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De afgelopen weken zijn meerdere voertuig-
branden geweest in Nieuwegein. Alleen in de-
ze maand al stonden vier auto’s in lichterlaaie
en woensdagnacht moest een motor het ont-
gelden nabij Health Club Gold’s Gym aan de
Hildo Kropstraat. Ook hier vermoed de politie
brandstichting. Hiermee komt het aantal voer-
tuigbranden onder verdachte omstandigheden
op vijf deze maand.

Eerder deze maand brandde een auto totaal
uit aan de Richterslaan. En in Nieuwegein zuid
werden twee voertuigen door brand vrijwel ge-
heel verwoest. Voor al deze branden wordt
brandstichting niet uitgesloten. De brand van 5
mei jl. aan de Snekerveste blijft verdacht. De
politie vraagt alert te zijn en als u iets ver-
dachts ziet dit altijd te melden via 112.

Mogelijk pyromaan actief

Start zomerinzameling huisvuil Nieuwegein

Bericht op uw smartphone
Wie de RMN app op zijn smartphone heeft
en bij instellingen kiest voor “Melding voor
afval ophalen”, krijgt automatisch bericht
wanneer de minicontainer (kliko) voor GFT
aan de straat kan worden gezet.

Nog betere GFT-inzameling
De wekelijkse lediging van de groene
minicontainer (kliko) in de zomerperiode
draagt bij aan een nog beter scheidings-
percentage van Groente, Fruit en Tuinaf-
val (GFT). In de gemeente Nieuwegein be-
staat gemiddeld (nog) 33% van het huis-
houdelijk restafval uit GFT. In gemeente
Nieuwegein komt dat neer op totaal 71 kilo
per inwoner per jaar. Juist in de zomer-

maanden hebben huishoudens vaak meer
GFT-afval. Ook vlees, vis en (gekookte)
etensresten mogen in de GFT-container.
Op de website www.rmn.nl (na het invoe-
ren van postcode en huisnummer) en in de
RMN app kunnen inwoners terugvinden
wat er nog meer bij het GFT mag.

Minicontainers tijdig aan weg
RMN (Reinigingsbedrijf Midden Neder-
land) wijst erop dat de minicontainers op
de inzameldagen om 07.30 uur aan de
weg moeten staan om dezelfde dag ge-
leegd te kunnen worden.

De website van RMN: http:www.rmn.nl

De zomerinzameling in Nieuwegein gaat van start. RMN (Reinigingsbedrijf Midden
Nederland) leegt de minicontainers (kliko’s) voor Groente-, Fruit- en Tuinafval
(GFT) dan elke week. Als gevolg hiervan, wijzigen ook de inzameldagen voor GFT,
PMD, papier en restafval. De nieuwe inzameldagen zijn vanaf 2 juni ook te vinden
op www.rmn.nl na het invoeren van postcode en huisnummer. Huishoudens in de
gemeente Nieuwegein die een GFT-container (kliko) hebben, kunnen deze in de
periode 4 juni tot en met 31 augustus elke week aanbieden.
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Mitros zonnepanelen
Dinsdag 15 mei jl. heeft woningcor-
poratie Mitros, samen met Woco-
zon, een informatiemiddag georga-
niseerd voor de bewoners in het
project Ten Baanstraat e.o.. Werner
Schmitz, wijkconsulent bij Mitros:
‘Naast alle energetische maatrege-
len (van energie label G naar A+)
die we in dit project nemen zouden
zonnepanelen de kers op de taart
zijn. Bewoners betalen 2 euro per
paneel per maand aan Mitros en als
ze de stroom niet zelf gebruiken
leveren ze het aan de energieleve-
rancier. Volgens berekeningen zou
dit erg positief uitpakken voor de
portemonnee van onze huurders.’

Momenteel krijgen alle logeer- en
mutatiewoningen die in het project
zitten ook zonnepanelen. De nieu-
we huurders kunnen zo gebruik ma-
ken van dit aanbod. ‘Helaas worden
ze nog niet aangeboden aan al on-
ze huurders maar met deze pilot
zijn we wel een stapje dichterbij’
aldus Schmitz.

