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Slager Wim Kastelein uit Nieuwegein doet
mee aan het RTL4-programma ‘Ik BBQ voor
jou.’ Kastelein heeft zijn winkel, ‘De zaak vol
Smaak’, op winkelcentrum Galecop. De op-
name van het programma is in de zomer al
gemaakt, maar aankomende zondag 2 okto-
ber is hij te zien op de televisie bij RTL4.

Wim Kastelein is geselecteerd als de BBQ-
specialist van Nederland en is hier trots op.
De uitzending begint om 16.55 uur en duurt
tot 17.30 uur. 'Ik BBQ voor jou' wordt gepre-
senteerd door Koert-Jan de Bruijn. Koert-
Jan kreeg landelijke bekendheid door zijn rol
in Goede Tijden, Slechte Tijden.

Foto's van de TV-opname vindt u hier:
https://goo.gl/rAaKRS

Slager Kastelein op TV bij RTL4

Renovatie woningen Rijtuigenbuurt stilgelegd

Jaargang 21 Vrijdag 30 september 2016

De Inspectie SZW heeft geconstateerd dat
er een aantal zaken niet in orde is, met be-
trekking tot de werkzaamheden. De aan-
nemer moet nu aan het werk om deze za-
ken op orde te brengen. In de tussentijd
moet Mitros de werkzaamheden stilleggen.

Ook werd er bij het verwijderen van asbest
niet gewerkt volgens de regels. De GGD
acht het, na onderzoek, niet waarschijnlijk
dat er sprake is van een gezondheidsrisi-
co.

De gemeente Nieuwegein laat in een reac-
tie weten: 'Wij hechten veel belang aan na-
leving van de regels.’ De woningen waar-
van de gevels nog open lagen zijn op 28
september nog bewoonbaar gemaakt. De
gevels zijn gedicht. Het verdere project
wordt weer hervat als alle zaken op orde
zijn. Inmiddels zijn al 50 woningen gereno-
veerd.

Burgemeester Frans Backhuijs heeft

woensdagmiddag 28 september een kijkje
genomen in de wijk en zegt er het volgen-
de over: 'Ik leef mee met degenen die hier-
door gedupeerd zijn. Ik heb met eigen
ogen gezien hoe vervelend de situatie voor
sommige bewoners is. Schroom niet om
ons te bellen, als u zorgen heeft. Het
telefoonnummer van de gemeente hiervoor
is 06 51970425.'

Mitros zelf laat in een reactie weten dat zij
niet weet waar het mis is gegaan. Alle aan-
dacht gaat nu uit naar het zo goed mogelijk
informeren van de bewoners.

De woningcorporatie verwacht zelf de za-
ken begin volgende week weer op orde te
hebben, en het werk te kunnen hervatten.

De werkzaamheden aan de uitvoering van het groot onderhoud van 117 eenge-
zinswoningen in de Rijtuigenbuurt (De Driften) in Batau zuid in Nieuwegein, zijn
dinsdagmorgen 27 september jl. om 11.00 uur definitief stilgelegd. Een van de
grote ingrepen was het verwijderen van de asbestleien van de gevels van deze
woningen. Maar de werkzaamheden werden niet conform de regels uitgevoerd.

Wereldwijd en toch lokaal!

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


https://www.youtube.com/watch?v=bjIfbqD5juA
https://www.makro.nl/actueel/folders


Kortjes
Jan met de Pet over asbest
Frequent schrijf onze Jan met de
Pet over zijn bevindingen in de
politiek in Nieuwegein. Deze keer
ging hij eens in op het gemeente-
lijke apparaat. Aanleiding was de
zoveelste asbest flop in Nieuwe-
gein. Jan zelf:

‘Inderdaad hier en daar gaat het
fout met asbest. Nu is het Wo-
ningcorporatie Mitros die een
beetje de fout is ingegaan. Het
verhaal is dat men vergeten is om
de juiste vergunningen aan te
vragen, maar ik geloof dat niet
erg, zeker niet van een organisa-
tie zoals Mitros.’

‘Het is toch niet de eerste keer
dat ze een sanering uitvoeren en
misschien niet altijd met asbest
maar wel waarvoor vergunningen
aangevraagd moeten worden.
Mitros informeert wel de bewo-
ners maar met mijns inziens een
verkeerde voorstelling van zaken.
Wij hebben een vergunning aan-
gevraagd voor een test voor twee
woningen. Die kregen ze maar
toen dacht men: weet je wat? We
hebben nu een vergunning, dus
bouwen maar! (Zouden ze naar
onze Bob de bouwer hebben
gekeken: Als die een vrij stukje
land ziet, denkt die maar aan een
ding: Bouwen!)’

