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Vreeswijk werd woensdagmorgen 18 april jl.
weer opgeschrikt door de vondst van twee
handgranaten. Deze keer in de Margrietstraat,
vlakbij de Beatrixstraat waar twee maanden
terug ook enkele handgranten werden gevon-
den. Kort daarvoor werd de woning waar de
handgranaten werden gevonden beschoten
door een automatisch wapen.

Over de vondst van afgelopen woensdag kon
de politie nog weing zeggen. Ook niet of de
twee zaken met elkaar hebben te maken. De
bewoners van de Margrietstraat waren vanwe-
ge het ruimen van de handgranaten korte tijd
geeëvacueerd. De straat was tot in de middag
afgezet en de politie heeft met speurhonden
het gebied afgezocht. Updates via www.pen.nl

Weer handgranaten in Vreeswijk

Lokale partij schuift aan bij onderhandelingen

Marco Diekstra van de VVD tegenover on-
ze redactie: ‘Centraal in de gevoerde ge-
sprekken om te komen tot een coalitie
stonden de vragen welke bestuursvorm we
willen kiezen en wat de belangrijke onder-
werpen voor de komende periode zijn. De
partijen willen doorgaan om een strategi-
sche agenda met de raad te ontwikkelen,
en een coalitieakkoord op hoofdlijnen af te
sluiten. Hierbij zien de partijen een kans
om de gemeenteraad in positie te brengen
op een aantal belangrijke thema’s voor de
stad. Het moet leiden tot een andere vorm
van samenwerking, waarbij er meer eige-
naarschap komt te liggen bij de Raad.’

De komende week wordt nog nader ge-
sproken met één van de lokale partijen
om bij de besprekingen aan te schuiven

want de VVD, PvdA, GroenLinks en het
CDA hebben net geen meerderheid. Nu
hebben ze 16 van de 33 zetels. Insiders
laten weten dat er gesprekken gevoerd
gaan worden met de nieuwe partij Lokale
Vernieuwing. Zij zijn goed voor twee ze-
tels. Lokale Vernieuwing is ontstaan na in-
terne ruzies bij ieders Belang. Hierdoor
werd ieders Belang opgesplitst en werd
een gevecht gevoerd om de naam. Deze
werd tenslotte ieders Belang/Groep de
Jong. Tijdens de verkiezingen kreeg de
partij de naam Lokale Vernieuwing. Zij
kunnen dus voor een meerderheid zorgen:
18 van de 33 raadszetels.

Als alle gesprekken goed verlopen kan
half Mei het nieuwe college worden ge-
presenteerd conform de wens van de VVD

De coalitie onderhandelingen voor een nieuw college in Nieuwegein zijn op volle
toeren. Dinsdagavond 17 april jl. zijn de fractievoorzitters van alle politieke partij-
en bijgepraat. De onderhandelingen zullen voortgezet worden in het weekend van
21 en 22 april aanstaande. Deze keer met één van de lokalen. Zoals zich dat nu
laat zien zal dat Lokale Vernieuwing zijn. Zij kunnen zorgen voor een meerderheid:
18 van de 33 raadszetels.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!

Jaargang 22 Vrijdag 20 april 2018

DeDigitaleNieuwegeiner

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


'Kind en Oorlog'
Wat betekent vrijheid voor jonge
Nieuwegeiners? Welke herinne-
ringen hebben stadsgenoten die de
oorlog nog hebben meegemaakt,
hieraan? En wat betekenen vrijheid
en vrede voor bijvoorbeeld een
vluchteling of soldaat? Op woens-
dag 18 april hebben Nieuwegeinse
kinderen hun vlogs en tekeningen
gepresenteerd over oorlog, vrede
en vrijheid in bibliotheek De tweede
verdieping. Burgemeester Frans
Backhuijs opende de middag en
ging met de kinderen in gesprek
over hun kunstwerken en filmpjes.
Wat weten zij over de herdenking
op 4 mei en de viering op 5 mei?
Wat betekent vrijheid voor hen en
hoe geven zij vrijheid door?

In aansluiting op de opening konden
kinderen en volwassenen in de Me-
dia Makerspace van de bibliotheek
een elektronische vrijheidsfakkel
versieren. Ook was er gelegenheid
om de expositie ‘Kind en Oorlog’ te
gaan bekijken onder het genot van
een hapje en drankje.

