
In Nieuwegein is Speciallympics
het sport- en beweegprogramma
voor mensen die het lastig vin-
den om aan te haken bij het re-
guliere sportaanbod. In samen-
werking met Nieuwegeinse part-
ners organiseert SportID diverse
activiteiten en evenementen, zo-
als van 1 tot en met 5 augustus
het internationale rolstoelbasket-
baltoernooi.

Met 'Light up the world for inclu-
sion' zetten meer dan 170 ge-
bouwen of bekende herkennings-
punten de rode spots aan voor
inclusief sporten en bewegen.
Ambitie is om belemmeringen
vanwege leeftijd, fysieke of men-
tale gezondheid, etnische ach-
tergrond of sociale positie weg te
nemen. ‘DE KOM is er voor ie-
dereen die zijn of haar dromen
waar wil maken. Daarom steun-
en wij Special Olympics en licht
ons gebouw op 20 juli rood op’,
aldus directeur Ariane Kop.

Iedereen sport mee
Van 1 tot en met 5 augustus
vindt het internationale rolstoel-
basketbaltoernooi in sport- en

evenementencomplex Merwe-
stein plaats. Daarnaast is er on-
der andere wekelijks G-voetbal,
G-tennis, tafeltennis en zwem-
men voor mensen die een be-
perking ondervinden. ‘We zetten
ons maximaal in voor laagdrem-
pelige toegang tot sport. Ieder-
een in Nieuwegein die wil spor-
ten, móet kunnen sporten' aldus
wethouder John van Engelen
van o.a sport en cultuur.

Naast De Kom zal ook De Dom
vandaag rood oplichten.

Zaterdag 21 juli aanstaande bestaat Special Olympics 50 jaar. In dit kader lichten vandaag, vrijdag 20 juli
(ivm alle internationale tijdzones), wereldwijd iconische gebouwen rood op ('Light up for inclusion'). Londen
Eye, Niagara watervallen, de Bosporus brug én stadstheater en kunstencentrum De Kom in Nieuwegein.
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'Stadstheater en kunstencentrum De Kom in het rood'

Wat kunt u doen tegen woninginbraak

De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak makkelijk
te zien waar bewoners voor langere tijd weg zijn; post op de mat,
gordijnen die gesloten blijven en nooit een lampje aan. Het advies:
geef uw woning een bewoonde indruk en wacht niet tot het te laat
is. Bereid je afwezigheid voor en zorg dat uw woning ‘vakantie-
klaar’ is.

Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen
op uw woning letten en deze een bewoonde indruk geven. Dit
door de post weg te halen, de plantjes water te geven, de auto af
en toe eens op uw oprit te zetten en af en toe een gordijn open of
dicht te doen.

Vertel uw buren dat ze
bij een verdachte situ-
atie (bijvoorbeeld glas-
gerinkel/gestommel in
uw huis terwijl u er niet
bent of onbekende per-
sonen bij uw huis) di-
rect de politie via 112,
het nummer voor
spoed, moeten bellen.
Snel alarm slaan be-

tekent een grotere kans om de inbrekers te pakken. Maar liefst 80
procent van alle aanhoudingen wegens woninginbraak, gebeurt
dankzij de alertheid van omstanders. Wie ’s nachts verdachte ge-
luiden bij de buren hoort terwijl die op vakantie zijn, moet dan ook
niet aarzelen om 112 te bellen.



KORTJES

Droogte

Door de aanhoudende droogte
en warmte laten steeds meer bo-
men hun bladeren hangen of la-
ten ze vallen om het watertekort
op te vangen. De bomen doen
dat uit zelfbescherming en kun-
nen als het weer gaat regenen
goed uit lopen. Vooral bomen die
geen contact hebben met het
grondwater zijn vatbaar voor de
droogte.

Sommige bomen in de verhard-
ing hebben het ook zwaar. Deze
bomen zijn meestal helemaal
afhankelijk van het regenwater.
Een voorbeeld zijn de platanen
op de AC Verhoefweg ter hoogte
van de Nedereindsewegtunnel.

De platanen vervellen dit jaar
ook extra vroeg en massaal door
de droogte. Ze laten dan hun
schors vallen. De jonge bomen
die zijn geplant in het afgelopen
plantseizoen krijgen wel extra
water toegediend met de water-
wagen.

