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Zondag 25 september a.s. is er van 11.30 uur
tot 13.00 uur een gratis brunch voor zeshon-
derd omwonenden op Cityplaza onder de
titel 'De Langste Tafel.' Dit is onderdeel van
het programma 'The Taste of Nieuwegrin' en
wordt georganiseerd door Wereldhaven, de
eigenaar van winkelcentrum Cityplaza.

Dit sociale initiatief in lijn met het thema van
Burendag en de Week tegen eenzaamheid is
voor omwonenden en geïnteresseerden een
mooie gelegenheid om nieuwe sociale con-
tacten op te doen.

Het hele programma van het weekend kunt u
vinden op: http://www.tasteofnieuwegein.nl.

Langste tafel in Stadscentrum

Centrum Nieuwegein bruist komend weekend

Jaargang 21 Vrijdag 23 september 2016

Taste of Nieuwegein biedt met muziek,
markten, optredens en dansactiviteiten ple-
zier voor jong en oud. Op de Doorslagzone
is er een Foodtruckfestival dat naast heer-
lijke en gezellige eettentjes ook voorziet in
goede muziek van verschillende bands en
DJ’s. Op zaterdag en zondag is er een
speciaal doorlopend kinderprogramma met
workshops, leuke knutselactiviteiten en zal
ook de voorleesbrigade van de partij zijn.

Het festival Taste of Nieuwegein is ont-
staan uit een unieke samenwerking tussen
zes binnenstadspartijen. Bibliotheek De
Tweede Verdieping, stadstheater en kun-
stencentrum DE KOM, Gemeente Nieuwe-
gein, de Nieuwegeinse Markten, winke-
liersvereniging Cityplaza en Cityplaza-
eigenaar Wereldhave vormen samen de
Stichting Binnenstadsmanagement Nieu-
wegein. Het doel van deze samenwerking
is om samen een vitale binnenstad te
creëren voor bezoekers en bewoners.

Het festival begint vrijdag 23 september
om 15.00 uur. De officiële opening zal ver-
richt worden om 17.30 uur met een prosec-
co toren en straattheater op de Doorslag-
zone. Gedurende deze hele dag kunt u ook
meedoen met de workshop bakken met Dr.
Oetker op de Markt. Het feest duurt op
vrijdag tot 21.00 uur.

Zaterdag 24 september is er de gehele dag
een Lifestyle & Foodmarket aan de Raad-
stede en kunt u kennis maken met Thea-
ter de KOM, zij houden dan Open Dag. Ur-
ban Issue & Kenzo zullen om 16.00 uur op-
treden op het Stadsplein.

Zondag 25 september zal de dag worden
afgesloten om 18.00 uur. Vanaf 12.00 uur
kunt u genieten van diverse optredens en
workshops.

Hieronder het hele programma of kijk op
http://www.tasteofnieuwegein.nl.

In centrum Nieuwegein vindt van vrijdag 23 september tot en met zondag 25 sep-
tember een nieuwe editie van Taste of Nieuwegein plaats. Het festival vindt plaats
in de hele binnenstad van Nieuwegein; overal is wat te beleven. Foodtrucks,
straattheater, live muziekoptredens, de weekmarkt en een braderie zorgen er dit
weekend voor dat de binnenstad van Nieuwegein bruist.

Wereldwijd en toch lokaal!

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




Kortjes
NAS naar Italië
Voor het Nieuwegeins Amateur
Symfonieorkest ()NAS) naar Italië
gaat geeft het op zondag 9 okto-
ber aanstaande een uitzwaaicon-
cert in Theater De Kom.

In het programma van het con-
cert is veel aandacht voor Hoorn-
solist Theo Schoonbrood. Hij stu-
deerde Hoorn in Maastricht, Es-
sen en Berlijn. Daarnaast was hij
werkzaam voor verschillende or-
kesten in Duitsland en België en
bouwde hij een internationale re-
putatie op als kamermusicus.