Klik hieronder voor de hele
column van Jan met de Pet:
https://goo.gl/QZCDEu

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

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

Een man slaagt erin 8 flesjes parfum te stelen bij parfume-
rie Douglas in Nieuwegein. Hij wordt betrapt, en de beveili-
ging gaat achter hem aan. De dief weet te ontkomen, maar
verliest tijdens zijn vlucht een groot deel van zijn buit.

Het gebeurt op maandagmiddag 30 mei in winkelcentrum
Cityplaza. Ook al is het lang geleden, de politie is nog
steeds op zoek naar de dader. Op bewakingsbeelden is te
zien dat hij doelgericht op de herenparfums afloopt. Daar
stopt hij één voor één flesjes parfum van het merk Paco
Rabane in zijn trainingsjack.

Een paar weken later, op maandag13 juni, komt ie weer in
beeld. Dit keer steelt hij voor een spijkerbroek bij C&A.
Ook nu heeft de beveiliging hem in de smiezen, maar ook
nu weet hij weer te ontkomen.

Klik hier voor de beelden: https://goo.gl/pR1SHS
Meer over de grote BuurtWhatsApp: https://goo.gl/yoVfJE

Zaterdag 1 oktober is er een
Open Huizen Dag! Tussen 11
en 15 uur kun je zonder
afspraak bij de deelnemen-de
woningen binnenlopen. Dus
als je op zoek bent naar een
nieuwe woning is dit je kans
om bij veel woningen binnen
te kijken.

Veel huizen worden echter in
de dagen voorafgaand aan
de Open Huizen Dag al
verkocht. Wees er dus snel
bij. Kijk voordat je op pad
gaat of de woning nog mee-
doet!

Zie je tijdens de Open Huizen
Dag een droomwoning? Of
ben je een woning misgelo-
pen? Kom dan gewoon eens
een kop koffie bij ons drink-
en. Dan nemen wij samen de
woningmarkt met je door en
bespreken wij je mogelijkhe-
den.

Dus wanneer spreken wij af?

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

Open Huizen Dag bij Moen Garantiemakelaars

Hardnekkige winkeldief gezocht

http://www.moenmakelaars.nl/12-cff6/aanbod-resultaten?PropertyType=Residential&ForSaleOrRent=FOR_SALE&Take=18&MustHaveOpenHouse=true&IsCustom=true
https://www.makro.nl/actueel/folders
http://www.fletcherevents.nl/
http://www.kosterschoenmode.nl/
http://www.downunder.nl/


Expositie Gina Gerritsen
Vanaf 5 oktober houdt beeldend kun-
stenaar Gina Gerritsen een expositie
van haar werk. Diverse schilderijen
en sculpturen zijn te bewonderen in
KunstGein Podium in het atrium van
het Stadshuis aan het Stadsplein 9 in
Nieuwegein. Gedurende de expositie
werkt beeldend kunstenaar Gina Ger-
ritsen aan een nieuw kunstwerk:
'Nieuwegein aan het water.'

De Nieuwegeinse kunstenares heeft
zich laten inspireren door diverse -
aan het water gelegen - locaties in
Nieuwegein. Deze locaties worden
door haar in delen op doek in beeld
gebracht, welke samen uiteindelijk
een groot kunstwerk gaan vormen.

Kunstgein Podium is open op:
woensdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 13.00 uur tot 17.00.
Kunstenaar Gina is altijd aanwezig.

Fietstocht langs duurzame huizenKunstmarkt Nieuwegein
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.

Aankomende zondag 2 oktober van 11.00 uur
tot 17.00 uur wordt alweer voor de 23e keer
een Kunstmarkt gehouden op de Heren-
straat in Jutphaas. De entree is gratis.

Elk jaar wordt een bijzonder thema gekozen.
Voor 2016 is het thema ‘Kunsteducatie’ met
speciale medewerking van het Anna van Rijn
College. Kunsteducatie laat jong en oud ken-
nismaken met kunst en cultuur en draagt bij
aan begrip van kunstuitingen. Onderwijs is dé
plek om kinderen en jongeren in contact te
brengen met kunst en cultuur. Daarom werkt
Kunstmarkt Nieuwegein samen met het voort-
gezet en beroepsonderwijs in Nieuwegein.