Momenteel worden de woningen
rond de Ten Baanstraat in Jutphaas
angepakt. De kozijnen van de hui-
zen worden vervangen en voorzien
van dubbelglas en ventilatieroos-
ters. De woningen worden nageïso-
leerd bij het dak, de vloer en de ge-
vel. Om te bepalen waar de isolatie
in de gevels moet komen, zijn er
voorafgaand aan het project warm-
tefoto’s gemaakt. Daarnaast heb-
ben de woningen straks een beter
binnenklimaat door de komst van
mechanische ventilatie. Deze zorgt
voor schone, gezonde lucht in huis
en werkt energiezuinig en kostenbe-
sparend. Aan de buitenkant worden
de huizen verder opgeknapt door
een schilderbeurt.
____________________________

Koken met PEN
Iedere week maakt onze 'kookgek'
Eric Dekker een heerlijk gerecht.
Deze week maakt Eric een zomer-
se Oosterse salade met tonijn.

Eric: 'Inmiddels is het al regelmatig
zomer deze lente, ik ben niet heel
erg van salades maar deze was
erg lekker én makkelijk te maken.'

Het recept: https://goo.gl/SoEz4b
____________________________

Alle straten, lanen, driften, pleinen
en wat dies meer zij, vastgelegd
volgens een vast stramien: ter
hoogte van het pand met huisnum-
mer 1, midden op de weg, fietspad
of trottoir de straat in gefotogra-
feerd. Daarbij bepaalt het straatna-
menregister van de Gemeentegids
2010 de alfabetische volgorde in
deze rubriek.

Deze week de Ingelandsweide in
Batau Noord: https://goo.gl/7B815x
____________________________

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

Zelf ijzer smeden op de Museumwerf

Zondag 3 juni wordt het ijzer gesmeed als het heet is in
Nieuwegein. De smidse van de Museumwerf Vreeswijk
wordt opgestookt en onder leiding van een ervaren smid
worden demonstraties gegeven in het ambachtelijke sme-
den. Het traditionele smeden is een ambacht waarbij be-
sluitvaardigheid, inzicht en concentratie vereist zijn. Het
publiek kan op deze themazondag zelf ook onder begelei-
ding werken aan het vormen van smeltend metaal en zo
beleven hoe het is om met dit materiaal te werken: een
unieke kans!

De scheepswerf aan de Wierselaan in Vreeswijk, met his-
torische schepen en metaalwerkplaatsen, is een sfeervolle
omgeving voor een kennismaking met het smeden. De en-
tree bedraagt – net als op de overige dagen – € 2,00 p.p.
Kinderen tot 12 jaar gratis. Het Theehuys is open tijdens
de themazondagen en uiteraard zijn de exposities te zien.

Deze karakteristieke vrijwel
nieuwe woning in Vreeswijk
heeft een ruime woonkamer,
een zeer goede afwerking en
een een extra brede dakkapel
aan de voorzijde. De ligging
is formidabel; op een mooie
locatie nabij de passantenha-
ven en op wandelafstand van
het oude dorp Vreeswijk met
alle voorzieningen en gezel-
ligheid. Kom je een keer kij-
ken? Je bent van harte wel-
kom.

Vraagprijs: € 365.000,- k.k.

Info: https://goo.gl/qeh5K6

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: Hunzewerf 6



Nieuw college in aantocht

De afgelopen weken zijn VVD, PvdA, Groen-
Links, CDA en Lokale Vernieuwing met el-
kaar in gesprek gegaan om te komen tot een
nieuw college voor Nieuwegein. De gesprek-
ken lopen voorspoedig. Op dit moment wor-
den de laatste puntjes op de i gezet en door-
rekeningen gemaakt. De verwachting is dat
het coalitieakkoord 2018-2022 begin volgen-
de week gepresenteerd kan worden. Dit werd
donderdagavond bekend tijdens de tweede
bijeenkomst over de Strategische Agenda.