In Italië speelt het orkest samen
met een groot koor de Carmina
Burana, een indrukwekkende
compositie van de componist
Carl Orff.

De voorstelling vindt plaats op
zondag 9 oktober aanstaande in
theater De Kom om 13.00 uur.
Een kaartje kost 15,- euro. Voor
meer informatie kijkt u op de
website: www.nasnieuwegein.nl.

Tramovergangen
Nieuwegein moet de kruispunten
met de trambaan veiliger maken.
Aanleiding is een onderzoek van
de provincie Utrecht naar de ver-
keersborden, haaientanden en af-
stelling van verkeerslichten op
deze kruisingen. Die bleek op
sommige plekken te krap, waar-
door fietsers al groen licht kre-
gen terwijl de tram nog niet voor-
bij was. ieuwegein krijgt ander-
halve maand de tijd om de over-
gangen te verbeteren.

Van groot gevaar is volgens de
provincie geen sprake, maar het
kan wel wat beter. Verantwoor-
delijk Wethouder Peter Snoeren
(D66/GroenLinks) van Nieuwe-
gein is blij met het rapport en de
tik op de vingers. “Juist omdat
het aantoont dat het veiligheids-
probleem groot is. We zijn blij
met het rapport, omdat er op de-
tailniveau nog een aantal veilig-
heidsverbeteringen doorgevoerd
kunnen worden. Zowel de provin-
cie als de gemeente moeten daar-
bij nog wat stappen zetten."

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

Website: www.pen.nl

Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric een curry
van rode linzen met sperziebonen.

Eric: 'Een curry kun je in allerlei va-
rianten maken. Vegatarisch of ge-
woon met kip of rundvlees. De
keuze laat ik aan de lezers over in
het volgende recept.'

Het recept: 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 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 Gul-
denroede in de wijk Zandveld.

Zie foto op: https://goo.gl/AUYvZB
____________________________

Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wisten
het al, maar vanaf woensdagmor-
gen vroeg zijn deze pagina’s ook
te lezen op de Digitale Stad Nieu-
wegein.

Zie: http://goo.gl/A4kMSd

Koken met PEN

De gemeente Utrecht is woensdag 21 september jl. gestart
met de veelbesproken sanering van de westelijke plas van
de Nedereindse Plas tussen Nieuwegein en IJsselstein. De
plas was vroeger een vuilstort en er is illegaal afval in te-
rechtgekomen. Zo werden onder meer licht radioactief
ziekenhuisafval, las-plasma en vaten met onbekende in-
houd in het gebied geloosd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ballast Ne-
dam. Eerst vindt er een duikinspectie plaats en vanaf
maandag start de aannemer met het aanbrengen van
ventieltjes in de folieconstructie. Deze zijn bedoeld voor de
afvoer van stortgas. Daarna wordt er zand over het folie
gestort.

De sanering van de Nedereindse Plas is al langer
onderwerp van discussie. Als de sanering volgens plan
verloopt, kan het terrein voor het einde van het jaar worden
opgeleverd.

Sfeervol en uitstekend afge-
werkt 3-kamer appartement
gelegen op de 6de en te-
vens bovenste verdieping
van het zeer verzorgde ap-
partementencomplex 'van
Gogh.'

Door de hoge ligging be-
schikt het appartement over
weids en zeer fraai uit-zicht,
tevens zicht op de Dom in
Utrecht. Het complex is
gebouwd in 1996 en is ge-
situeerd in de wijk Galecop.

Vraagprijs: € 219.500 k.k.

Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (City Plaza)
www.moenmakelaars.nl
Telefoon: 030 - 60 760 60

Info: http://goo.gl/58wv0n

Op zaterdag 1 oktober aan-
staande houdt Moen Garan-
tiemakelaars Open Huis Dag
Kijk hier voor de woningen
die meedoen aan deze dag:
https://goo.gl/BKL3KP

Woning vd week: Rembrandthage 476 in Nieuwegein

Start sanering Nedereindse Plas

http://www.moenmakelaars.nl/
https://www.makro.nl/actueel/folders


Meidenvoetbal in de lift
De trend dat steeds meer meiden
gaan voetballen is ook bij VSV Vrees-
wijk goed te zien. Volgens Koen Adri-
aanse van de KNVB is meisjesvoetbal
de sterkst groeiende sport. Met maar
liefst negen meiden-teams bestaat
een derde van de jeugdteams van
VSV Vreeswijk al uit meisjes.

'Doordat er tegenwoordig genoeg
meisjes zijn die voetballen, is de
meidencompetitie heel aantrekkelijk
geworden. Er wordt goed gevoetbald
en de teams kunnen op hun eigen
niveau competitie spelen', aldus trai-
ner Jos Arts van VSV Vreeswijk.

'Meiden die ook willen voetballen zijn
altijd van harte welkom. Hiervoor kan
een afspraak gemaakt worden met
Eric van Meerveld: 06-28944824. Hij
traint de meisjes van 6 tot 9 jaar.

Fietstocht langs duurzame huizenCreatiefbeurs
Op 8 oktober organiseert Samen Duurzaam
Nieuwegein een fietstocht langs een aantal
duurzame huizen in Nieuwegein. Tijdens de-
ze fietstocht vertellen huiseigenaren over wat
zij gedaan hebben om hun huizen te ver-
duurzamen. Op deze wijze hopen zij andere
huiseigenaren te inspireren ook met duurza-
me maatregelen aan de slag te gaan.

Op de Nedereindseweg vertelt een huiseige-
naar over drie generaties zonnepanelen en
hoe deze in de loop van de jaren verbeterd
zijn. Ook vertelt hij over de voordelen van zijn
zonneboiler.

Deelname aan de fietstocht is gratis. U kunt
zich opgeven bij Roel van den Bosch,
roel.van.den.bosch@planet.nl voor 30 sep-
tember aanstaande.

Op zondag 2 oktober a.s. wordt er een crea-
tiefbeurs georganiseerd in Buurtplein Door-
slag aan de Parelduiker 13 in Nieuwegein.
Op deze hobby/kadomarkt kunt u ideeën op
doen en workshops volgen. Er zijn diverse
materialen aanwezig bij de standhouders.
Ook vindt u hier originele zelfgemaakte ge-
schenken voor alle leeftijden.

De beurs is voor bezoekers gratis en ge-
opend van 10.30 uur tot 15.00 uur. In het
pand is een lift aanwezig en een invaliden-
toilet. Op 20 november is de volgende beurs
in het Buurtplein. De geplande Kerstmarkt
van 10 december gaat dit jaar niet door. Voor
informatie kunt u terecht bij Selina Verstap-
pen, haar telefoonnummer is: 030-6037116.

https://www.accuraatplaagdieren.nl/
https://www.pcbuitvaartzorg.nl/agendaoverzicht/agenda


,,
,,

Wij boekten een korte – zitten-we-niet-in-de-
rommel – trip van twee dagen naar een on-
beduidende plaats in de Achterhoek waarvan
me de naam is ontschoten.

Thuisgekomen keken we onze ogen uit. Van
stotend behang plakken had Beun nog nooit
gehoord, de banen waren met grote overlap
over elkaar heen geplakt. In de moeilijke
hoeken waren behangbanen in diagonale
vlakken of andere niet passende composities
aangebracht. Het plafond had nog het mees-
te weg van de grotten van Han compleet met
druipers en stalactieten.

Van Beun hebben we nooit meer iets verno-
men. Betaald hebben we niet, de herstel-
schade was al groot genoeg. Dus.

Sindsdien houden we het bij bedrijven met
diverse kwaliteitslabels en keurmerken. Re-
cent waren de vitrage en vouwgordijnen in
hal en huiskamer aan vervanging toe mede
gezien de levendige sporen van kat en hond.