De galerie van Kunstenaars Centrum Nieu-
wegein (KCN) op de Kerkstraat opent tijdens
de kunstmarkt haar deuren, evenals het ate-
lier van Lea Wijnhoven (kleikunst) en atelier
en schilderschool d’ Oude Werf van Sasja
Bork.

https://www.accuraatplaagdieren.nl/
https://www.pcbuitvaartzorg.nl/agendaoverzicht/agenda
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De rotsen stonden volgens Schettino niet op
de kaart. En hij kon er ook niets aan doen
dat hij per ongeluk in een reddingsboot ‘viel’
en zo het cruiseschip voortijdig had moeten
verlaten.
In onze hut stond de televisie aan op volume
XXXL, en uit de luidspreker in het plafond
klonken angstwekkende geluiden in verschil-
lende talen. We moesten ons terstond bewe-
gen naar locatie Z, in de boezem van het
schip. In de gangen stonden bemanningsle-
den in gele zwemvesten. Met stalen gezicht-
en wezen ze ons de weg. Onze vesten wa-
ren oranje, ze lagen onderin de kast en ze
moesten áán voor we aantraden voor de ver-
plichte safety drill.
Echtgenoot T. dacht nog even dat het toch
niet waar kon zijn: nog in de haven en dan al
het vege lijf redden.
Op locatie Z stond de cheerleader van de sa-
fety drill al klaar. Ze was jong, blond, en ze
had nog net geen fluitje. We moesten in rijen
gaan staan, op lengte. Ik stond natuurlijk
vooraan, met mijn oranje zwemvest. Ik
mocht onder geen beding ergens tegen aan
leunen. De armen moesten strak langs het
lijf. De oren moesten gespitst. We moesten
luisteren, zoveel was duidelijk. Ter illustratie
hield ze een wijsvinger omhoog.
Uit de luidsprekers klonk een oorverdovend
lawaai. De snerpende Italiaanse stem werd
sterk vervormd door het bijgeluid van kras-
sende kraaien. Het kwam de inhoud van de
boodschap niet ten goede. Ook niet bij de
Engelse, de Franse, de Russische en de
Duitse versie. Voor de Duitse versie hadden
ze vermoedelijk een stemacteur ingehuurd

die in het leger had gediend. Ik verstond er
geen woord van, maar je had aan het eind
toch het idee dat je heel hard ‘Jawohl’ moest
roepen.
De jonge blonde zegende het bewijs van
aanwezigheid af door het scannen van de
Costa card.
Ik had de mijne niet bij me. Wist ik veel.
De dag na de drill lag er een brief in de hut.
Ik diende mij – op gezag van kapitein Paolo
Fusarini – onverwijld voor een inhaaloefe-
ning te melden op locatie M om 16.45 uur
strikt. Er stond nog net niet bij, dat ik anders
onverwijld in de eerste de beste haven in de
boeien werd geslagen. Me afmelden bij de
receptie hielp niet. De dagen erna werd de
roep me te melden steeds indringender.

Paolo Fusarini. Alleen die naam al. Mis-
schien mocht ik me wel komen verantwoor-
den op de Kommandobrücke.

Meer columns van Willeke Stadtman leest u
hier: https://goo.gl/8O0kHT

Onderwijsconverentie

Column Willeke Stadtman: 'Drill'
Geen wonder dat rederij Costa serieus werk maakt van de safety drill. Op 12 januari
2012 liep de Costa Concordia op de rotsen. Kapitein Schettino voer te dicht op de
kust. Hij wilde het hoofd van de obers de gelegenheid geven om even naar zijn
medebewoners op het eiland Giglio te zwaaien. Een aardigheidje, omdat die ober
onverwacht moest overwerken.

Op 28 september 2016 stond tijdens de
onderwijsconferentie ‘sociale (on) ge-
lijkheid en onderwijs’ met name de on-
gelijkheid in kansen centraal. Wethou-
der Peter Snoeren van Nieuwegein
maakte helder dat het nog steeds veel
uitmaakt of je achternaam ‘Bergsma’ of
‘El Moussaoui’ is.

Math van Loo de scheidend bestuurder
van het Anna van Rijn College maakte
in een historisch opgebouwd betoog
duidelijk dat 50 jaar geleden Limburgse
kinderen uit achterstandsgezinnen op
de achterste rij van de schoolbankjes
werden gezet. Het was voor die gene-
ratie hard werken en stapelen van op-
leidingen om verder te komen. Die ruim-
te om te stapelen is in de loop van de
tijd minder geworden, maar nu weer net
zo hard nodig.