De tentoonstelling en het vlogpro-
ject zijn een gezamenlijk initiatief
van het Comité 4 en 5 mei Nieu-
wegein en bibliotheek De tweede
verdieping. Doel hiervan is om
jonge en oude Nieuwegeiners met
elkaar te verbinden en samen na te
laten denken over het belang van
vrijheid.

In het project ‘Vloggen voor vrijheid’
gingen jonge reporters op pad met
medewerkers van het Kids Media
Lab van de bibliotheek. Ze inter-
viewden verschillende Nieuwegei-
ners over leven in tijden van oorlog,
vechten voor vrede en de vraag wat
vrijheid voor hen betekent. Voor de
tentoonstelling hebben kinderen van
Nieuwegeinse basisscholen – onder
leiding van het Comité 4 en 5 mei
Nieuwegein – kunstwerken ge-
maakt. Hun creaties zijn geïnspi-
reerd op waargebeurde verhalen
over kinderen in oorlogstijd in onder
andere Jutphaas en Vreeswijk.
____________________________

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: https://goo.gl/F4YuJB
____________________________

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 Iepenhove in Blok-
hoeve: https://goo.gl/ofeohY
____________________________

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

Prijsvraag: Win een volledig verzorgde lunch

Begin 2018 is de trouw- en evenementenlocatie Green Vil-
lage aan de Blokhoeve 7 in Nieuwegein helemaal ver-
nieuwd. De oude boerderij uit 1930 is volledig verbouwd.
Zo is er aan de boerderij een grote zaal en een unieke
Orangerie gebouwd. Ook de tuin rondom Green Village is
opnieuw aangelegd met als pronkstuk een hoge eiken-
boom waarmee het hoognodige groen wordt teruggebracht
in de wijk.

Nieuwsgierig geworden hoe Green Village er nu uit ziet?
Dan hebben we goed nieuws! Middels deze prijsvraag
maak je namelijk kans op een volledig verzorgde lunch
voor vier personen bij het vernieuwde Green Village. Het
enige dat je hiervoor hoeft te doen, is antwoord geven op
vier vragen. Meedoen kan tot 31 mei aanstaande. Klik hier
om naar de prijsvraag te gaan.

Ga hier naar de prijsvraag: http://www.pen.nl/prijsvraag

In de wijk Zuilenstein is het
heerlijk en prettig wonen met
alle voorzieningen in de direc-
te omgeving. In deze wijk
staat nu een ruime hoekwo-
ning te koop. De woning heeft
veel lichtinval, een gezellige
erker, balkon én een zonnige
tuin op het noordwesten. 4
Slaapkamers, inhoud circa
372m3 en woonoppervlak
van ca. 120m2. Je bent van
harte welkom voor een be-
zichtiging.

Vraagprijs: € 289.500,- k.k.

Info: https://goo.gl/p2A9yf

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 v.d. week: Mr.J.M.M. Hamersstraat 65

http://www.pen.nl/artikel/video-expositie-kind-en-oorlog-geopend
https://www.moenmakelaars.nl
http://www.slagerijwimkastelein.nl
http://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

Afvalinzameling op Koningsdag

Op Koningsdag (vrijdag 27 april) is RMN
(Reinigingsbedrijf Midden Nederland) geslo-
ten en vindt er geen inzameling plaats. Ook
het recyclingstation is deze dag dicht.

De container die normaal gesproken op deze
vrijdag wordt geleegd, wordt nu op een ande-
re dag geleegd.

Via de gratis RMN-app en via de website
www.rmn.nl kunnen inwoners, na het intypen
van postcode en huisnummer, op het
inzamelschema zien op welke dag RMN in
hun straat langskomt. Let op: Dit kan voor of
na Koningsdag zijn. De container moet die
dag zoals altijd voor 07.30 uur aan de weg
staan

'Foto van de week'

Tijdens zijn omzwervingen door en om
Nieuwegein heeft de Nieuwegeiner
Arend Bloemink (1946) vrijwel altijd zijn
camera bij zich. Zijn camera is als het
ware een verlengstuk van zijn ogen.
Een veelgebruikt verlengstuk. Hij foto-
grafeert dat wat hem opvalt. Soms is dat
iets bijzonders. Soms is dat iets alle-
daags. Afgelopen woensdag was hij in
de buurt van de Beatrixsluis in Vrees-
wijk.