Met veel schwung kwam hij aanzetten, de
frêle nazaat van het familiebedrijf: ultramo-
derne megabril, strak wit spijkerbroekje met
pikante stiksels die oogden als dichtgenaai-
de knoopsgaten, de armen beladen met
stalen. ‘Allemaal stoffen 3.0.’ We mochten
voelen.

‘Opmeten is tegenwoordig zo gedaan met dit
digitale laserapparaatje.’ Het zou pico bello
in orde komen. Hij zag ze bij wijze van spre-
ken al hangen.

De monteur keek bedrukt. ‘Ik heb wél de
vouwgordijnen, maar niet de vitrage.’ ‘Die

was vorige week toch al klaar?’ riep ik bijde-
hand. De man schokschouderde wat en
sloeg schielijk aan het monteren van vier
vouwgordijnen, waarvan er twee veel te lang
waren, een te kort en de zomen te breed.
Flodderwerk.

Twee weken later kwam de nazaat langs
samen met het hoofd van het atelier, die met
een Louis van Gaal-achtig schrijfbord en een
bagger-humeur driftig door de kamer stapte.
De twist tussen hen had als inzet: verkeerd
gemeten of verkeerd gemaakt. Verder was
de vitrage zoek. Dat was heel gek. Dat had-
den ze nog nooit eerder meegemaakt. Alle-
bei niet.

Twee weken later. Daar was de monteur
weer. Hij grijnsde breed: ‘ze hebben die vi-
trage niet terug kunnen vinden. Maar het is
opgelost, want kijk eens wat we hier heb-
ben.’ Glunderend trok hij de vitrage uit de
hoes. ‘Tadaa….’ Tot hij de kleur zag…
‘GRIJS?’ ‘Ik had een verkeerd kleurnummer
opgegeven,’ piepte de nazaat door de tele-
foon. ‘En u hebt nog geluk gehad, want die
zoekgeraakte vitrage was ook grijs.

Open Dag bij Proxima

Column Willeke Stadtman: 'Haas'
In ons vorige huis zijn we ooit eens voor een klus in zee gegaan met B. de Haas (roepnaam
Beun). We hadden een verantwoord eigentijds behangetje uitgezocht bij interieurwinkel
Dongelmans, en Beun en zijn maat zouden in één beweging ook het plafond sausen.

Op zaterdag 8 oktober houdt de hospice
Nieuwegein in het kader van de interna-
tionale week van de palliatieve zorg van
11.00 uur tot 15.00 uur een open dag.
Belangstellenden zijn van harte welkom
in de hospice in Nieuwegein aan de Ho-
gerhoeve 2.

Tijdens de open dag kunt u een rondlei-
ding krijgen in de hospice en een film
bekijken over de zorg in de hospice en
bij mensen thuis. De film geeft een
beeld van hoe terminale patiënten en
vrijwilligers met elkaar omgaan. Vrijwil-
ligers en coördinatoren zijn aanwezig
om uw vragen te beantwoorden en na te
praten. Een drankje en een hapje staan
klaar.

Het thema van de internationale week
van de palliatieve zorg is dit jaar: 'Kwa-
liteit van leven, als het leven pijn doet.'
Tijdens deze week organiseert Proxima
diverse activiteiten.

Sponsor wandeltocht Proxima
Ter gelegenheid van de internationale
week van de palliatieve zorg organiseert
Proxima Terminale zorg op zondag 2
oktober een wandeltocht door het IJs-
selbos.

De wandeltocht wordt begeleid door
een natuurgids van het Instituut Voor
Natuureducatie en duurzaamheid (IVN).