Het nieuwe Nieuwegeinse college zal uit 5
wethouders bestaan, die samen 4,5 fte om-
vatten. Als wethouders worden voorgedragen
Ellie Eggengoor (VVD), Hans Adriani (PvdA),
Marieke Schouten (GroenLinks), Jan Kuiper
(CDA) en John van Engelen (Lokale Vernieu-
wing). De definitieve portefeuilleverdeling
wordt binnenkort samen met het definitieve
coalitie akkoord bekend gemaakt.

'Dag van de Bouw'

Zaterdag 2 juni is het weer de ‘Dag van de
Bouw.’ Op deze dag stelt Sas van Vreeswijk
tussen 10.00 uur en 16.00 uur de bouwplaats
van de Prinses Beatrixsluis open voor pu-
bliek. Aanmelden is niet nodig.

Er is het afgelopen jaar hard aan gewerkt en
daardoor is er veel veranderd op het bouwter-
rein. Kortom: veel nieuws te zien! U kunt op
deze dag de vorderingen van de derde kolk
bekijken. Ook kunt u meer te weten komen
over de techniek achter de sluisdeuren en u
kunt de technische ruimte in de witte huisjes
bewonderen. Natuurlijk kunt u ook een kijkje
nemen bij sluis 1 en 2.

Ook voor de kinderen zijn er leuke activitei-
ten. Zo kunnen ze een kijkje nemen in ver-
schillende machines, springen op het spring-
kussen of zelf aan de slag gaan met een mi-
ni-graafmachine.

'Portret van de week'

Op De Digitale Stad Nieuwegein hebben
we wekelijks een portret van een opmer-
kelijk persoon. Met de camera in de
aanslag lopen we door Nieuwegein. Ge-
fascineerd in personen proberen we met
de camera, opvallende, opmerkelijke
personen vast te leggen. Wie is de man,
vrouw of kind die daar zit, loopt, fietst of
werkt? Deze week Ton Jägers.

Arend Bloemink: ‘Het Portret van déze
Week is regelmatig te vinden in het op
Fort Vreeswijk. We spraken daarom af
elkaar dáár te ontmoeten. Het was jaren
geleden dat ik daar eens binnenliep.
Sindsdien is daar veel veranderd. Van
wat eens een sombermakend interieur
was, is dat nu totaal veranderd. Veran-
derd in een frisse, vriendelijke omgeving
waar iedereen zich al snel thuis zal voe-
len. Maar dat terzijde, deze rubriek gaat
niet om een gebouw, maar om een per-
soon.’ De rubriek: https://goo.gl/4NvLfC



Industriewijken Expositie
In de doorlopende expositie over de wijken in
Nieuwegein zijn nu de industriewijken aan de
beurt. Het gaat hierbij om de wijken Overeind
van Jutphaas, Laagraven, Plettenburg, De
Wiers, Het Klooster, Fort Jutphaas (Nieuwe
Hollandse Waterlinie), Rijnhuizen en Nieuw-
Vreeswijk. Deze nieuwe tentoonstelling is van-
af zaterdag 2 juni in Museum Warsenhoeck
aan Geinoord 11 te bezichtigen. De openings-
tijden zijn op woensdag, zaterdag en zondag
van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Weet u eigenlijk wel hoe uw wijk ontstaan is
en waarom de wijk zo genoemd is? In hoe-
verre bepaalde het aanwezige landschap de
indeling van uw wijk? Aan de hand van foto’s,
films, documenten en afbeeldingen van kunst-
werken laten wij u meer te weten komen over
uw wijk. Bewoners uit de wijken nemen u al
wandelend mee door hun wijk en zijn op film
vastgelegd door de Geinfilmers. Tijdens uw
bezoek aan deze expositie ontdekt u hoe
mooi Nieuwegein nu is.

Tevens willen we aandacht schenken aan wat
het wonen in uw wijk en in Nieuwegein voor ú
betekent. Foto’s en voorwerpen die op een
speciale manier verband houden met uw wijk
zouden we kunnen opnemen in de tentoon-
stelling, zodat ook uw medebewoners hiervan
kennis kunnen nemen. Laat het de organisatie
weten en stuur een e-mail naar:
exposities@museumwarsenhoeck.nl. Melden
aan de balie van het museum kan natuurlijk
ook.