Bloemink: ‘Daar, waar tot voor kort het
Sluispad liep, aan de oostkant van het
Lekkanaal, daar zijn vanmiddag in op-
dracht van RijksWaterStaat ‘ceremoni-
eel’ een tweetal boeien verwijderd.
Daarmee is het Lekkanaal op die plek
90 meter breder geworden. Meteen na-
dat de boeien verwijderd waren, legden
de eerste twee schepen aan aan de
nieuwe kade.........’ Ach klik op de
volgende link voor alle foto's die Arend
heeft gemaakt: https://goo.gl/sYqpfc

https://pcbuitvaartzorg.nl




Pasar Malam dit weekend
Voor de derde keer vindt er in Nieuwegein
een grote Pasar Malam plaats. Van vrijdag 20
t/m zondag 22 april is de Beursfabriek omge-
toverd tot een grote Aziatische Markt met als
thema: ‘Uw korte vakantie in Azië’. Meer dan
80 standhouders bieden producten uit vele
landen aan, zoals: Indonesië, de Molukken,
Thailand, India, Tunesië, Maleisië, de Fili-
pijnen en China. Een bezoek aan deze Azia-
tische markt biedt een tropische shopping en
entertainment belevenis voor het hele gezin.
Dat betekent, genieten van het podiumpro-
gramma, lekker eten en drinken en natuurlijk
kijken bij de kramen of er nog wat leuks te
scoren is! Er zijn al leuke artikelen die door
eigen import al vanaf € 1,- te koop zijn. En
met de warme dagen voor de deur is een
kijkje bij de diverse kledingstands (sarongs)
een aanrader.

Muziek, dans en cultuur!
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.

Zo is er dit jaar o.a. de swingende topformatie
Bersama. Deze formatie zal op zaterdag het
Beursgebouw als huisorkest voorzien van
topamusement. We verheugen ons bijzonder
op het optreden van Rene Shuman en Angel-
Eye we verzekeren u dit wordt een sensatie in
Nieuwegein. René Shuman & Angel-Eye, Mr.
& Mrs. Rock’n Roll zijn in Nederland de meest
succesvolle artiesten in hun genre. Hun bij-
zondere combinatie staat garant voor een
spetterende show en een stevige dosis posi-
tieve energie. Duizenden fans volgen hen
door Nederland, België en Duitsland. Nu dus
met hun speciale show in Nieuwegein! Maar
er is veel, veel meer!

Voor prachtige culturele dansen treden er drie
dansgroepen op. Van traditionele dansen tot
opzwepende dansen uit Polynesië en Hawaii.
De Keroncong formatie Abadi die louter be-
staat uit topmuzikanten laten aan u de origi-
nele Keroncong muziek horen. Zij komen
komt speciaal naar Nieuwegein op veler ver-
zoek. Een optreden wat u niet mag missen.
En aandacht voor twee solisten, Mr. Entertai-
ner Edu Schalk, een en al gezelligheid en
show en Mr. Dutch Engelbert Humperdinck,
René le Blanc, een internationale artiest met
zijn Classic Songbook Show.

Energie coöperatie e-Lekstroom uit Nieuwegein ontving tijdens de voorjaarsbijeen-
komst van U-thuis de prijs voor het ‘Beste energie initiatief’ in de regio Utrecht.
Duurzaamheidswethouder Peter Snoeren van de gemeente Nieuwegein reikte de
prijs uit namens het Servicepunt Energie Lokaal van de Natuur en Milieufederatie
Utrecht (NMU).

De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een
bewonersinitiatief zonder winstoogmerk, dat
zich richt op energiebesparing of duurzame
energie. De jury koos het Nieuwegeinse ini-
tiatief uit 50 energie initiatieven uit de Pro-
vincie Utrecht. Impact, betrokkenheid vanuit
de gemeenschap en de voorbeeldfunctie
waren criteria waarop de initiatieven door
de jury werden beoordeeld. De overige fina-
listen waren Haarse Zon met hun project
om kasteeldorp Haarzuilens energieneu-
traal te maken en Eigenwijkse Energie-
coöperatie met het project Lokale Laad-
kracht.