De wandeling start om 13.30 uur bij de
ingang van het IJsselbos langs het
Hooglandse Jaagpad vlakbij de water-
toren. De wandeling duurt ongeveer 1½
uur en kost € 2,50. De opbrengst is voor
Proxima.

http://www.mediamarkt.nl/mcs/marketinfo/_Media-Markt-Nieuwegein,154454,-11.html
http://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/de-strip-van-kim-houtzager




Active Ants zoekt personeel
Active Ants e-Commerce en e-
Fulfilment dienstverlener zit al
enige tijd op hun nieuwe locatie
op het bedrijventerrein Pletten-
burg in Nieuwegein. Een mooie
plek centraal in Nederland vlak-
bij de snelwegen A2, A27 en de
A12.

Dit snel groeiende bedrijf is in
de afgelopen twee jaren niet al-
leen veranderd van naam; Alpac
Shopservices werd in 2013 Ac-
tive Ants E-commerce Logistiek,
maar ook verhuist van Lopik

naar Nieuwegein. Op het voor-
malige terrein van DHL heeft
Active Ants ruim 2600 m2 aan
kantoorruimte en bijna 12.000
m2 bedrijfsruimte waarvan 1 hal
maar liefst 25 meter hoog is!

Active Ants neemt van de in to-
taal meer dan 400 bedrijven die
beoordeeld zijn door Emerce
een prominente gedeelde 1e
plaats in met maar liefst 5 ster-
ren in de categorie Fulfilment
Warehousing en zoekt perso-
neel. Wilt u werken in een jong
en dynamisch bedrijf? Kijk dan

op de website van Active Ants
voor de verschillende vacatures
die variëren van inpakkers, or-
derpikkers, oproepkrachten, me-
dewerkers retouren tot software
developers.

Klik op onderstaande weblink
http://goo.gl/hq9fi7
of bel naar:

ACTIVE ANTS
Zeelandhaven 6
3433 PL Nieuwegein
030-2271000

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 cartoons en karika-
turen 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.

Van 29 september tot en met 8 oktober vindt in Novara in Italië het WK kunstrolschaatsen plaats. KRC Rolling uit Nieuwegein is er bijzonder
trots op dat zij in verschillende disciplines aan dit topevenement mee mogen doen. Zo mag Lisa van Trigt, Nederlands kampioene in de
disciplines roldansen en vrijrijden deelnemen in de klasse junioren. Sylvia Pistorius, Nederlands Kampioene vrijrijden doet aan dit onderdeel
mee in de klasse senioren. Onderdeel van de wereldkampioenschappen is ook het showrijden. KRC Rolling doet in deze discipline mee met
haar “grote groep” en het “grote kwartet

_______________________________________________________________________________________________________________

http://activeants.nl/over-active-ants-fulfilment/vacatures/
http://activeants.nl/over-active-ants-fulfilment/vacatures/


Merwestein heet voortaan 'Verbindion'Merwestein vernieuwd

A-zwemdiploma

Woensdag 21 september was het e-
norm spannend voor een grote groep
kinderen. Onder aanmoediging van
ouders, broertjes, zusjes, opa’s en
oma’s zwommen zij af voor het A-di-
ploma van het zwem-ABC. Alle kinde-
ren hebben de diverse zwemoefe-
ningen hartstikke goed uitgevoerd.
Op de foto de trotse kinderen met
hun diploma;

Digén Haimé, Kim van der Knaap, Sa-
ra Bendada, Diego Caicedo, Jamall
Denswil, Florine Lubbers, Sofie van
Eck, Floris Pepermans, Shahad Aza-
zi, Joy Rowaan, Louise Zwaan, Simon
van den Bergh, Alicia Nielsen, Victo-
ria Duric, Carli Nijman, Naz Akyuz,
Mick Valkenburg, Diego Ruijter, Da-
vid Baron, Haitam Talhaoui, Pixie
Brugman en Ella Chorev. Alle namen
vindt u hier: https://goo.gl/XzZzYh

NV Sportinrichtingen is niet meer. De nieuwe
naam van de organisatie achter zwembad
Merwestein is ‘Verbindion’ geworden.