Wilt u weten wat Museum Warsenhoeck voor
u in petto heeft, kom dan vanaf 2 juni naar het
museum en overtuig uzelf. De wijken Door-
slag, Fokkesteeg, Oudegein en Hoge Landen
zijn ook nog te zien.

De vernieuwing van het tramtraject tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein gaat
mogelijk meer kosten dan tot nu toe werd begroot. Naar verwachting is er bovenop
de begrote 141 miljoen euro nog eens 15 tot 20 miljoen euro nodig. Gedeputeerde
Straat is onaangenaam verrast.

Volgens de gedeputeerde Dennis Straat is
de spoorsector sinds 2016 aanzienlijk ver-
anderd. "Zo is de economie enorm aange-
trokken. Voor dit soort ingewikkelde projec-
ten is het aantal partijen dat het kan uitvoe-
ren beperkt. Als de economie aantrekt en
de vraag toeneemt, dan gaat de prijs om-
hoog", aldus Straat.

Maar er speelt nog meer. "Het budget is na-
melijk ook ontoereikend op een aantal an-
dere punten. Zo zijn een aantal technische
zaken uitgezocht en daar blijken meerkos-
ten aan te zitten. Ook de strakke planning
vraagt om wijzigingen in de dienstregeling
en dat er in het weekend en in de avond
doorgewerkt kan worden. Dat zat niet goed
in het budget en hadden we in 2016 niet
goed voorzien."

PROJECTRISICOS
Straat erkent dat de provincie in 2016 het
budget strak heeft gebudgetteerd. "Ik heb
geconstateerd dat er op die 141 miljoen
euro helemaal geen marges zitten voor pro-
jectrisico's. Die zijn in 2016 gewoon niet in
het kostenplaatje opgenomen."

Of er fouten zijn gemaakt, wil hij niet zeg-
gen. Straat wil in ieder geval alles in het
werk stellen om het bedrag voor de meer-
kosten omlaag te krijgen. "We gaan de ko-
mende tijd kijken wat we kunnen doen om

te bezuinigen. Nu is het vooral belangrijk
dat iedereen weet dat het gewoon duurder
wordt."

VERNIEUWING
Eerder werd duidelijk dat de trams en de
trambaan op het tracé Nieuwegein-Zuid en
IJsselstein na ruim dertig jaar nodig toe zijn
aan vervanging. Vanwege nieuwe trams die
lager zijn, moeten alle haltes langs de tram-
baan verlaagd en verlengd worden. Daar-
naast wordt de huidige trambaan gekoppeld
aan de Uithoflijn.

Bovendien gaat er mogelijk nog eens 7 mil-
joen euro extra naar de vernieuwing van
het centrum van Nieuwegein. De gemeente
wil dat daar een volwaardig ov-knooppunt
komt. Om dit mogelijk te maken, moet er
onder andere geïnvesteerd worden in een
nieuw busstation en in het verleggen van
wegen en kruisingen van de trambaan.

De extra kostenpost is opnieuw een finan-
ciële tegenvaller. Eerder werd bekend dat
de realisatie van de Uithoflijn 84 miljoen
euro duurder wordt dan eerder werd be-
groot.

In juni wordt er meer duidelijkheid verwacht
over de eventuele meerkosten van het pro-
ject. Het bedrag komt voor rekening van de
provincie.

Voorzitter Hans Reusch van RTV9

Weer miljoenentegenvaller tramlijn



Nieuw rioolplan
Binnen de gemeente Nieuwegein
ziet u dagelijks de plekken waar
water samenkomt. Denk aan de
rioolputten, de sloten, singels en
vijvers. Rioolwater, hemelwater
en grondwater wordt zo goed
mogelijk afgevoerd. De gemeen-
te bepaalt ook welke aanpas-
singen nodig zijn. Hoe we dit
doen is vastgelegd in het ge-
meentelijk rioleringsplan.

Elke 5 jaar stellen de gemeenten
Montfoort, IJsselstein en Nieuwe-
gein een nieuw gemeentelijk rio-
leringsplan vast. In een gemeen-
telijk rioleringsplan wordt vastge-
legd wat de gemeente en de be-
woners willen doen met het af-
valwater, regenwater en grond-
water in haar gemeente.