e-Lekstroom is een energie coöperatie met
als werkgebied Nieuwegein, Vianen en IJs-
selstein. Zij staan aan de basis van Solar-
park Galecop, dat op 7 maart van dit jaar
werd geopend. Met ongeveer 8.000 zonne-
panelen is dit nu het grootste zonnepark
van Midden-Nederland. Via de postcode-
roosregeling worden daarnaast nog eens
bijna 1.200 zonnepanelen aangeboden aan
bewoners en kleine bedrijven uit de omge-
ving, die zelf geen zonnepanelen op hun
eigen dak kunnen of willen realiseren. Zo
kunnen zij toch investeren in eigen duur-
zame opwekking. Dit postcoderoosdeel van
het zonnepark wordt dit jaar nog gereali-
seerd. Daarnaast is e-Lekstroom bezig om

de waterkrachtcentrale Hagestein nieuw
leven in te blazen en zullen ze hiervoor me-
dio 2018 met een participatieplan voor
coöperatieleden komen.

Wethouder Snoeren: “De gemeente Nieu-
wegein wil in 2040 een klimaatneutrale stad
zijn, wat inhoudt dat Nieuwegein dan per
saldo geen toename van CO2 in de atmos-
feer meer veroorzaakt. Voor het bereiken
van deze ambitie is de ‘Routekaart Energie-
neutraal Nieuwegein 2040, op weg naar
een klimaatneutrale gemeente’ vastgesteld
waar we samen met de stad voor willen
gaan. Het zonnepark is een van de eerste
prachtige initiatieven, die bijdraagt aan het
energieneutraal maken van de gemeente.
De prijs onderstreept nogmaals de waarde
van dit initiatief.”

U-thuis is een samenwerkingsverband van
15 Utrechtse gemeenten om woningeige-
naren te ondersteunen met energiebespa-
ring en het duurzaam opwekken van ener-
gie. Binnen dit samenwerkingsverband on-
dersteunt de Natuur en Milieufederatie
Utrecht lokale energie initiatieven. De NMU
reikt jaarlijks de prijs uit voor het beste ini-
tiatief van bewoners. In 2017 werd de prijs
toegekend aan energie coöperatie BENG
uit de Bilt.

Voorzitter Hans Reusch van RTV9

e-Lekstroom pakt prijs!

http://www.pen.nl/artikel/de-strip-van-kim-houtzager-404


Wandelen met het IVN
Het IVN, Instituut voor natuur-
educatie & duurzaamheid (afde-
ling Nieuwegein-IJsselstein e.o.),
organiseert op zondag 22 april
een wandeling door het mooie
buitengebied van het Eiland van
Schalkwijk.

Tijdens de wandeling wandelt u
door weilanden, langs een lint
van boerderijen en de forten en
kanalen van de Nieuwe Holland-
se Waterlinie. De route gaat ook
door het Verdronken Bos, waar
een 300 meter lange vlonder is
aan gelegd, langs het Elpad met
oude hoogstam boomgaard en
door het Waalse bos. Voor deze
wandeling zijn stevige schoenen
aanbevolen.

Voor deze IVN-wandeling is het
verzamelpunt op de parkeer-
plaats bij Jack’s Grillhouse aan
de Parkhout 2 in Nieuwegein.
Hier vertrekken de deelnemers
per fiets om 13.30 uur. U kunt
ook rechtstreeks naar het begin-
punt van de wandeling gaan. De
wandeling start om 14.00 op par-
keerplaats Waalse Bos, bij fort
Werk a/d Waalse Wetering aan
de Waalseweg t/o huis nr 22 in
Tull en ’t Waal.

Deelname aan de wandeling is
gratis; een kleine vrijwillige bij-
drage ter bestrijding van de kos-
ten is natuurlijk welkom. Het is
niet nodig om zich van tevoren
aan te melden. Voor informatie
kunt u bellen: 030 – 60 333 44.

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.

Woensdag 11 april vond er weer een AkoestiCafé plaats. Deze keer in Fort Jutphaas. Uitgenodigd waren twee internationale
muzikanten van formaat: de uit Ierland afkomstige David Munnelly en singer-songwriter Gayle Skidmore. Van deze laatste maakte
onze karikaturist Jan Ibelings bovenstaand karikatuur. Skidmore deelde het podium met wereldsterren als Grant Lee Buffalo, Lisa Loeb
en Jason Mraz, die tevens twee nummers produceerde voor haar debuutplaat. Volgende AkoestiCafé is op woensdag 9 mei in het
Theater Café van DE KOM. Zie voor meer informatie: http://www.akoesticafe.nl



Geslaagd voor B- diploma

Woensdag 18 april 2018 werd er afge-
zwommen 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. Alle kinde-
ren deden enorm hun best. Het resultaat
was dat iedereen is geslaagd! Op de fo-
to de kinderen met hun B- diploma;

Anjali Poeran, Naomi Leckie, Tyrese
Peerkhan, Mike Kreugel, Robine van
Herwaarden, Jelle ten Pas, Sam van
den Bogaard, Amir Ibrahim, Wesley van
Tilborg, Elin Isabel van Mildert,
Chayenne Bosch, Najla Besagic, Levi
Kemker en Isa Henning.