Voor genodigden was er donderdagavond
een receptie om kennis te maken met het
vernieuwde interactieve zwembad in Nieu-
wegein. Tijdens deze receptie werd ook be-
kend dat Merwestein voldoet aan alle eisen
en kwaliteit om ook de komende jaren
zwemlessen (A-, B- en C-diploma) te mogen
geven. Een certificaat van de NRZ, de orga-
nisatie die de kwaliteit van het zwemonder-
wijs bewaakt, is tijdens de opening uitgereikt
aan zwembaddirecteur Ton Bothoff.

Onze videograaf Jos van Vogelpoel maakte
de video van de opening door burgemeester
Frans Backhuijs, zie: https://goo.gl/z958ZJ

Zaterdag 24 september is
het groot feest in Merwe-
stein. Dan wordt gevierd
dat het vernieuwde zwem-
bad volledig open is en dat
moet natuurlijk gevierd wor-
den. Directeur Ton Bothoff: 'We zijn trots op
ons vernieuwde zwembad en dat willen we
graag met je vieren! De hele dag zijn er acti-
viteiten te beleven, voor de allerkleinsten tot
de allergrootsten. We trappen af om 09.30
uur met een spannende schatzoektocht met
piraten en zeemeerminnen. Daarna een
coole kinderdisco in Ibiza style en we toppen
af met een spetterende en zinderende pool-
party voor volwassenen met muziek van Hed
Kandi Live!'

Om erbij te zijn hoef je alleen maar even te
surfen naar: www.feestinmerwestein.nl om je
gratis tickets te bestellen. Wacht niet te lang
met bestellen want op is op! Tot de 24ste

http://www.merwestein.nl
http://activeants.nl/over-active-ants-fulfilment/vacatures/
https://www.youtube.com/watch?v=D0WG0VI97wo


Nieuws van De tweede verdieping

Nieuwegeins stel op Net5
Op woensdag 5 oktober a.s. om
20.30 uur start het tweede sei-
zoen van House Rules: stellen
verbouwen ons huis bij Net5. In
dit realityprogramma verbouwen
vijf koppels elkaars huis rigou-
reus aan de hand van vooraf op-
gestelde ‘huisregels’ en strijden
zo om de hoofdprijs die bestaat
uit twee jaar hypotheekvrij leven.
Het programma wordt gepresen-
teerd door Daphne Bunskoek en
de juryleden zijn dit seizoen
Odette Simons en Erik Gutter.

Een van de deelnemende kop-
pels, Sanne en Yoram, komt uit
Nieuwegein. Het stel woont in
een rijtjeshuis en hebben twee
dochters van 5 en 1 jaar oud.
Sanne is huismoeder zodat zij
voor de kinderen kan zorgen en
Yoram is liftmonteur. Het liefst
leven ze in een huis met een
landelijke en natuurlijke inrich-
ting. Het is aan de andere stellen
om hun huis in die stijl te verbou-
wen. Het huis van Sanne en Yo-

ram is nu heel erg gericht op de
kinderen. Het moet meer hun
plekje worden. Zullen zij de wed-
strijd winnen? Inmiddels zijn de
opnamen gemaakt maar de win-
naar zal pas bekend zijn als de
laatste uitzending is geweest en
dan weten Sanne en Yoram of
zij twee jaar hypotheekvrij kun-
nen leven.

Nieuwe subsidieregeling
De subsidieregeling in Nieuwe-
gein is met ingang van septem-
ber 2016 geactualiseerd en ve-
beterd. De nieuwe subsidierege-
ling is eenvoudiger door minder
regels. Wethouder Hans Adriani:
‘Zo geldt voor aanvragen tot
5.000 euro het principe “aan-
vraag is toekenning.” Dat kan

doordat aan de voorkant de aan-
vraag wordt getoetst en dat na
afloop geen bonnetjes hoeven
worden overlegd. Wel wordt ge-
keken of een evenement heeft
plaatsgevonden.’