De gemeente neemt graag uw
mening en ideeën mee in het
nieuwe plan. Met de riolering (en
alles wat daarbij hoort) voert de
gemeente namelijk uw afvalwater
af. Ook door klimaatverandering
zal er anders moeten worden
omgegaan met regenwater,
waarbij de inwoners ook een rol
hebben. Daarom hoopt de ge-
meente dat de inwoners willen
helpen door enkele vragen te
beantwoorden en daarmee uw
mening en ideeën duidelijk te
maken. Deze vragenlijst is ano-
niem, maar u kunt, als u dit
wenst aan het einde uw contact-
gegevens en opmerkingen invul-
len. De gemeente hoort graag
wat u wilt met rioolwater, hemel-
water en grondwater! De vragen-
lijst: https://goo.gl/PuKZks

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.

Een deskundige jury heeft onlangs een bedrag van 40.000 euro toegekend aan het projectGroene Bouwhekken. Ondernemer Hugo
Ward over zijn project: ‘Het komt er op neer dat we in plaats van de gebruikelijke, saaie, grijze hekken rond bouwlocaties mooie houten
afscheidingen plaatsen met plantenbakken met steeds bloeiende planten er in. Dat ziet er een stuk vrolijker uit. Bij het plaatsen van de
hekken, het transport en het beheer van de planten zetten we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. De meeste van hen
stromen door naar betaald werk.’ Onze karikaturist Jan Ibelings maakte zijn groene hekje voor onze lezers. Vrolijk hè.



Geslaagd voor het B- diploma

Woensdag 23 mei jl. werd er afgezwom-
men voor het B- diploma. Onder aan-
moediging van ouders, broertjes, zusjes,
opa’s en oma’s, zwommen zij af voor
het tweede diploma van het zwem-ABC.
Het resultaat was dat iedereen is ge-
slaagd! Op de foto’s de trotse kinderen
met hun B- diploma;

Ouarda Talib, Sami Hamiane, Efriën
Landefort, Jette Monster, Dylan van
Veen, Merijn van Veenendaal, Alicia van
der Sar, Roef Damen, Jayden Vreden-
burg, Levi Nevenzeel, Jayla Ruijs, Me-
gan Merkestein, Stacey de Vries, Ishita
Bissumbhar, Esmee Vroon, Janice Eind-
hoven, Oumaima Talib, Faycal Ouedra-
ogo, Cattleya Klerk, Kayleigh Vrijen-
hoek, Lily-Rose Spaan, Mahmod Ah-
mad, Parsa Marzdashti, Dyshant Rati-
ram en Desiree van Doorn.

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.

SportID Speciallympics

Na de eerste warme zomerdagen organi-
seert SportID alweer het tweede Speciallym-
pics evenement van 2018! Op donderdag 14
juni staan de ‘ZomerSpelen’ in het teken van
heerlijk buiten zijn. Het evenement vindt
plaats van 19.00 – 21.00 op het buitenterrein
van Sport- en Evenementencomplex Merwe-
stein. Deelname is gratis. Aanmelden voor
het evenement kan door een mail te sturen
naar: c.vanderlingen@merwestein.nl.

Speciallympics Nieuwegein is een sport– en
beweegprogramma dat is ingericht voor
mensen die het lastig vinden om aan te ha-
ken bij reguliere sport– en beweegactivitei-
ten. Met het programma willen we zoveel
mogelijk mensen de kans geven om lekker
te sporten en te bewegen. Speciallympics
Nieuwegein bestaat uit een samenwerking
tussen verschillende zorginstellingen en
sportaanbieders.

Het evenement bestaat uit een aantal ver-
schillende (sport)activiteiten die buiten zullen
plaatsvinden. Dit zal een combinatie zijn van
een (G)-voetbalspelvorm, balspelen op het
grasveld, een reuze opblaasbaar dartbord en
streetdance.
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OMKIJKEN

Mei 2017.

Het is weer de tijd van
de Theatrale Finales in
DE KOM. Wekenlang
treden de cursisten
van het theater op voor
familie en vrienden,
zoals de vorig jaar de
deelnemers aan de
Talentenklas met het
stuk ‘Faust’. Steeds
verrassend!