Alle name nen een grote foto vindt u
hier: https://goo.gl/aN8asj

JSV Voetbal 4-daagse
In de week van 20 augustus tot en met 23
augustus wordt de Voetbal4daagse georga-
niseerd door J.S.V. Nieuwegein in samen-
werking met SportID.Deze week is bestemd
voor alle kinderen uit Nieuwegein van 6 tot
en met 13 jaar. In deze week zal er iedere
dag getraind en gevoetbald worden, maar er
is ook ruimte voor andere activiteiten.

De teams worden in verschillende leeftijds-
categorieën ingedeeld, je zit dus niet bij je
eigen team. De kosten voor deze week be-
dragen € 20,00 per kind.

Voor vragen en of aanmelding als vrijwilliger
kunt u contact opnemen met:
Buursportcoach Galecop, Esther Jansen
e.jansen@merwestein.nl.

Nationale Straatvoetbaldag

Op zaterdag 5 mei a.s. organiseert SportID
in samenwerking met de Stichting Straat-
voetbalbond Nederland (SVBN) de 11e edi-
tie van de Nationale Straatvoetbaldag. Dit
landelijke evenement zal op 21 locaties tege-
lijkertijd plaatsvinden en staat geheel in het
teken van ‘Samenspel’, ‘Vrijheid’, ‘Respect’
en Plezier’. Sinds een paar jaar doet ook
Nieuwegein hier aan mee.

Op 5 mei reizen onze straatvoetbalambassa-
deurs langs de speellocaties om de jeugd te
inspireren. Zij zullen verschillende evene-
menten officieel openen, een praatje maken
met de buurtbewoners en geven een straat-
voetbalshow weg. Of ze ook in Nieuwegein
langs komen is nog een verrassing.

Kijk op de volgende link voor meer informatie
en hoe je je kunt inschrijven voor het toer-
nooi:

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


OMKIJKEN

April 2009.

Prachtig weer. Net als
nu. Daarom: naar
buiten. En wanneer de
pony naar buiten
mag… ach dan rennen
we toch lekker een
stukje met ‘m? Zouden
deze meiden nú,
negen jaar later, nog
steeds pony’s laten
uitrennen?

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

Rommelroute Noord
Vanaf 1 mei start de inschrij-
vingstermijn voor de tweede
editie van de Fiets-Rommelroute
Batau-Noord die op zondag 24
juni wordt gehouden. Bewoners
van de wijk kunnen op die dag
vanuit hun voor- of achtertuin of
vanuit huis tweedehands spul-
letjes verkopen. Aanmelden kan
tot 1 juni.

Dit jaar kunnen ook wijkbewo-
ners die in een appartement wo-
nen en niet over een eigen bui-
tenruimte beschikken, zich aan-
melden voor een plek op het
veld ter hoogte van de Eland-
weide 130. Ook heeft de organi-
satie de samenwerking gezocht

met Bouwspeeltuin Bouwgein.
Daar wordt een kinderrommel-
markt gehouden, die uitsluitend
voor kinderen bedoeld is. Be-
zoekers kunnen zowel lopend
als fietsend vanuit heel Nieuwe-
gein of daarbuiten de adressen
van de deelnemende wijkbewo-
ners langs gaan met behulp van
een routekaartje. “We hopen
natuurlijk op veel aanmeldingen,
zodat de route door de hele wijk
zal gaan” vertelt medeorganisa-
tor Renée Blom.

“De eerste geluiden zijn erg
positief. Inmiddels hebben ook
enkele ondernemers op het
Muntplein zich aangemeld om
weer iets te doen op die dag. En

natuurlijk zijn we blij met de
financiële ondersteuning vanuit
wijknetwerk Batau-Noord en van
de dinsdagmarkt Muntplein, die
ons drukwerk verzorgt.” Voor de
kinderen stelt Evenementen
Service Nieuwegein (ESN) dit
jaar een springkussen beschik-
baar voor op het veld aan de
Elandweide.