__________________________

__________________________

'Koken met PEN'
Iedere week maakt onze 'kook-
gek' Eric Dekker een heerlijk ge-
recht. Deze week een heerlijke
zomerse maaltijdsalade. Zien
hoe dit gemaakt wordt? Kijk dan
op zijn rubriek waar overigens
nog veel meer recepten staan.
__________________________
Alle straten, lanen, driften, plein-
en en wat dies meer zij, vastge-
legd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de

weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij be-
paalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids 2010 de
alfabetische volgorde in deze
rubriek. Deze week de Jacht-
hoornpad in de wijk Zuilenstein in
Nieuwegein.

FOTO
__________________________

De gemeentepagina's

Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke week-krantjes
het gemeentenieuws.

Veel wisten het al, maar vanaf
woensdagmorgen vroeg zijn de-
ze pagina’s ook te lezen op de
Digitale Stad Nieuwegein.

PDF

Getuigen gezocht van ramkraak in Vreeswijk

Op 2 februari dit jaar hebben ramkrakers om 04.30 uur gepro-
beerd een kledingzaak aan de Oude Sluis in Vreeswijk leeg te ro-
ven. De politie zoekt getuigen die eventueel kunnen helpen met
het oplossen van deze ramkraak. Tot nu toe zijn er nog geen tips

ontvangen over deze
zaak. Het was overi-
gens niet de eerste
keer. De afgelopen
twee jaar is in deze
kledingwinkel al zes
keer ingebroken.

De auto waarmee de
inbrekers de ramkraak
plegen is gestolen tus-
sen woensdagavond
31 januari om 22.30
uur en donderdagoch-
tend 1 februari 07.45
uur in de Gildstraat te

Utrecht. De politie zoekt getuigen van deze autodiefstal. Op de au-
to zaten kentekenplaten met de combinatie JL-151-K. Die wa-
ren gestolen op de Fivelingo in Utrecht. Dit moet zijn gebeurd tus-
sen eind januari en vrijdagochtend 2 februari. De auto is aan de
eigenaar teruggegeven.

Heeft u iets van de ramkraak, de autodiefstal of de diefstal van de
kentekenplaten gezien? Heeft u de auto tussen de diefstal en de
ramkraak ergens gezien? Weet u mischien wie er achter de dief-
stallen en de ramkraak zitten? Bel de politie: 0800-6070.

Op een fraaie locatie in het oude
Jutphaas hebben wij een uniek
appartement in de verkoop, de
Nedereindseweg 61 in Nieuwe-
gein. Het 3-kamerappartement
ligt op de eerste verdieping van
een kleinschalig appartementen-
complex. Uiteraard is er een lift,
berging en een eigen parkeer-
plaats aanwezig. Verder is het
appartement royaal, licht, com-
fortabel en biedt het sfeer. Je
bent van harte welkom om een
kijkje te komen nemen.
Vraagprijs: € 300.000,- k.k.

Info: Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (City Plaza)
Bel voor een bezichtiging:
030-6076060

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 06-46139696
E-maiI: redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

Woning van de week: Nedereindseweg 61

https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-44
https://www.pen.nl/artikel/het-jachthoornpad
https://goo.gl/A4kMSd
http://www.moenmakelaars.nl
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl


Op De Digitale Stad Nieuwegein hebben we wekelijks een portret van
een opmerkelijk persoon. Met de camera in de aanslag lopen we
door Nieuwegein. Gefascineerd in personen proberen we met de
camera, opvallende, opmerkelijke personen vast te leggen. Wie is de
man, vrouw of kind die daar zit, loopt, fietst, werkt ligt of speelt? Deze
week ging onze fotograaf Arend Bloemink naar Ester Hofman.

Bloemink: 'Precies op de eerste vakantiedag van haar kinderen maak
ik een afspraak met het Portret van de Week. En dus komen de
kinderen gezellig mee naar Bouwspeeltuin Bouwgein in Batau (no-
ord). De Bouwspeeltuin waarvan Ester bestuurslid is. Ik herinnerde
me Bouwgein als een èchte bouwspeeltuin. Maar, nog steeds een
bouwspeeltuin zijnde, is er tegenwoordig veel meer te beleven en te

ontdekken naast het bouwen van hutten en huizen. Er is voor kin-
deren van alles te doen. Práchtig.'