Kees Rutte, bestuurder van ROC mid-
den Nederland richtte de focus op de
noodzaak tot samenwerken om vitale
werknemers voor nu en in de toekomst
veilig te stellen. Daarvoor is een goede
doorlopende leerlijn van belang om
kansen te bieden en om de groeiende
vraag vanuit het bedrijfsleven naar goed
opgeleide jonge mensen te kunnen be-
antwoorden.

Het bedrijfsleven in onze regio is bij uit-
stek gebaat bij een sterk beroepsge-
oriënteerd VMBO met een logische aan-
sluiting op het MBO en uiteindelijk ….
naar het werkveld. Die vorm van onder-
wijs is de kracht van het vernieuwde
Anna NEXT VMBO. Een breed beroeps-
gericht college met, in hetzelfde ge-
bouw, de ICT Academy van het ROC
Midden Nederland. Dat staat garant
voor een logische doorlopende leerlijn
van klas 1 in het voortgezet onderwijs
tot de afsluiting in het MBO.

Aan het slot van de conferentie maakte
de nieuwe bestuurder van het Anna van
Rijn College, Aukje Bergsma, duidelijk
dat haar opdracht ligt in het versterken
van de doorlopende leerlijn en het ver-
vullen van een bindende rol in het uitda-
gende veld van het beroepsonderwijs
waar haar Anna van Rijn partner in is.

http://www.mediamarkt.nl/mcs/marketinfo/_Media-Markt-Nieuwegein,154454,-11.html


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/


Amateur boksgala in MerwesteinGeslaagd feest in Merwestein

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

Sportcomplex Merwestein staat komende
zaterdag 1 oktober in het teken van het
RINGS amateur boksgala.

Uit alle hoeken en gaten van Nederland
komen boksliefhebbers naar Nieuwegein.
Het is de derde keer sinds 2014 dat het
RINGS gala in Nieuwegein wordt gehouden.

Publiekstrekker in de laatste van negentien
partijen is de lokale held Stijn Snijder.
Sportschoolhouder en Utrechter Adriaan
Hietink vecht de openingswedstrijd.

Het begint zaterdag om 18.30 uur. Kaarten
zijn via http://www.rings.nl te bestellen.

Zaterdag 24 september
was het groot feest in
Merwestein. Toen werd
gevierd dat het vernieuwde
zwembad volledig open is.

Directeur Ton Bothoff: 'We zijn trots op ons
vernieuwde zwembad en dat wilden we
graag met onze klanten vieren!

De hele dag waren er activiteiten te beleven,
voor de allerkleinsten tot de allergrootsten.
Vooral van de coole kinderdisco in Ibiza style
werd genoten. Maar ook voor de volwassen-
en was het feest, zij konden genieten van
een zinderende pool-party met muziek van
Hed Kandi Live!'

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


Nieuws van De tweede verdieping

Verwendag bij Mammacare
Vrouwen met of herstellend van
borstkanker zijn woensdag 12
oktober a.s. tussen 10.00 en
16.00 uur van harte welkom op
de Verwendag bij KMI Mamma-
care in Nieuwegein. Tijdens de-
ze verwendag kunnen vrouwen
gratis genieten van een voetre-
flexmassage, een handmassa-
ge, een schoonheidsbehande-
ling, een pedicurebehandeling,
nagels lakken of een hand-
packing.

Ook wordt make-upadvies gege-
ven en kunnen bezoekers ken-
nismaken met de nieuwste na-
jaarslingerie. KMI Mammacare
organiseert deze gratis verwen-
dag om vrouwen met borstkank-
er een extra steuntje in de rug te
geven.

KMI Mammacare viert boven-
dien een jubileum, want het is dit
jaar de 5e maal dat KMI Mam-
macare deze dag organiseert.
Geïnteresseerden bellen naar

030 - 6032971 om een gratis
ontspansessie bij KMI Mamma-
care te boeken.

Voor het team van KMI Mamma-
care zijn vrouwen met of herstel-
lend van borstkanker bijzondere
vrouwen die wat extra’s verdien-
en. ‘Daarom is KMI in 2012 be-
gonnen met een jaarlijkse ver-

wendag, die altijd zeer druk be-
zocht is’, aldus Mireille Korst van
KMI Mammacare. ‘De verwenbe-
handelingen worden kosteloos
door partners van KMI uitge-
voerd. Dit jaar zijn dat Angel
Foot, Ramona by Beauty, Kleur-
rijk Massage, Voetverzorging Ti-
neke de Beer, Puuur Schoon-
heid en Massage bij Kanker.

