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Vrijdag aanstaande vieren we Koningsdag in
Nederland. In Nieuwegein vinden twee
Oranje-markten plaats: één in Vreeswijk en
één in Nieuwegein Noord, rondom het Munt-
plein en de Nedereindseweg. Op beide mark-
ten zal het weer lekker druk zijn en is er veel
te doen met muziek en spelletjes. Nu maar af-
wachten wat het weer gaat doen.

Op Koningsdag schijnt eerst de zon af en toe
en vallen in de middag enkele buien. Gedu-
rende de dag neemt de bewolking vanuit het
zuidwesten toen. In de avond volgt meer re-
gen. Bij weinig wind wordt het ongeveer 15
graden. En de Oranje-Tompoucen? Die kos-
ten bij PLUS van Loon aan de Nedereindse-
weg slechts 1 euro de twee!

Oranje, oranje en oranje

Documentaire: 'Een drijvend verleden'

Inwoners van Vreeswijk hebben in 2016
en 2017 verhalen van Nieuwegeinse
schippers ‘boven water gehaald’ om aan
de vergetelheid te onttrekken. De Vrees-
wijkers Harmke Mastenbroek, Rina Copier
en Jaap Boersema hebben veel speurwerk
gedaan en zijn op bijzondere verhalen ge-
stuit. In de documentaire ‘een drijvend ver-
leden’ komen ooggetuigen van belevenis-
sen rondom de scheepvaart tijdens WOII
aan het woord. Zij brengen Nieuwegeinse
historie via deze bijzondere insteek tot le-
ven.

Klaas Wijbenga heeft, met advies van Ad
van Liempt, het script, de cameravoering
en editing van de documentaire gedaan.
Klaas Wijbenga is editor bij ondermeer
Brandpunt en voormalig inwoner van
Vreeswijk. Kinderen van de Willem Alex-

anderschool: Amal, Milan, Sophie, Swen,
Tanya en Theunis hebben hem hierbij, als
jonge reporters, geassisteerd met het in-
terviewen van de ooggetuigen. Ooggetui-
gen die in de documentaire aan het woord
komen zijn onder anderen de dames: El-
bertse, Pol, vd Sloot, IJkelenstam en van
Rossum en de heren van Ieperen en Bui-
tenweg.

Dorpshuis Fort Vreeswijk heeft in samen-
werking met 4 en 5 mei comité Nieuwe-
gein, Museumwerf Vreeswijk, de Willem
Alexanderschool en ROC Midden Neder-
land een grootschalig project uitgevoerd
om de gevolgen van de oorlog op een
speciale manier onder de aandacht te
brengen. Het maken van de documentaire
was hier een belangrijk onderdeel van.
RTV Utrecht zit bij Ziggo op kanaal 708.

Vooruitlopend op de 4 mei herdenkingen 2018 zendt RTV-Utrecht zondag 29 april
de documentaire ‘een drijvend verleden’ uit. In deze documentaire vertellen oog-
getuigen over de Vreeswijkse scheepvaart tijdens de Tweede Wereldoorlog, een
onderwerp waar weinig over bekend is.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!
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DeDigitaleNieuwegeiner

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


Themazondag
Op zondag 6 mei is er weer Thema-
zondag bij de Museumwerf. Het on-
derwerp is bijzonder. De Museum-
haven Vreeswijk, een van de parel-
tjes van Nieuwegein, bestaat deze
maand namelijk tien jaar! De Mu-
seumwerf en de bewoners van de
historische schepen in deze haven
willen dit feit graag met elkaar vie-
ren. De Themazondag is ditmaal
vooral een feestje voor de bewo-
ners, de werf en de buurt. Natuurlijk
zijn bezoekers van het museum en
de haven van harte welkom.

Om 13.00 uur is er een ontvangst in
de expositieruimte met koffie en
echt Limburgse vlaai. Om 14.00 uur
gaat de ‘Open Boot’ van start aan
de Prins Hendriklaan, aan de over-
kant van de Museumwerf. Er is mu-
ziek, er zijn hapjes en drankjes.
Voor bezoekers van de Museum-
werf is dit een uitgelezen moment
om een bezoek aan het Museum te
combineren met een wandeling
langs de prachtige voormalige bin-
nenvaartschepen in de haven. Gro-
te kans dat u de bewoners aantreft,
binnen mag kijken en verhalen over
de schepen hoort. Uiteraard is het
Theehuys met het gezellige binnen-
en buitenterras geopend.