Een nieuw onderdeel is een sti-
muleringsregeling die initiatieven
vanuit de samenleving onder-
steunt. Het gaat om initiatieven
met, door en voor inwoners van
Nieuwegein, die direct en con-
creet het maatschappelijke kli-
maat in Nieuwegein ontwikkelen
en versterken. Wethouder Hans
Adriani: ’Zo kunnen bijvoorbeeld
Nieuwegeinse vrijwilligers een
aanvraag doen om mensen met
geldproblemen te helpen. Het
gaat hier om incidentele aanvra-
gen.‘

Alle initiatieven worden beoor-
deeld aan de hand van een pri-
oriteitenlijst. Er kan vier keer in
een jaar een aanvraag ingediend
worden.

Workshop Sportvloggen
Op zaterdagmiddag 24 septem-
ber is er van 14.00 tot 16.00 uur
in de bibliotheek een workshop
sportvloggen. Hoe breng je je
favoriete sport in beeld? Wat is
belangrijk bij het monteren? Hoe
houd je het interessant voor je
volgers? Sluit last minute nog
aan bij deze boeiende workshop.

De workshop wordt gegeven
door de 19-jarige Kyra Pluima-
kers die zelf wekelijks vlogt op
Youtube onder de naam Kier-
vlogt en de 28-jarige Angela Hof
die al heel haar leven aan sport
doet. Deelnemers kunnen me-
teen aan de slag met hun eigen
camera of smartphone.

Toegang is gratis voor alle biblio-
theekleden van 13 tot 18 jaar.
Nog geen lid? Voor vijf euro is
het mogelijk om direct lid te wor-
den. Workshopplekken die niet
door jongeren worden opgevuld,
staan open voor andere geïnte-
resseerden.

Er kunnen maximaal 50 perso-
nen deelnemen aan de work-
shop. Aanmelden kan via:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. sportvloggen.

Taal, talks & koffie
Taal is belangrijk in het leven.
Kinderen leren taal door anderen
die met ze praten. En ze leren
taal als ze voorgelezen krijgen.

De Taal, talks & koffie op 30
september heeft als thema kin-
derboeken. Welke kinderboeken

zijn geschikt voor welke leeftijd?
Zijn er ook tweetalige kinderboe-
ken? Wat zijn de beste voorlees-
tips?

De gratis ochtend start om 9.30
uur (inloop vanaf 9.00 uur) en
duurt tot 11.00 uur. Kinderen zijn
welkom en kunnen spelen terwijl

Deze week was het Young Adult Boekenweek in de biblio-
theek. Jeugdleden kregen een gratis young adult boek bij ons
in ruil voor een boekentip. De jongens en meisjes konden kie-
zen uit zes toptitels, die Bruna Cityplaza ter beschikking had
gesteld.

Young adult boeken zijn romans voor jongeren tussen de 14
en 21 jaar. In de boeken staan jongeren centraal die nieuwe
ervaringen opdoen en vaak via deze ervaringen ontdekken
wie ze zelf zijn.

de ouders met elkaar praten.
Aanmelden is niet nodig.

Taal, talks & koffie vindt elke
laatste vrijdag van de maand
plaatst. Anderstalige volwasse-
nen kunnen tijdens de koffie-
ochtenden kennismaken met de
Nederlandse taal en cultuur en in
een informele setting oefenen.

Kinderboekenweek
Van 5 t/m 16 oktober is het weer
Kinderboekenweek. Het thema
dit jaar is: Opa’s en oma’s. Voor
altijd jong. In de bibliotheek zijn
er daarom die week een hoop
leuke activiteiten voor grootou-
ders en hun kleinkinderen. Je
kunt kiezen uit een workshop
Gezond snoep, een middag met
Geronimo en Thea Stilton, een
workshop Facebook voor opa’s
en oma’s en natuurlijk ons Kin-
derboekenfeest. Meer informatie
op www.detweedeverdieping.nu

http://www.detweedeverdieping.nu