Daarnaast zijn er stands met
accessoires, zoals Kralen & Zo,
en verzorgt Hemelse Hang Op
voor een gezonde snack.‘

Tijdens de Verwendag op 12 ok-
tober kunnen de bezoekers ge-
lijk kennismaken met de nieuw-
ste najaarslingerie voor borstpro-
theses, evenals sport- en nacht-
kleding voor dames met een
borstprothese. Vooral de kleuren
blauw en taupe zijn dit najaar hot
in de lingerie.

Geïnteresseerden worden gead-
viseerd niet te lang te wachten
met het boeken van een ont-
spansessie, want ervaring leert
dat de Verwendag snel vol is.

Familiefestival
Hippe, lieve, stoere of zelfs saaie
opa's en oma's spelen de hoofd-
rol in veel leuke boeken en ver-
halen. Tijdens de Kinderboeken-
week zet de bibliotheek daarom
alle grootouders en kleinkinde-
ren flink in het zonnetje!
Op het familiefestival De Tijdma-
chine op 16 oktober (14.00 tot
16.30 uur) is iedereen van 7 t/m
100 jaar welkom! Beleef vroeger
en nu tijdens deze spetterende
afsluiting van de Kinderboeken-
week. Van historische gymles tot
hippe DJ workshops, van Oud-
Hollandse spelletjes tot super-
coole robots bouwen. Laat u
verrassen door de tijdmachine in
de bibliotheek.
Hoogtepunt van het festival is de
opa- en omaquiz met schrijfster
Annemarie Bon. Kinderen kun-
nen samen met hun oma en opa
(of een ander familielid) leuke
opdrachten doen en hiermee
punten verdienen. Het duo dat
wint, krijgt een fantastisch prij-
zenpakket.
Als afsluiting van de middag is er
een optreden van magician Ra-
mana: de Voor-altijd-jong-show.
Een voorstelling met magische
acts die ervoor zorgen dat de
aanwezige oma’s en opa’s nog

lang jong blijven en veel avontu-
ren met hun kleinkinderen kun-
nen beleven.
Kaartjes voor het festival kosten
€ 5,- voor jeugdleden en € 3,50

voor (groot)ouders. Een voorde-
lige familiekaart is € 12,50 voor
4 personen. De kaartjes zijn te
koop bij de infobalie in de biblio-
theek. Ook is het mogelijk om te

Als opa of oma wilt u uw kleinkinderen graag verwennen,
maar weet u ook dat al te veel ijsjes, dropjes en lolly’s niet
goed zijn voor een kind. In de gratis workshop Gezond snoep
op 7 oktober (15.00 tot 17.00 uur) leren oma’s en opa’s hoe ze
hun kleinkinderen op iets lekkers en gezonds kunnen trakte-
ren. Voedingsdeskundige Keren van Straten geeft in de bi-
bliotheek tips voor alternatieven voor snoep. Grootouders en
kleinkinderen gaan daarna samen aan de slag. Ze maken
gezonde fruit- en groentespiesjes. Aanmelden voor de
workshop kan via actie@detweedeverdieping.nu. Vermeld in
de mail met hoeveel volwassenen en hoeveel kinderen u wilt
deelnemen. De workshop gezond Snoep is onderdeel van het
Kinderboekenweekprogramma van de bibliotheek.

reserveren via het email adres:
actie@detweedeverdieping.nu.

Nieuwegeins Peil
Nieuwegeins Peil is dé jaarlijkse
gratis borrel voor Nieuwegeinse
cultuurliefhebbers. Een uitgele-
zen kans om Nieuwegeinse
schrijvers en kunstenaars onder
het genot van cocktails en andere
drankjes te ontmoeten en met ze
in gesprek te gaan over hun
werk.

Nieuwegeinse schrijvers zullen
dit jaar samenwerken met Nieu-
wegeinse kunstenaars. Diverse
auteurs zoals Wim Hartog en
Helma de Hollander hebben zich
laten inspireren door kunstwer-
ken van Nieuwegeinse kunste-
naars en speciaal bij deze kunst-
werken een gedicht of verhaal
geschreven. Tijdens het Nieuwe-
geins Peil zullen de auteurs dit
werk voordragen. Letterlijk dus:
beeldtaal. Graag aanmelden via
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. Nieuwegeins Peil.

http://www.kapsalonvandoorn.nl/
http://www.kmi.nl