'Samen met Ester en haar kinderen, die duidelijk vermoeid zijn van
het afgelopen schoolseizoen, maak ik een rondje door de Bouw-
speeltuin. De kinderen klimmen, klauteren, glijden en rennen voor
ons uit of achter ons aan. En intussen maken we foto’s.'

'Oh ja, wat zou het fijn zijn wanneer de gemeente de grond van
Bouwspeeltuin Bouwgein ‘om niets’ ter beschikking stelt. Dat maakt
het runnen van dit prachtige initiatief een stuk minder stressvol. Dat
moet toch kunnen, B&W en gemeenteraad?!'
Bekijk hier de foto's en de antwoorden op de vijf vaste vragen.

Bridgen bij Bridgeclub Nieuwegein
Op donderdag 6 september aanstaande start Bridgeclub Nieuwegein (BCN) start met het vervolg van haar beginnerscursus. Er is nog
plaats voor meerdere cursisten. Om deze instap te kunnen volgen is enige kennis van bridge wenselijk. Aan het einde van de cursus voor
de kerstvakantie bent u als cursist instaat in clubverband te spelen. Jose Canto van de Bridgeclub Nieuwegein: 'Onze bridgedocent is Mia
de Groof en zij geeft 12 tot 14 lessen elke donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur in het clubgebouw van Atletiek Vereniging Nieu-
wegein (Atverni) aan de Galecopperzoom in Nieuwegein. De kosten voor deze cursus zijn € 90,- waarbij het cursusboek is inbegrepen.
Informatie en aanmelding kan bij de vice voorzitter van de club, José Canton. José is bereikbaar op telefoonnummer: 030 - 60 339 61 of
via e-mail: jose.canton@kpnmail.nl.

Portret van de week: 'Bouwgeiner Ester Hofman'

https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-bouwgeiner-ester-hofman


Bij Museumwerf Vreeswijk ligt
een bezienswaardigheid op de
helling. Mondhoeken gaan om-
hoog bij de aanblik van de 92-ja-
rige “Melusine”, een Groninger
steilsteven uit Utrecht die voor
onderhoud naar de Museumwerf
afreisde. Nu eens geen bruin zeil
of houten luiken boven het ruim
maar een sappig groen sedum-
dak. Eigenaren Tim Favier en
Willem Messer worden er zelf
ook vrolijk van. “Als we op reis

gaan, nemen we onze tuin ge-
woon mee!”

De levende dakbedekking ligt
sinds het najaar op de Melusine.
Voor meer stahoogte in hun drij-
vende woning hadden Tim en
Willem eerder al de den (de rand
boven het ruim) en daarmee het
dak verhoogd. Ze wilden de orig-
inele luikenkap weer terugbren-
gen maar het houtwerk was gro-
tendeels verrot. Er kwam een an-

dere kap waarop EPDM als
dakbedekking werd gelegd.
Tim: “We vonden dat eigenlijk
niet mooi. Bovendien is het
zwart waardoor het in de zomer
erg heet wordt.” Na een jaar
wikken en wegen kozen Willem
en Tim voor sedum als dakbe-
dekking.

De mannen hebben daar geen
moment spijt van. Tim: “Ik kan
het ieder-een aanraden. Het
werkt verkoelend en het is mooi.
Het is ook goed voor de isecten
in de stad. Die komen op de
bloemen af. In mei bloeit het wit,
in juni geel en in juli geel met
een beetje paars. Ik word er
echt heel blij van.” Over het se-
dumdak blijk je gewoon te kun-
nen lopen. Maar dan niet wan-
neer het vriest, ondervonden Tim
en Willem. “De voetstappen zie
je nu nog staan,” lacht Tim.

Het dak ziet er frisgroen uit. Ga
je iedere dag met de gieter rond,
wil ik weten? Tim: “Dat deden we
wel, zo’n twee keer per week. Nu
hebben we een geperforeerde
tuinslang ingegraven. Die sluiten
we een uurtje aan op een dom-
pelpomp die overboord hangt. Zo
worden de plantjes nat maar
druipen dan nog niet. De ver-
damping zorgt voor de verkoel-
ing naast het isolerende effect

dat het sedum sowieso al heeft.”

