drijven: Partici-
patiesamenleving!! Heeft u een bakje? Ik
moet even kotsen. Dit is dat kleed waar
Den Haag alle bezuinigingen onder veegt
en dan roept: kijk de samenleving is aan
het participeren! Nee meneer Rutte de sa-
menleving is aan het creperen door de
constante stroom van bezuinigingen. Vooral
het laatste plannetje van zo’n VVD muts,
Tamara van Ark, een wetsvoorstel wat in-
houdt dat een gehandicapte mag gaan wer-
ken onder het minimumloon, ze krijgen dan
wel een aanvulling van de gemeente, (Vest-
zak Broekzak MUTS), maar nu komt het: zij
verliezen hun recht op pensioen en minder
aanspraak op een WW uitkering Hoera de
participatiesamenleving in werking. De rij-
ken worden rijker en de arme worden armer
en dat komt de lijfspreuk van de VVD ten
goede:

Wat van jou is, is van mij en wat van mij is
blijf jij met je poten vanaf !!!

Met hartelijke groet

Jan met de Pet

Voorzitter Hans Reusch van RTV9

Jan met de Pet: 'Actieve deelname!'

http://www.pen.nl/artikel/de-strip-van-kim-houtzager-403


'Rijnhuizen Buitengewoon'
In het weekeinde van 25 en 26
augustus 2018 vindt het cultuur-
evenement ‘Rijnhuizen Buiten-
gewoon 2018’ plaats: een eve-
nement waar zowel amateur- als
professionele kunstenaars uit de
regio hun werk in dit fraai aange-
legde park presenteren voor een
kunstminnend publiek van alle
leeftijden.

Gelijktijdig met ‘Rijnhuizen Bui-
tengewoon’ 2018 wordt het eer-
ste zomerfestival Rond het Fort
georganiseerd. Muziek, optre-
dens en kunst in deze groene
oase in Nieuwegein is een prach-
tige combinatie. In het park ko-
men pagodetenten voor schilders
en kunstenaars met klein werk
zoals keramiek en sieraden.

Daarnaast zijn er in het park in
de open lucht plekken voor 3D-
werk. Welkom zijn beeldhouwers
met brons, hout of steen. Kera-
misten, glas- en textielkunste-
naars, maar ook schilders en
fotografen met buitenwerk. Dit
werk dient weerbestendig te zijn!

De inschrijfperiode is inmiddels
gestart en de organisatie nodigt
(amateur)kunstenaars uit Nieu-
wegein en de omgeving uit om
deel te nemen aan dit bijzondere
evenement. Bent u geïnteres-
seerd om mee te doen? Dan is
nu het moment om zich aan te
melden.

Dit kan tot en met 20 april aan-
staande via het e-mailadres:
inschrijven@rijnhuizenbuitengewoon.nl

.

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.

Op maandag 16 april (van 14.30 uur tot 16.00 uur) opent het PLUS-café in bibliotheek De tweede verdieping (Stadsplein 1c). Een
Lifestylecafé voor bewuste 55-plussers die meer willen weten over gezondheid, lifestyle, cultuur, digitale media en meer. Onze
reporters Frans Evers en Jos van Vogelpoel spraken met Colinda Olff, initiatiefnemer van het PLUS-café.’ Klik op de volgende link voor
een videoverslag met Colinda Olff: http://www.pen.nl/artikel/plus-cafe-voor-55-plussers

http://www.pen.nl/artikel/plus-cafe-voor-55-plussers


Geslaagd voor B- diploma

Woensdag 11 april 2018 werd er afge-
zwommen 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 kinde-
ren deden enorm hun best. Het resultaat
was dat iedereen is geslaagd! Op de fo-
to’s de trotse kinderen met hun A- diplo-
ma;

Mawiya Bozia, Olaf Raves, Mia Fester,
Sami Karijopawiro, Younes Benhadi,
Yasmen Esa, Meric Efe Özturk, David
Roelands, Shane del Prado, Dean
Denneman en Sil van Dongen.

Alle namen en een grotere foto vindt u
op: https://goo.gl/wLKHHW

Nieuwe lesgroep in Merwestein
Eind verleden jaar is er een lesgroep A- di-
ploma 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 web-
site www.merwestein.nl voor meer informa-
tie over deze lesgroep.

Symposium Sportverenigingen
Gemeente Nieuwegein en SportID organise-
ren op 17 april as. het SportID Symposium
“Sport maakt verbinding mogelijk” voor alle
sportverenigingen in Nieuwegein. Tijdens
deze avond zijn er verschillende interessante
workshops, gegeven door NOC/NSF en MO-
vactor voor leden van het bestuur, het kader
en vrijwilligers die werkzaam zijn bij de sport-
verenigingen.