Themazondagen
Gedurende het zomerse seizoen
houden we bij Museumwerf Vrees-
wijk iedere eerste zondagmiddag
van de maand Themazondag. Het
is een kleinschalig evenement
waarbij verschillende thema's aan
bod komen die iets te maken heb-
ben met de binnenvaart, de werf,
het water of die gewoon leuk zijn.
De entree bedraagt - net als op de
overige dagen - 2,00 euro pper per-
soon. Kinderen tot 12 jaar gratis.

____________________________

Koken met PEN
Iedere week maakt onze 'kookgek'
Eric Dekker een heerlijk gerecht.
Deze week maakt Eric een curry
van rode linzen met sperziebonen.

Hoe je de curry maakt? Klik op on-
derstaande link en zie welke inge-
dienten je nodig hebt. Er zit een
boodschappenlijstje bij. Eet sma-
kelijk!

Video op: https://goo.gl/28GA5n
____________________________

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 Iepstraat in de wijk
Zandveld: https://goo.gl/6VUmca
____________________________

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

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


Kamermuziekconcert

Op zondag 13 mei wordt er in de Dorpskerk
aan de Nedereindseweg in Jutphaas een ka-
mermuziekconcert georganiseerd. Het con-
cert wordt gegeven door het Gheyn Consort,
een ensemble dat onlangs is opgericht en
haar thuisbasis in Nieuwegein heeft.

Het ensemble bestaat uit Annoesjka Cabo en
Amerentia van der Kooij (viool), Els van Ol-
denborgh (cello) en Arno van Wijk op klave-
cimbel. Onder de titel ‘Venetië in Nieuwegein’
speelt het ensemble muziek van Italiaanse
componisten als Antonio Vivaldi, Pietro Lo-
catelli en Arcangelo Corelli. De sfeer van de
muziek is ook Italiaans: open, vrolijk en zo-
mers van karakter.

Het concert begint om 16.00 uur. De entree
bedraagt € 5,00. Kaartverkoop is aan de
kassa. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Arno van Wijk, tel.: 030 - 63
386 94 en e-mail: info@arnovanwijk.nl.

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

De 'Pop-Up Wijkagent'

Dinsdagmiddag 24 april jl. had u ze te-
gen kunnen komen: de Pop-Up Wijk-
agent.' Wijkagenten Marleen en Gert
waren samen met enkele NOA's van
Handhaving in Nieuwegein aanspreek-
baar in de wijk Jutphaas en Wijkersloot.

Wanneer er tijd voor is proberen de wijk-
agenten op verschillende momenten en
locaties een tijdelijk Pop-Up 'bureau'
neer te zetten. Wilt u iets kwijt bij de po-
litie over wat er speelt in uw buurt? Vindt
u dat de politie ergens op moet letten of
heeft u (preventie)advies nodig? Dan
bent u welkom bij de pop-up spreektafel
van de wijkagenten in Nieuwegein.

Waar en wanneer?
Geen vaste dagen, tijden of plekken, zo-
dat indien nodig ook ingespeeld kan
worden op verzoeken en issues die op-
komen. Via onder Social Media wordt
vooraf aangekondigd waar ze staan.

https://pcbuitvaartzorg.nl


Digitaal je fiets stallen
Op maandag 30 april start de gemeente met
digitaal in- en uitchecken van fietsen en
scooters in alle gratis openbare fietsenstalling-
en in City Nieuwegein. In dit tijdperk van digi-
talisering en duurzaamheid is het niet meer
dan logisch dat ook het papieren bonnetje
wordt vervangen door een systeem met bar-
codepassen en barcodestickers. De gemeen-
te bespaart hiermee jaarlijks ruim 250.000
papieren bonnetjes. Daarnaast wordt het
stallen van de fietsen en scooters een stuk
eenvoudiger.

Hoe werkt het
Het nieuwe systeem werk heel eenvoudig. Al-
le stallingsgebruikers ontvangen vanaf 30 april
bij aankomst bij één van fietsenstallingen in
City Nieuwegein eenmalig een barcodepas en
bijbehorende barcodesticker voor op de fiets
of scooter. Met behulp van een handscanner
worden beide barcodes gescand bij aan-
komst. In fietsenstalling De Fietspomp kan
men ook zelf met de barcodepas inchecken.
De beheerder checkt altijd u en uw fiets of
scooter uit. De barcodesticker is geldig in alle
drie de fietsenstallingen. Daarnaast kan deze
Nieuwegeinse barcodepas en -sticker ook
gebruikt worden in alle Utrechtse openbare
fietsenstallingen.