Hoe steekt zo’n sedumdak nou
in elkaar? Tim: “Een onderlaag
van EPDM blijkt erg geschikt.
Daarbovenop volgt een laag vilt,
dan steenwol. Het sedum komt
er als grasmat overheen. Ik heb
over deze 60 m² in mijn eentje
een dag gedaan.” Natuurlijk
kostte het voorwerk zoals het
aanbrengen van de omlijsting en
afwatering boven de ramen, wat
meer tijd. Tim: “Ik had nog wel
mijn twijfels over het onkruid
waarvan ik dacht dat het de
overhand zou krijgen. Dat valt
erg mee. Ik haal er zo nu en dan
wat grasjes uit, een ontspannend
klusje.” Tim en Willem kozen
voor de dunne variant want het
was de vraag of de dikke variant
die water verzadigd zou zijn,
misschien wel te zwaar zou wor-
den.

Met het groene dak oogst steil-
steven Melusine belangstelling
en sympathie. Tim: “Onderweg
naar de Museumwerf kwamen
mensen speciaal naar de sluis
om ons schip te bekijken en vra-
gen te stellen over het dak.” De
Melusine is bij de Museumwerf
te zien tot 25 of 26 juli. Daarna
keert ze weer terug naar haar
vaste plek aan de Keulsekade in
Utrecht.

Omkijken
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein
speelde. Een rubriek waarin
mensen een rol vervullen.

Juli 2016
Twee jaar geleden was ‘Vrees-
wijk Vol Vaart’. Een (voormalig)
dorp vol schepen en boten. En
vol met mensen. Mensen die
komen om te kijken. Mensen die
komen om bekeken te worden.
Om te informeren. Om geïnfor-
meerd te worden. ’t Was een
prachtfestijn.

_________________________________________________________________________________________________________________

Fris groen boven grijs beton



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.

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.

Tja, ben je net gewend aan de 'bende van Soest', de oudste dochter van de hoofdredacteur van pen.nl heeft namelijk 3 kinderen én
een hond, laten we die vooral niet vergeten. Komt de jongste dochter met de mededeling dat er een nieuwe startende 'bende' aan-
komt. Gelukkig pas in januari 2019. Maar voor je het weet is het zover. Jan Ibelings dacht er zo het zijne van. #planbord.

Van 16 september tot en met 28 november
aanstaande zal de Historische Kring Nieuwe-
gein een expositie houden in Museum War-
senhoeck over de Rouwborden van de fami-
lie De Malapert. De zeven rouwborden van
1625 t/m 1782 bevatten gedecoreerde fami-
liewapens of alliantiewapens. Naast deze
wapens bevinden zich kwartieren, voorzien
van wapens van de voorouder.

Tot ongeveer 1822 hebben de Rouwborden
gehangen in de kerk die op het Kerkveld
stond. Na vele omzwervingen zijn deze bor-
den door een schenking van de Rabobank in
het bezit gekomen van de Historische Kring
Nieuwegein. Met de inzet van veel vrijwilli-
gers mar vooral ook dankzij de bijdragen van
een aantal subsidieverstrekkers zijn de bor-

den, die in slechte staat verkeerden, weer
vakkundig gerestaureerd.

Samen met afbeeldingen van wapentekenin-
gen, zullen de Rouwborden van deze adellij-
ke familie De Malapert, die woonde op kas-
teel Plettenburg (waar thans Fort Jutphaas
ligt) geëxposeerd worden. De familie De
Malapert was belangrijk voor Jutphaas.

Restauratie was vanwege de slechte staat
noodzakelijk. Kiervorming in het hout veroor-
zaakte verder verfverlies, de ophangcon-
structie is hersteld. Ten behoeve van de res-
tauratie is onderzoek gedaan naar de oor-
spronkelijke kleuren en met respect voor de
historische betekenis en waarde van de bor-
den zijn ze nu weer te exposeren.