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

Sluisdeuren onderweg
Het is zover! Op 22 mei zijn de
eerste twee van de vier sluis-
deuren (in Chinees锁⻔门) voor
de 3e kolk van de Prinses Bea-
trixsluis vertrokken vanuit
Shanghai. De enorme deuren
komen begin juli aan in Schie-
dam. In de loop van de zomer
komen de deuren vervolgens
naar Nieuwegein.

In etappes naar Nieuwegein
De deuren komen naar ver-
wachting begin juli aan bij de
werf van Mammoet in Schie-
dam. Daar gebeurt de verdere
afbouw van de deuren, die ie-
der 28 meter lang, 6,25 meter
dik en 14 meter hoog zijn en
per stuk na afbouw 490.000 kilo
wegen. Sas brengt dan diverse
installaties aan, zoals aandrij-
ving en een deel van de instal-
laties die nodig zijn voor de be-
diening van de sluisdeuren. De
afbouw duurt ongeveer een
maand.

Als volgende stap vervoert Sas
van Vreeswijk de deuren van
Schiedam naar Nieuwegein. De
deuren komen naar verwach-
ting eind juli aan. Dan plaatst
Sas van Vreeswijk ze op hun
plek in de deurkassen. Deze
eerste twee deuren komen in

het buitenhoofd (Lekzijde).

Imposant
De aankomst in Nieuwegein en
de plaatsing van de deuren be-
looft een imposant schouwspel
te worden. Rijkswaterstaat en
Sas van Vreeswijk regelen dat
publiek dit vanaf een mooie
uitkijkplek goed kan zien.

Er komen in totaal vier sluis-
deuren, twee voor ieder sluis-
hoofd. Sas van Vreeswijk ver-
wacht dat de twee deuren voor
het binnenhoofd in juni uit
Shanghai vertrekken. Ook deze

worden in Schiedam afge-
bouwd en zullen dan in de loop
van augustus worden geplaatst.

Volgen
Weten waar de sluisdeuren zich
bevinden? Het schip is te vol-
gen op www.vesselfinder.com.
Het enige dat je nodig hebt, is
de naam van het schip (Pade-
rewski) en de IMO-code (IMO /
MMSI 9731389 / 210638000).
De Paderewski vaart door de
Indische Oceaan via het Suez
Kanaal en de Middellandse Zee
naar Schiedam.

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



 
 

Package deal: 

Foto’s afdrukken was nog nooit zo makkelijk! 
Kom naar de fotokiosk  in de winkel 

150 stuks voor € 15* 
Standaard formaat 10 cm 

* Exclusief € 1,99 verwerkingskosten per bestelling 
* Geldt niet voor onmiddellijk afdrukken 
* Leveringstijd vanaf 3 werkdagen incl. verzending 



Voorleeslunch
Op woensdag 30 mei 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.

Elke laatste woensdag van de
maand verzorgt de bibliotheek
een voorleeslunch. De toegang
is gratis. Aanmelden kan via
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Voorleeslunch 30 mei’).

3D-printen
Tijdens de cursus 3D-printen
op woensdag 30 mei van 15.30
uur tot 17.00 uur leren kinderen
van 9 t/m 14 jaar hoe ze hun ei-
gen ontwerp uit een 3D-printer
kunnen laten komen. Deze
keer gaan ze aan de slag met
het ontwerpen van een uniek
fantasiedier.

Deelname aan de cursus 3D-
printen kost € 5,- voor leden en
€ 12,50 voor niet-leden (tip:
word lid voor slechts € 5). Aan-
melden kan via e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘3D-printen 30 mei’).

Ouder-kindochtend
De maandelijkse ouder-kind-

ochtend op woensdag 13 juni
(10.00-11.00 uur) staat in het

teken van heerlijk slapen.
(Groot)ouders gaan in gesprek

met jeugdverpleegkundige Si-
mone Andriessen van het con-
sultatiebureau, die alle gehei-
men over een goede nachtrust
deelt. Ondertussen worden de
kleintjes voorgelezen.