Zadelpenning
Het nieuwe systeem is voor alle stallingsge-
bruikers gelijk. Gebruikers met een zadelpen-
ning kunnen deze inleveren bij een van de
fietsenstallingen en krijgen daarvoor in de
plaats ook een barcodepas en -sticker.

Registratie
Op www.veiligstallen.nl/nieuwegein kunnen
gebruikers zich registreren. Registeren is niet
verplicht maar wordt wel aanbevolen. Het gro-
te voordeel van registratie is dat gevonden
barcodepassen opgestuurd kunnen worden
naar de eigenaar. De website www.veiligstal-
len.nl is ontwikkeld door CROW-Fietsberaad
in samenwerking met deelnemende gemeen-
ten. De site biedt fietsers een overzicht van
betaalde en onbetaalde, bewaakte en onbe-
waakte, stallingsmogelijkheden in een groot
aantal gemeenten in Nederland.

Willeke Stadtman, oud-columniste van pen.nl, schreef een boek over de impact van
de foute keuze van haar vader in de oorlog. Het boek, een familiegeschiedenis,
verscheen in 2016 bij Atlas Contact onder de titel Op voet van oorlog. Aankomende
vrijdag 4 mei is zij te zien in de NOS documentaire over kinderen van foute vaders.

Het eerder verschenen boek van de Nieu-
wegeine Willeke Stadtman laat zien wat de
uitwerking is op het gezin waarin zij als
oudste van vier kinderen opgroeide. Wat
het betekent om te leven met het label
‘fout’. Hoe het haar vader niet lukte om met
dat label om te gaan. Hoe de oorlog voort-
woedde. Over het huiselijk geweld. Hoe het
gezin bijna letterlijk op voet van oorlog leef-
de met het verleden zoals het verleden op
voet van oorlog leefde met haar vader, die
twintig was toen de oorlog eindigde en die
nooit begrepen heeft waarom hij zo zwaar
gestraft is. Op 1 maart 1949 kwam hij vrij.
Maar echt vrij heeft hij zich nooit gevoeld.

Begin dit jaar werd Willeke naar aanleiding
van haar boek benaderd door de NOS die
voornemens was om een documentaire te
maken over twee kinderen van foute va-
ders, uit te zenden op 4 mei. Na enige aar-
zeling (‘waarom op 4 mei?’) besloot ze mee
te werken. In de documentaire wordt ook
Rob Riphagen geportretteerd. Hij is de
zoon van Dries Riphagen, een beruchte
oorlogsmisdadiger die na de oorlog via
Spanje naar Argentinië vluchtte en in mei
1973 in Zwitserland overleed.

In 1997 verscheen een boek over Ripha-
gen, en in september 2016 schitterde Je-
roen van Koningsbrugge als Riphagen in de
gelijknamige film. Rob Riphagen is nu 72,

en nog elke dag bezig met de oorlog. Wil-
leke en Rob hebben elkaar tijdens de op-
namen niet ontmoet.

Willeke vertelt: ‘Het meewerken aan de do-
cumentaire was een intensief proces: vijf
draaidagen op verschillende locaties. Be-
schreef ik in het boek als toeschouwer wat
zich afspeelde in ons gezin, nu moest ik
vertellen hoe het voor mijzelf was geweest.
Hoe het voelde als je midden in de kamer
op een stoel de gruwelijke heldenverhalen
van je vader moest aanhoren. En ik had
helemaal geen gevoelens, daar was geen
plaats voor. Ik moest vooral zorgen dat het
geweld thuis niet escaleerde, ik was letter-
lijk een toeschouwer, een bemiddelaar ge-
worden. Ik moest mijn zusje en broertjes uit
de wind houden, zij waren zoveel jonger
dan ik.'

'Tijdens de laatste draaidag was mijn zus
Karin er ook bij. Dat was prettig. We wer-
den samen gefilmd bij ons ouderlijk huis en
op de Ginkelse hei.’

De documentaire wordt uitgezonden op 4
mei op NPO 2 om 21.05 uur. Willeke:
‘Spannend: ik zit straks net als andere
Nederlanders voor de buis te kijken naar
een documentaire die ik niet eerder heb
gezien.’