Lezing
Op donderdag 11 oktober aanstaande zal
Marlies Adriaansen een lezing houden over:
‘Het restauratieproces van de 7 rouwborden
van de Historische Kring Nieuwegein.’ De le-
zing wordt gehouden in de bibliotheek in het
Stadshuis van Nieuwegein en duurt van
12.15 uur tot 13.00 uur. FOTO

'De rouwborden van De Malapert'

http://www.karikaturist.nl
mailto:info@karikaturist.nl
https://www.pen.nl/artikel/expositie-en-lezing-over-de-rouwborden-van-de-familie-de-malapert


Huurappartementen

Annexum heeft in Nieuwegein
een woningproject verworven
voor een nieuw te structureren
woningfonds. Vastgoedontwikke-
laar Cityside Apartments is ver-
antwoordelijk voor de transfor-
matie van het voormalige kan-
toorgebouw tot wooncomplex
met in totaal 54 huurapparte-
menten. Deze 2 of 3-kamerap-
partementen zijn zeer geschikt
voor starters op de woningmarkt.

Transformatie
Het wooncomplex bevindt zich
aan de Rietgors 10 in Nieuwe-
gein. De verwachte oplevering
van de 54 huurappartementen is
oktober 2018. Het betreft duur-
zame transformatie; de apparte-
menten dragen het energielabel
A of B.

Annexum CEO Huib Boissevain:
“Deze nieuwe aankoop sluit aan
bij de strategie om meer woning-
fondsen aan de portefeuille van
Annexum toe te voegen om zo
om onze beleggers meer diver-
siteit en spreiding te bieden. Bo-
vendien zien we dat beleggers
graag in starterswoningen inves-
teren, dat zagen we al eerder bij
onze Woningfondsen Hoofddorp
en Nieuwegein.”

Rijbewijs verdachte schietpartij gevon-
den op het Nijpelsplantsoen
Op 15 juni dit jaar is het rijbewijs gevonden van de verdachte Gerel Palm.
Zijn rijbewijs werd gevonden nabij het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein.
Palm wordt verdacht van het neerschieten van twee mannen in Noorde-
loos op 10 december 2016. In Opsporing Verzocht roept de politie de hulp
in van mogelijke getuigen die Palm hebben gezien in Nieuwegein.

Justitie looft 15.000 euro uit
voor de ‘gouden tip’ die leidt
tot de aanhouding van de 35
-jarige Gerel Palm. Hoe
komt het rijbewijs van de nu
35-jarige Gerel Lusiano
Palm in Nieuwegein? Wie
heeft Gerel onlangs in Ne-
derland gezien?

Een automobiliste die in de
nacht van zaterdag 10 de-
cember 2016 langs een weiland
in Noordeloos reed, zag iets in
de berm liggen. In de berm van
de N214 bleek een neergescho-
ten man te liggen. Verderop in
het weiland werd nog een twee-
de neergeschoten man aange-
troffen. De slachtoffers, twee
Rotterdammers van 28 en 35
jaar, waren op dat moment nog
niet in staat om te vertellen wie
hen heeft neergeschoten en
waarom. Omdat nog veel on-
duidelijk was en alle scenario’s
open lagen, werden de slachtof-
fers enige tijd zelf ook aange-
merkt als verdachte. Inmiddels
zijn ze dat niet meer.

Aangehouden
Onderzoek wees in de richting
van de inmiddels 35-jarige Gerel
Palm. Gerel werd maart 2017 in
Suriname aangehouden, maar
wist twee weken later te ont-
snappen en sindsdien is hij
voortvluchtig. Sinds 13 juni 2017
staat Gerel Palm op de Nationale
Opsporingslijst.

Rijbewijs gevonden
Eerder besteedde Opsporing
Verzocht aandacht aan deze za-
ak wat diverse tips over de ver-
blijfplaats van Palm opleverde.
Palm zou in Zuid-Amerika kun-
nen verblijven, maar hij zou na
zijn ontsnapping ook mogelijk
voor korte tijd in Nederland en
Duitsland zijn geweest. Op 15 ju-
ni 2018 werd op straat, nabij het
Nijpelsplantsoen in Nieuwegein,
een rijbewijs van Palm aange-
troffen. Het vermoeden is dat
Palm nog steeds contact heeft
met mensen in Nederland.