Wijkbewoners kunnen die dag,
net als op een rommelmarkt,
hun overtollige spulletjes te
koop aanbieden. Anders dan bij
een rommelmarkt vindt verkoop
alleen vanaf eigen terrein
plaats. Dat kan zijn vanuit de
voortuin, oprit, garage of schuur,
woonkamer of de achtertuin.

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
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Voorleeslunch
EOp 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 terwijl
er een spannend, romantisch
of ontroerend verhaal wordt
voorgelezen.

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

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. Ze mogen hiervoor ook
hun eigen squishies, LEGO,
games of ander speelgoed
meenemen.

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

3D-printen
Elke laatste woensdag van de

maand is er een cursus over
3D-printen. Hier leren kinderen
van 9 t/m 14 jaar hoe ze de
leukste ontwerpen uit de 3D-
printer kunnen laten komen. Op
woensdag 25 april (15.30-17.00
uur) staat de cursus in het

teken van Koningsdag en wor-
den er koninklijke 3D-sleutel-
hangers geprint.

De cursus 3D-printen kost €5
voor leden en €12,50 voor niet-
leden (tip: word lid voor maar

€5!). Aanmelden kan via:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘3D-printen Koningsdag’)

Minecraft Marathon
In de meivakantie is er een
Minecraft marathon in de bi-
bliotheek. Minecrafters van 7 t/
m 13 jaar kunnen zich inschrij-
ven in een team van minimaal
2 en maximaal 4 deelnemers
om de strijd aan te gaan met
andere teams. De marathon
duurt van 9.00-17.00 uur en op
het winnende team wacht een
superleuk Minecraft-prijzenpak-
ket.

Deelname aan de Minecraft
marathon is €5 voor leden en
€ 10,- voor niet-leden (tip: word
lid voor slechts € 5,-!). Let op:
per team moet er ten minste 1
eigen laptop met Minecraft-
licentie aanwezig zijn.

Nieuws van De Tweede Verdieping

Handel in pillen
Tegen twee inwoners van Nieu-
wegein zijn werkstraffen geëist
voor het handelen in medicijnen.
De man (58) en de vrouw (35)
verdienden veel geld met het
verkopen van verslavende
slaap- en kalmeringsmiddelen.

Uit telefonische contacten en
advertenties kwamen de twee
verdachten uit Nieuwegein in
beeld. Bij een doorzoeking van
hun woning werden honderden
doosjes met voornamelijk slaap-
pillen aangetroffen. “Een ver-
keerde inname, zonder diagno-
se door een arts, kan fatale ge-
volgen hebben”, aldus de officier
van justitie over de gevonden
medicatie.

GELD GESTOLEN
Eén van hun klanten getuigde in
de rechtszaal hoe de pillen haar
leven hadden verpest. De vrouw
had zelfs geld van haar oma

gestolen om de medicijnen te
kunnen kopen.

Het Openbaar Ministerie eist
werkstraffen van 160 voor de
man, die de pakketjes verstuur-
de, en 200 uur voor de vrouw
die de bestellingen opnam, en
wil dat ze 35.000 euro aan ille-
gale inkomsten inleveren. De eis
valt wat minder fors uit dan ge-
bruikelijk, omdat er een minder-
jarig kind in het spel is waar voor
gezorgd moet worden.

PLUS-café
EDe eerste editie van het PLUS-café vond deze week in de
bibliotheek plaats. Het PLUS-café is een wekelijks lifestyle-café
voor en van 55-plussers. Tijdens de opening werd gebrain-
stormd over welke workshops en activiteiten deelnemers graag
willen doen. Wensen voor het programma in de toekomst zijn:
tips over veilig computergebruik, samen dansen en bewegen,
informatie rondom zelf klussen of een workshop rondom gezon-
de voeding. Ook een keer meedoen in het PLUS-café? Elke
maandag van 14.30-16.00 is er een PLUS-café in de biblio-
theek. De toegang is gratis. Aanmelden kan via het e-mail adres
actie@detweedeverdieping.nu (o.v.v. ‘PLUS-café’).

http://www.kapsalonvandoorn.nl