De GGD is ook aanwezig om tips en hand-
vatten te geven. Kortom, een avond die je
niet wil missen! Wil je meer informatie over
de workshops of zou je aanwezig willen zijn
tijdens de avond, vul dan het inschrijfformu-
lier in om je aan te melden.

Klik op onderstaande link voor het inschrijf-
formulier: https://goo.gl/9bABKi

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


OMKIJKEN
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Blokhoeve.
Parkeerterrein Big
Daddys. Daar waar nu
Mac Donalds huist.
Tijdens de jaarlijkse
Corvette meeting
wordt even gecheckt of
een nieuwe Corvette
er nog in zit. Ook zo’n
evenement dat
Nieuwegein is
kwijtgeraakt. Jammer.

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

Sluiting hennepwoning
Burgemeester Frans Backhuijs
heeft besloten om de woning
aan de Braamsluiper 16 in de
wijk de Doorslag te sluiten. De
aanleiding hiervoor is de vondst
van een hennepkwekerij in een
kweektent, in februari dit jaar.
De sluiting gaat in op 11 april
2018 voor de duur van 3 maan-
den.

Op 7 februari jl. deed de politie
een inval in de woning. Bij de
inval werden vier politieauto’s
ingezet en een arrestanten-
busje. Een ‘stille’ wagen stond
al een tijdje geparkeerd in de
buurt van het pand in de wijk de
Doorslag. Getuigen zagen dat
twee personen geboeid werden
afgevoerd. Ook de Koninklijke
Marechaussee was bij de actie

betrokken. Uit de woning wer-
den diverse spullen gehaald. De
politie was op de hoogte van de
hennepkwekerij na een tip.

De politie toen aan onze re-
dactie: 'We hadden informatie
gekregen dat daar mogelijk een
hennepkwekerij zat en een
warmtemeting bevestigde dat
beeld. Daarop zijn wij naar
binnen gegaan. We troffen een
kwekerij met 64 planten aan.
Waarschijnlijk was er 1x eerder
geoogst. Twee personen zijn
inderdaad aangehouden. De
planten en spullen die worden
gebruikt t.b.v. de kwekerij zijn in
beslag genomen.’

Nu is de woning aan de Braam-
sluiper tot 11 juli gesloten voor
de bewoners.

Koplampdieven actief
De koplampen van met name
Volvo’s zijn zeer in trek bij crimi-
nelen. Het gaat om de dure Xe-
nonkoplampen. Was het werk-
gebied eerst alleen maar de
stad Utrecht, nu zijn de crimine-
len vooral te vinden in Nieuwe-
gein. De politie laat weten: ‘De
afgelopen weken worden met
name in Nieuwegein, de Xenon-
koplampen van vooral Volvo’s
gestolen. Het gaat in dit geval
om alle type’s van het merk.’

Op onze grote BuurtWhatsApp
zien we dat vooral in Nieuwe-
gein zuid veel koplampen zijn
gestolen, vooral in de buurt van
de Kribbemonde en de Vloed-
monde. ‘De criminelen zijn juist
zeer actief in de wijken die goe-
de uitvalswegen hebben richting
de snelweg’ laat de politie we-
ten.

De politie vraagt de hulp van de
bewoners als zij iets hebben
gezien of gehoord. Op Face-
book laat zij weten: ‘Hoort u in
de avond- of nachtelijke uren
een autoalarm of u hoort het
geluid van brekend glas bij u in
de buurt aarzel dan niet en bel
112.’

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

https://www.shiatsupraktijkjanvanrossum.nl


 



PLUS-café
Er is iets nieuws in de biblio-
theek: het PLUS-café. Dit is
een wekelijks lifestyle-café van
én voor 55-plussers. Elke
maandag kunt u onder het ge-
not van een kopje koffie praten
over allerlei onderwerpen, zo-
als Nieuwegein, gezondheid,
technologie of de actualiteit.

Samen met de enthousiaste
Nieuwegeinse gastheren en -
vrouwen bepaalt u het pro-
gramma. Het allereerste PLUS-
café vindt plaats op maandag
16 april (14.30-16.00 uur). Hier
wordt een Nieuwegein-quiz ge-
speeld en gebrainstormd over
de toekomst van het PLUS-
café. Bent u er ook bij?

Toegang tot het PLUS-café is
gratis. Aanmelden kan via:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘PLUS-café’).

'Kind en Oorlog'
Hoe kijken Nieuwegeinse kin-
deren van nu aan tegen de the-
ma’s rond 4 en 5 mei? En wat
voor vragen hebben zij aan
mensen die vroeger een oorlog
hebben meegemaakt? Deze
vragen staan centraal in de ten-
toonstelling ‘Kind en Oorlog’,
die op woensdag 18 april
(15.30-16.30) geopend wordt
door burgemeester Frans

Backhuijs in de bibliotheek.

In deze tentoonstellingen wor-
den onder andere vlogs ge-
toond die gemaakt zijn in het
project ‘Vloggen voor vrijheid’.
Hierin gingen jonge vloggers
met het Kids Media Lab van de
bibliotheek op pad om Nieu-
wegeiners te interviewen over
vrijheid, oorlog en vrede. Ook

kunnen bezoekers van de
opening fakkels knutselen in de
bibliotheek.

Toegang tot de opening van de
tentoonstellingis gratis. Aan-
melden kan via het e-mailadres
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Kind en Oorlog’).

Kids Media Lab
Van unboxing video’s tot re-
views: vlogs met speelgoed zijn
razend populair. In het Kids
Media Lab op woensdag 25
april (15.00-16.30) leren kinde-
ren van 9 t/m 12 jaar alles over
het maken van een supersterke
toy vlog: van vlogtechnieken tot
het geheim achter een goede
review.

Toegang tot het Kids Media
Lab is gratis. Aanmelden kan
via het e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Kids Media Lab Toy
Vlog’).

Voorleeslunch
Op woensdag 25 april vindt er
een Voorleeslunch voor senio-
ren plaats in de bibliotheek.
Nieuwegeinse senioren zijn
welkom om aan te schuiven
voor een heerlijke lunch onder
het genot van een voorgelezen
verhaal.

Toegang tot de voorleeslunch
is gratis. Aanmelden kan via:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Voorleeslunch 25 april’).

Nieuws van De Tweede Verdieping

Balby nu op Cityplaza
Vrijdag 6 april jl. heeft wethou-
der Martijn Stekelenburg de Kle-
dingbeurs Balby geopend op
winkelcentrum Cityplaza. Bal-
by’s bestaat in haar vroegere
vorm als Kledingbeurs al 30
jaar. In de loop der jaren heeft
deze Kledingbeurs al op ver-
schillende locaties gezeten:
Buurthuis de Bongerd, voorma-
lig buurthuis Feniks en buurthuis
Kerkveld. Door de centrale lig-
ging in Cityplaza hoopt Balby’s
nu aan de Boogstede 15 veel
kopers en verkopers van kleding
blij te kunnen maken.

Wethouder Martijn Stekelen-
burg: “De gemeente ondersteunt
Stichting Balby’s, omdat zij kan-
sen biedt voor mensen met een
smalle beurs en starters op de
arbeidsmarkt een werkplek om
werkervaring op te doen. Daar-
naast levert haar komst naar
City ook een belangrijk aandeel

in het verlevendigen van de bin-
nenstad.”

Stichting Balby
Balby’s neemt tweedehands kle-
ding in ontvangst om die vervol-
gens door te verkopen. Als de
kleding wordt verkocht krijgt de
voormalige eigenaar een klein
gedeelte van de opbrengst. Bal-
by’s verzorgt hiermee een be-
langrijke rol in een duurzame
economie. Gebruikte kleding die
nog niet versleten is, maar waar
bijvoorbeeld kinderen zijn uitge-
groeid, wordt opnieuw gebruikt.

Vrijwilligers gezocht
Balby’s zoekt enthousiaste vrij-
willigers om de winkel geduren-
de zes dagen per week open te
houden. De winkel is van maan-
dag tot en met zaterdag van
10.00 uur tot 16.00 uur open.
Als er voldoende vrijwilligers zijn
kan Balby’s ook één zondag in
de maand haar deuren openen.

Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met Balby Zim-
merman via email adres:
BalbyZimmerman@gmail.com.
Onze fotograaf Wouter Haring

was aanwezig tijdens de ope-
ning door de wethouder en
maakte daarvan een fotover-
slag. Deze kunt u zien op deze
link: https://goo.gl/1FDzoy

Ouder-kindochtend
Elke tweede woensdag van de maand is er een ouder-kind-
ochtend in de bibliotheek van 10.00-11.00 uur. Dit keer kregen
de kinderen een leuke verrassing: een optreden van Nieuwe-
geinse Voorleeskampioen Sophie. Ook de volgende ouder-kind-
ochtend zal weer genieten worden voor (groot)ouders en klein-
tjes (0-4 jaar). Op woensdag 9 mei leren ze hoe leuk en gezond
samen dansen kan zijn.

http://www.kapsalonvandoorn.nl