Nieuwe foto’s
Om de kans op herkenning te
vergroten geeft het onderzoek-
steam nieuwe foto’s vrij. Let
vooral op de opvallende tatoea-
ge op zijn rechterarm. Heeft u
Gerel (onlangs) in Nederland of
elders gezien of heeft u infor-
matie over zijn verblijfplaats?
Neem dan contact op met de
gratis opsporingstiplijn 0800 -
6070. Anoniem melden kan via
M. (0800-7000). Ook kunt u een

vertrouwelijk gesprek aan-
vragen via het Team Crim-
inele Inlichtingen, 079-
3458 999. Bellers in het
buitenland kunnen terecht
op 0031 79 345 9876.

PGP
Palm heeft ten tijde van de
dubbele poging liquidatie in
Noordeloos gebruik
gemaakt van een PGP-tele-

foon die kort na het schietinci-
dent lijkt te zijn uitgeschakeld.
Het vermoeden is dat Palm daar-
na en wellicht momenteel nog
steeds gebruik maakt van een
PGP telefoon. Wie heeft infor-
matie over de telefoon(s) die
Gerel momenteel gebruikt?

Seat Ibiza
Op 10 december 2016, kort voor
het schietincident, hadden de
slachtoffers een afspraak in
Utrecht. Op deze locatie moes-
ten zij de Seat Ibiza waarmee zij
gekomen achterlaten. Deze Seat
Ibiza is naar alle waarschijnlijk-
heid door de dader(s) kort daar-
na verplaatst. Op 21 augustus
2017 werd op de Martin Lutherk-
ingstraat in Landsmeer een Seat
Ibiza terug gevonden. Het ver-
moeden is dat deze Seat Ibiza
de Seat Ibiza betrof die op 10
december 2016 door de slachtof-
fers moest worden achtergelaten
in Utrecht. Wie heeft destijds die
Seat heeft gezien in of rond
Utrecht en/of Landsmeer of op
een andere plek in Nederland?____________________________________________________________________________________



Het is niet alleen het water maar
ook de kunst wat Vianen en
Nieuwegein verbindt. Op alweer
de 45e expositie tonen vier kun-
stenaars uit Vianen hun kunst-
werken in KunstGein Podium.
Het werk is zeer divers; schilderi-
jen, keramiek en powertex beel-
den. Verantwoordelijke kunste-
naars zijn Wil Droogendijk, Thin-
ca Timmerman Thea Smeding
Middelkoop en Thea de Visser.
Dit alles is te zien tot 5 augustus.

De feestelijke opening is zater-
dag 14 juli om 13.30 uur.

Wil Droogendijk – van Bemmel
Sinds haar pensionering heeft zij
het schilderen herontdekt en met
passie vult zij er bijna al haar vri-
je tijd mee.

Thea Smeding-Middelkoop
In 2011 maakt zij kennis met Po-
wertex en wat als hobby begon
is een passie geworden. Thea

maakt unieke, door haarzelf ont-
worpen beelden.

Thinca Timmerman
Zij schildert sterk vanuit haar ge-
voel en vindt vertroosting in
mooie kleuren, soms abstract en
soms figuratief of een mengeling
van beiden.

Thea de Visser
Uit al haar keramiek spreekt het
opgeruimde karakter en haar po-

sitieve levensinstelling. Met haar
beelden probeert zij emoties los
te maken en humor over te bren-
gen.

Zomer verbouwing
De zomer is gearriveerd en in plaats van dat we rustig aan doen gaan we vol gas verbouwen! Waarom vraag je?
Omdat het belangrijk is om het pand te onderhouden en om te blijven vernieuwen. Uit ons laatste klanttevredenheidsonderzoek kwamen ook
enkele zaken naar voren die storend waren voor jullie, onze bezoekers. En we willen zorgen voor een prettig verblijf.
We doen er alles aan om het complex beter, netter en moderner te maken. Zo zal het nog aangenamer zijn om lekker bij ons te komen
zwemmen.
Dít gaan we allemaal doen. Maar vergeet niet: het buitengebeuren blijft heerlijk open!
________________________________________________________________________________________________________________

Expositie: 'Vrouwen van over het water'

https://merwestein.nl/index.php?p=nieuws/zomer-verbouwing


 



Nieuws van De Tweede Verdieping
PLUS-café
Tijdens het PLUS-café op maan-
dag 16 juli vertelde Nieuwegei-
ner van het jaar Betsy de Keizer
over de charme van het ouder
worden. Ze deelde haar tips over
lang gelukkig, gezond en zelf-
standig leven, en demonstreerde
allerlei handige tools.