Voorzitter Hans Reusch van RTV9

NOS Documentaire over kinderen van foute ouders

http://www.pen.nl/artikel/de-strip-van-kim-houtzager-405


Convenant Park Oudegein
Dinsdag 24 april jl. hebben de
bestuurders van de gemeente
Nieuwegein, Utrechts Landschap
en Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden het conve-
nant voor de plannen in Park
Oudegein in Nieuwegein onder-
tekend. Een belangrijk onderdeel
van het plan is om molen Oude-
gein weer maalvaardig te maken.
De plannen komen voort uit een
burgerinitiatief van de werkgroep
Molen Oudegein.

Doel van de plannen is om de
molen in de toekomst echt te la-
ten malen en zo te integreren in
het watersysteem van het Stads-
park Oudegein. Dat is nu niet het
geval. Bezoekers van het Na-
tuurkwartier kunnen straks de

oorspronkelijke functie en de
nieuwe functie van de molen zelf
zien en ervaren. De oorspronke-
lijke functie van de molen be-
stond uit het bemalen van pol-
ders. In de toekomst kan de mo-
len worden ingezet voor de ver-
betering van de waterkwaliteit.

Het project wordt uitgevoerd in
het kader van een veel groter
project van het waterschap: de
capaciteitsuitbreiding van de
Klimaatbestendige WaterAan-
voer (KWA). Dit project moet in
tijden van extreme droogte het
westen van Nederland voorzien
van voldoende zoetwater. De
gezamenlijke afspraken over de
uitvoering van de plannen zijn
vastgelegd in een convenant. Op
dinsdag 24 april jl. hebben de be-

trokken partijen het convenant ondertekenend.

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 vond er een nieuw fenomeen plaats in Nieuwegein, de 'Pop-Up Wijkagent.' In de wijken Jutphaas/Wijkersloot stalden de
wijkagenten hun busje, wat stoeltjes en richtte zo een soort van mobiel bureau uit aan de Richterslaan. Lekker makkelijk voor de be-
woners. Eerder trokken de wijkagenten al de buurt in met hun BuurTent om vragen te beantwoorden over veiligheid en preventie. Nu
kun je de wijkagent zomaar ergen tegenkomen in je wijk en wilt u iets kwijt bij de politie over wat er speelt in uw buurt? Vindt u dat de
politie ergens op moet letten? Dan bent u welkom bij de pop-up spreektafel. Ook Jan kwam ze tegen.

http://www.pen.nl/artikel/ondertekening-convenant-samenwerking-park-oudegein


Geslaagd voor B- diploma

Woensdag 25 april 2018 werd er afge-
zwommen voor het A- diploma en was
het enorm spannend voor een groep
kinderen. Onder aanmoediging van ou-
ders, 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’s de
trotse kinderen met hun A- diploma;

Sven van der Mark, Liza van Belzen,
Nadia Yaasir Ahmed, Daan van Soest,
Baswari Soliman, Jeyna Weijs, Julian de
Pater, Julian Vervoorn, Lucas Alaqru-
wie, Elin Haakmat, Axel Bakker, Noa
van der Mark, Lara Kuiper, Mila Schuur,
Lana Anouk Hagmeijer, Kayleigh Vrijen-
hoek, Elinn Udo, Majli van den Briel, Ju-
lia Gademan, Tugra Elmali, Luuk Kui-
pers, Thijmen Penning, Milou Westland
en Joweneley Gimith.

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.filmscanning.nl


          

 

     
 

  

    

 

www.videograaf-jvv.com

  

   
  



OMKIJKEN

April 2012.

Koninginnedag. Voor
zijn winkel in
Winkelcentrum Batau
fietst Arie Liefhebber
zich warm ter
voorbereiding op zijn
deelname aan de
fietsuitdaging Alpe
d’Huzes. Deze echte
fietsliefhebber fietste
daar toen een mooi
bedrag bij elkaar en
werd onlangs ook nog
eens wereldkampioen
op de hoge bi. Geen
fietsuitdaging is hem
teveel!