Deelname aan de ouder-kind-
ochtend is gratis. Aanmelden
kan via het e-mail adres:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Ouder-kindochtend’).

Kids Media Lab
Leren hoe een 3D-printer werkt
én er een coole vlog over ma-
ken? Dat kan in het Kids Media
Lab op woensdag 30 mei van
15.00 uur tot 17.00 uur. Kinde-
ren van 9 t/m 12 jaar gaan hier
namelijk aan de slag met een
DIY-vlog over de 3D-printer.
Dat is dus een les 3D-printen
en vloggen in één.

Deelname aan het Kids Media
Lab is gratis. Aanmelden kan
via het e-mail adres:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Kids Media Lab 30 mei’)

Elke laatste woensdag van de
maand vindt er een Kids Media
Lab plaats. De volgende the-
ma’s zijn green screen vakan-
tiefoto’s (27 juni) en stop-mo-
tion films (25 juli).

Nieuws van De Tweede Verdieping

Rotary Sport- & Speldag
Zaterdag 30 juni organiseert Ro-
taryclub Nieuwegein alweer voor
de twaalfde keer een fijne Sport-
en Speldag. Dit jaarlijks terugke-
rende evenement is speciaal be-
doeld voor jongeren met een
verstandelijke beperking uit
Nieuwegein en omgeving.

Veel van deze jongeren zitten
buiten Nieuwegein op school: zij
hebben hierdoor minder contact
met andere kinderen in hun
buurt. De Sport- en Speldag is
dé gelegenheid andere kinderen
en hun familie te ontmoeten; het
is een dag voor het hele gezin.
Een dag om te genieten én
vrienden te maken; een dag
voor ontmoeting.

Na de opening van de spelen
door een van de wethouders
zullen de ongeveer honderd kin-
deren lekker gaan bewegen en
in groepsverband tegen elkaar

strijden om na vele sportieve ac-
tiviteiten uit te maken wie er dit
jaar kampioen is. Uiteindelijk is
iedereen kampioen!

Leden van de club en familiele-
den zullen de kinderen begelei-
den. De minder sportieven kun-
nen zich die middag uitleven
met schilderen, tekenen en knut-
selen. Na deze sportieve ont-
moeting en de uitreiking van prij-
zen en medailles volgt er nog
een gezellig samenzijn en een
heerlijke barbecue. Dit jaar vin-
den de spelen plaats op Fort
Vreeswijk en begint om 13.00
uur.

Voor deelnemers en hun familie
zijn er geen kosten verbonden
aan deze dag; dit is mogelijk
door vele sponsors en de hulp
van de gemeente Nieuwegein.
Misschien kent u nog wel ande-
re kinderen die zo’n dag leuk
vinden: laat ze dat weten!

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de
Sport- en Speldag van de
Rotary Nieuwegein, dan kunt u
een e-mailtje sturen naar:
sportenspeldagrotarynieuwegein
@gmail.com.

Rotaryclub Nieuwegein wil met
haar activiteiten een bijdrage
leveren aan een betrokken
samenleving, contacten tot
stand brengen en steun geven
aan elkaar. Deze Sport- en
Speldag past daar prima bij.

Skills Academies
In juni zijn er maar liefst twee Skills Academies te volgen in de
bibliotheek. Dat zijn verdiepende cursussen voor kinderen van 9
t/m 12 jaar, waar ze in 3 middagen belangrijke vaardigheden
leren.

In de Skills Academy: Science for kids staat wetenschappelijk
denken centraal. Op vrijdag 1, 8 en 15 juni (15.30-17.00 uur)
leren kinderen experimenteren als een echte uitvinder. Grote
uitvinders als Da Vinci, Einstein en Galileo vormen de basis van
allerlei bijzondere proefjes.

De Skills Academy: YouTube-academy draait om het maken
van vlogs. Op woensdag 6, 13 en 20 juni (15.30-17.00 uur) le-
ren kinderen hoe ze een vlog kunnen voorbereiden, filmen, edit-
en en uploaden. Tegelijkertijd leren ze hoe ze zichzelf kunnen
presenteren en wat het geheim van een sterk verhaal is.