Op maandag 23 juli (14.30-16.00
uur) gaat het PLUS-café door op
dit thema. Aanmelden kan via
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘PLUS-café’).

Voorleeslunch
Op woensdag 25 juli van 11.00
uur tot 13.00 uur vindt de voor-
leeslunch voor senioren 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
de voorleeslunch. De toegang is
gratis. Aanmelden kan via
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Voorleeslunch 25 juli’).

3D-printen
LEGO-fans die willen leren hoe

een 3D-printer werkt zijn welkom
in de introductiecursus 3D-prin-
ten op woensdag 25 juli
(15.30-17.00 uur). Kinderen van
9 t/m 14 jaar leren hier hoe ze
hun eigen superheld uit een 3D-
printer kunnen laten komen.

Elke laatste woensdag van de
maand vindt er een cursus 3D-
printen plaats. Deelname aan de
cursus 3D-printen kost € 5,- voor
leden en € 12,50 voor niet-leden

(tip: word lid voor slechts € 5,-!).
Aanmelden kan via actie@de-
tweedeverdieping.nu (o.v.v. ‘3D-
printen 25 juli’).

3D-printen
Alle mensen hebben taal nodig
om de wereld om hen heen te
kunnen ontdekken. Helaas zijn
er in Nieuwegein veel kinderen
die beginnen met een taalachter-
stand.

Met het project Taalvisite helpt

de bibliotheek Nieuwegeinse
kinderen met een taalachter-
stand de grenzen van hun we-
reld op te rekken. Hiervoor zijn
we op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die hun steentje wil-
len bijdragen aan de taalont-
wikkeling van kinderen.

Vanaf september gaan de vrij-
willigers gedurende 15 weken
één keer per week één uur op
visite bij een Nieuwegeins gezin
om de kinderen voor te lezen en
taalspelletjes met ze te doen.
Alle vrijwilligers krijgen een ba-
sistraining rondom voorlezen en
krijgen individuele begeleiding
tijdens het project.

Interesse? Stuur een mail met
een korte motivatie naar
r.blankestein@detweedeverdiepi
ng.nu.

Kids Media Lab
In het Kids Media Lab op
woensdag 25 juli (15.00-16.30
uur) kunnen kinderen van 9 t/m
12 jaar leren hoe ze hun eigen
stop-motion filmpje kunnen
maken. Deelname via:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Kids Media Lab 25 juli’).

Weesboot wéér terug
Eind juni heeft onze redactie ge-
schreven over de diverse ‘wees-
boten’ die Nieuwegein rijk is. De-
ze boten liggen onbeheerd op
plekken in de wateren van Nieu-
wegein, wat verboden is. Door
de vergrijzing zullen steeds meer
van dit soort ‘weesboten’ aan de
kanten komen te liggen. Momen-
teel zijn er zo’n 13.000 in de
vaarwegen in Nederland.

Ook in Nieuwegein vindt je tien-
tallen van dit soort bootjes. Dat
blijkt uit een onderzoek van Wa-
terrecreatie Advies. Een doorn in
het oog van degenen, die wel
voor een ligplaats betalen aan
Ríjkswaterstaat. ‘Je herkent ze
aan de wijze van afmeren. Hup
….... maar aan een boom’ aldus
oud schipper Boersema. Eén
van die bootjes ligt in de binnen-
stad van Nieuwegein vlak achter
het Stadshuis in De Doorslag.

Naar aanleiding van dit artikel liet
een lezer weten: ‘Door privéom-
standigheden en heftige ziekte is
hij er niet aan toe gekomen. Hij
heeft daarom zo lang daar gele-
gen ze zijn er nu mee bezig en
hebben hem vandaag vervaren.
28-6-18. De eigenaar is blij met
deze hobby en wilt zeker niet
van zijn bootje af.’

Begin deze week liet een bewo-
ner uit Merwestein weten dat de
boot helemaal niet weg is. Al-
thans, hij is terug van wegge-
weest! De bewoner stuurde onze
redactie bijgaande foto.