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

Meerderheidscollege
De VVD heeft woensdag 25
april jl. in een korte reactie we-
ten, dat na meerdere bespre-
kingen met de nieuwe partij Lo-
kale Vernieuwing, er een moge-
lijkheid is om met vijf partijen
een coalitie te vormen. Door Lo-
kale Vernieuwing toe te voegen
als college partij is er nu een
meerderheid in de gemeente-
raad en zal Nieuwegein geen
minderheidscollege krijgen. Nu
heeft de mogelijke coalitie met
Lokale Vernieuwing erbij, 18
van de 33 raadszetels. Lokale
Vernieuwing gaat nu ook zelf
een wethouder leveren. Welke
portefeuille zij gaan invullen is
nog niet bekend. Hiermee laat
de VVD, in tegenstelling tot eer-
dere berichtgevingen, de wens
om te werken met vier wethou-
ders varen.

In een eerste reactie laat Mark
Snoeren (VVD) weten: ‘Het con-
tact met Lokale Vernieuwing
(LV) is nooit helemaal verbroken
geweest en uiteindelijk heeft dit
geleid tot het vormen van een
meerderheidscoalitie waar LV
een plek aan de collegetafel
krijgt. Alle gesprekken zijn altijd
positief en constructief geweest.
Dat heeft het vertrouwen onder-

ling versterkt. Van belang is een
stabiel bestuur voor de stad dat
kan steunen op een meerder-
heid van de raad. De onderhan-
delende partijen willen samen
met de raad aan de slag om be-
stuurlijke vernieuwing vorm te
geven. We blijven graag in ge-
sprek met de raad hoe we dit
vorm kunnen geven.’

De afgelopen week kwamen di-
verse oppositie partijen in het
nieuws met de vraag waarom zij
niet gehoord werden om mee te
doen met de onderhandelingen.
De VSP, de Christen Unie en
ook de huidige coalitie partner
D66 lieten van zich horen. De
D66 opperde zelfs om morgen
een motie in te dienen om de
collegevorming een nieuw leven
in te blazen. De VSP liet weten
een nieuwe onafhankelijke
formateur te willen en de Chris-
ten Unie schreef een Open Brief
over de gang van zaken.

Mark Snoeren van de VVD laat
in een kort bericht aan onze re-
dactie weten: ‘Op 20 april heb-
ben wij de raad geïnformeerd
over de voortgang van de on-
derhandelingen. Wij meldden
onder andere: ‘Op woensdag 18
april heeft het gesprek met Lo-

kale Vernieuwing plaatsgevon-
den. Het gesprek was open en
constructief’. ‘Het gesprek is
over en weer als plezierig erva-
ren’. ‘Desondanks gaf het voor
Lokale Vernieuwing geen aan-
leiding om, binnen de setting zo-
als wij die voor ogen hadden, bij
de formatiebesprekingen aan te
sluiten’. Inmiddels is het 25 april
en is er het nodige gebeurd. De
VVD, PvdA, GroenLinks, CDA
en Lokale Vernieuwing hebben
over en weer het contact voort-
gezet en hebben verder gespro-
ken en zien inmiddels mogelijk-
heden om als vijf partijen de co-
alitie vorm te geven.’

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


 
 

 



Minecraft Marathon
Op woensdag 2 mei van 9.00
tot 17.00 uur is er een Mine-
craft marathon in de biblio-
theek. Minecrafters van 7 t/m
13 jaar kunnen zich inschrijven
in een team van minimaal 2 en
maximaal 4 deelnemers om de
strijd aan te gaan met andere
teams. Op het winnende team
wacht een superleuk Minecraft-
prijzenpakket.

Deelname aan de Minecraft
marathon is € 5 voor leden en
€ 10 voor niet-leden (tip: word
lid voor slechts €5!). Deelne-
mers kunnen zich aanmelden
via het inschrijfformulier op
www.detweedeverdieping.nu/
aanmelden-mediamakerspace.

Let op: per team moet er ten
minste 1 laptop met Minecraft-
licentie aanwezig zijn. De deel-
nemers mogen hun eigen lunch
meenemen. De bibliotheek
zorgt daarnaast voor veel leuke
pauzes, iets te drinken en 3D-
geprinte pannenkoeken.

PLUS-café
Alles is tegenwoordig on-line
aan te sturen. Maar hoe kunt u
uw smartphone, tablet, laptop
of andere apparaten het beste
gebruiken? Daar komt u achter
in het PLUS-café op maandag

14 mei (14.30-16.00 uur). Het
PLUS-café is het lifestylecafé
van en voor bewuste 55-plus-
sers in Nieuwegein. Elke maan-
dag ontmoet u andere Nieuwe-
geiners en kunt u meebeslissen
over de thema’s van lezingen

en workshops. Elke derde
maandag van de maand is er
een grotere workshop, waar u
ook uw eigen input voor kunt
geven. De toegang is gratis.
Aanmelden ovv PLUS kan via
actie@detweedeverdieping.nu.

Ouder-kindochtend
De maandelijkse ouder-kind-
ochtend op woensdag 9 mei
(10.00-11.00 uur) staat in het
teken van bewegen. Ook voor
de allerkleinsten is bewegen
namelijk supergezond. Ouders
zijn samen met hun kleintjes
(0-4 jaar) welkom om te leren
hoe ze bewegen makkelijk en
leuk kunnen maken. Deelname
aan de ouder-kindochtend is
gratis. Aanmelden kan via
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Ouder-kindochtend’).
Elke tweede woensdag van de
maand is er een ouder-kind-
ochtend, de volgende work-
shop gaat over rustig slapen
(13 juni).

Open Lab
Het Open Lab op 12 mei van
14.00-16.00 uur is speciaal
voor jonge uitvinders. Kinderen
van 6 t/m 12 jaar zijn welkom
om te experimenteren met we-
tenschap. Hier ontdekken ze
wat stroom geleidt en wat niet,
maken ze een eigen lava-lamp
en leren ze hoe ze een DIY-
vlog kunnen maken. Deelname
aan het Open Lab is gratis. Als
de kinderen een zelfgemaakt
product mee naar huis willen
nemen, hoeven ze alleen de
materiaalkosten te betalen (ma-
ximaal € 5,-).

Nieuws van De Tweede Verdieping

WensenWand
Toegezongen door leerlingen
van groep 3/4 met het liedje
“Droomboom” ontving burge-
meester Frans Backhuijs vrijdag
20 april jl. de wensen die buurt-
bewoners en leerlingen op 21
maart bij de Montessorischool
De Vleugel achterlieten op de
WensenWand voor de nieuwe
gemeenteraad. De wensen wer-
den verzameld tijdens de open
dag in het gezelligste stemlokaal
van Nieuwegein.

De WensenWand is een initiatief
van Montessorischool De Vleu-
gel. Bezoekers konden op 21
maart naast het uitbrengen van
hun stem, ook genieten van een
kopje koffie met een zelfgebak-
ken koekjes, rondgeleid worden
in de school en hun wens voor
de wijk en Nieuwegein kenbaar
maken. Zo kon iedereen dubbel
zijn of haar stem laten horen. De
opkomst was groot en zorgde

voor meer verbinding met de
wijk. De school beloofde die dag
ook de wensen aan de nieuwe
gemeenteraad te overhandigen.
En zij is zeer verheugd dat zij 20
april deze belofte kon nakomen.

Iedereen die zijn of haar stem
laat horen neemt zichzelf seri-
eus en maakt zich medeverant-
woordelijk voor de ontwikkeling
van Nieuwegein. Dat sluit goed
aan bij wat Montessori haar leer-
lingen leert: maatschappelijke
verantwoordelijk zijn. Kinderen
leren vanaf de eerste groep al
verantwoordelijkheid dragen
voor zichzelf, maar ook voor de
andere kinderen in de klas. En ze
worden gestimuleerd om kritisch
te durven zijn. Want ieders me-
ning telt en iedereen doet ertoe.

Montessorischool De Vleugel
staat midden in de wijk en
organiseert daarom regelmatig
informatieve en gezellige
ontmoetingen voor jong en oud.

Zo draagt zij bij aan verbinding
in de wijk. Woensdag 21 maart
is daar een mooi voorbeeld van.
Op de hoogte blijven? Stuur dan
een e-mail: info@devleugel.net.

Tentoonstelling 'Kind en Oorlog'
De tentoonstelling ‘Kind en Oorlog’ is vorige week feestelijk ge-
opend door burgemeester Frans Backhuijs. In deze tentoonstel-
ling zijn werken van kinderen te zien over de thema’s rond 4 en
5 mei: oorlog, vrijheid en vrede.

Een hoogtepunt zijn de vlogs die kinderen hebben gemaakt sa-
men met het Kids Media Lab van de bibliotheek. Hier interview-
en de jonge vloggers Nieuwegeiners met een bijzonder verhaal,
zoals Rina Copier, die de Tweede Wereldoorlog heeft meege-
maakt. De tentoonstelling is tot eind mei te zien in de biblio-
theek.

http://www.kapsalonvandoorn.nl