Het CDA heeft 29 juni jl. schrifte-
lijke vragen gesteld aan het Col-
lege van B&W over de spook-
schepen die langs diverse Nieu-
wegeinse kades liggen. CDA-
fractievoorzitter Gerben Horst:
“Al eerder heeft een betrokken
inwoner ons op de spooksche-

pen gewezen. Het CDA heeft
toen van de gemeente begrepen
dat hier aandacht voor was.
Maar ook dat dit vooral de ver-
antwoordelijkheid van Rijks-wa-
terstaat en het waterschap is.
Blijkbaar is er de afgelopen tijd
weinig gebeurd in de aanpak van
de spookschepen.” Reden dat

het CDA om schriftelijke vragen
aan het college. Deze hebben
nog geen reactie gegeven.
Niet alleen lijkt het hier te gaan
om het illegaal achterlaten van
plezierjachten. De beroepsvaart
heeft hier ook last van doordat
ligplaatsen onnodig worden
bezet.

_________________________________________________________________________________________________________________
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Het zomerfestival wordt een heerlijke dag om
gezamelijk de zomer af te sluiten. Het pro-
gramma ziet er als volgt uit:

13.30 uur Mel@anie
14.30 uur Liguster
15.30 uur Blue Grass Boogiemen
16.45 uur Wordt nog bekend gemaakt
18.15 uur Stijn Grul
20.00 uur Afsluitende act - Wordt nog be-
kend gemaakt
21.30 uur Openluchtfilm: Retour en Bour-
gogne

Het muziekpodium komt bovenop de histo-
rische wal te staan, met spectaculair uitzicht.
Het programma is zeer gevarieerd, van klein
akoestische acts tot en met volwaardige
band-optredens. De productie van het mu-
ziekgedeelte is in de ervaren handen van het
Nieuwegeinse AkoestiCafé. Zij deden dit al

zeer succesvol op 7 juli jl. bij het Geinbeat
Festival. De eerste namen die bekend zijn
gemaakt zijn de gerenommeerde Blue Grass
Boogiemen, indie-popper Stijn Grul met
band, singer-songwriter Yorick van Norden,
familyfolkgroep Liguster en fris talent Me-
l@nie uit IJsselstein.

Dit culturele festival wordt versterkt door de
aanwezigheid van 10 kunstenaars, bijeenge-
bracht door kunstcollectief Feniks. Zij ex-
poseren hun werk, leggen uit over technie-
ken en er zijn ook wat werken te koop. Naast
het fort vindt in hetzelfde weekend Rijnhui-
zen Buitengewoon plaats, een kunstmarkt op
Kasteel Rijnhuizen, dus daar kun je op de-
zelfde dag ook nog even rondstruinen.

De afsluiting wordt verzorgd door Filmtheater
't Hoogt. Zij organiseren Cinema Buiten -
openluchtvertoningen van arthouse films op

11 bijzondere erfgoed locaties. Een samen-
werking met provincie en gemeente Utrecht
in het kader van 2018 Europees Jaar van het
Cultureel Erfgoed.

Op Fort Jutphaas zullen zij de film Retour en
Bourgogne draaien, een heerlijk Frans fami-
lierelaas op een ambachtelijke wijngaard. Bij
het wijnfort kun je daar een heerlijk (Frans)
wijntje bij drinken en met de verschillende
foodtrucks wordt het een heerlijke plek om
op zaterdag 25 augustus met je gezin of
vrienden te vertoeven. Het festival is gratis
toegankelijk. Voor de filmvoorstelling kunnen
online kaarten gekocht worden via deze web-
site: https://www.hoogt.nl/cinemabuiten/re-
tour_en_Bourgogne_-_Cinema_Buiten

Zomerfestival op het Fort met o.a. Mel@nie

Op zaterdag 25 augustus organiseert Stichting Fort Jutphaas voor de eerste keer het 'Zomerfestival op het
Fort.' Het Fort in Jutphaas wordt omgetoverd tot een festivalterrein met foodtrucks, een podium met mu-
ziek, een openlucht filmvertoning en diverse kramen waar kunst wordt geëxposeerd. Voor de kinderen is er
een speciaal Kidsplein ingericht waar kinderen kunnen schilderen of geschminkt worden.




