
Woensdagmorgen 30 november jl. is de
nieuwe PLUS op winkelcentrum Nedereind
feestelijk geopend. Onze videograaf Jos
van Vogelpoel en Frans Evers waren er bij
om verslag te doen. Klik op bovenstaand
filmfragment om de video te bekijken.

In de verbouwde supermarkt draait alles
om goed eten, voor iedereen, elke dag. Met
de heropening wil van Loon de sociale
functie van de Nieuwegeinse buurtwinkel-
centra versterken. De vernieuwing van de
supermarkt zorgt ervoor dat er ruimte is
voor activiteiten voor de buurt. Hierbij
denkt ondernemer Van Loon aan kookcur-
sussen, voorlichtingsavonden over ge-
zonde voeding of informatieavonden over
diabetes.

PLUS heropend na verbouwing

Stadshuis slechtst bereikbaar in de provincie

In de database van Telefoonboek.nl staan
29 Utrechtse telefoonnummers geregi-
streerd in de categorie ‘Gemeentehuis’.
Bezoekers van de website kunnen aange-
ven of ze de gezochte instantie te pakken
kregen. Een instantie wordt als ‘slecht be-
reikbaar’ opgenomen in het bestand wan-
neer er drie keer of meer geen gehoor
wordt gegeven aan de oproep. Dit kwam
voor in 26 van de 29 gevallen: het aantal
mislukte belpogingen varieerde van drie
tot 79.

Beoordeling
Bovendien kunnen websitebezoekers een
beoordeling aan het verloop van het con-
tact geven. Onder uitschieters van de
slechtst bereikbare gemeentehuizen vallen
onder andere de gemeenten Nieuwegein
(79 mislukte belpogingen), Woerden (78)
en Zeist (64). Gemeentehuizen die weinig

tot geen klachten krijgen zijn onder andere
Renswoude en Rhenen.

Ruimte voor verbetering
De resultaten van dit onderzoek bieden op
zijn zachtst gezegd een hoop ruimte voor
verbetering. “Zeker als het gaat om instan-
ties die onderdeel zijn van lokale overhe-
den. Deze zouden zich toch flink achter de
oren moeten krabben, aangezien zij in es-
sentie toegankelijk horen te zijn voor vra-
gen van de bewoners uit die gemeenten”
aldus Dirk Lentjens, manager Places Ant-
woordservice.

De gemeente Nieuwegein laat weten niet
bekend te zijn met het onderzoek en zich
ook niet herkend in het geschetste beeld.
"We staan altijd open voor mogelijkheden
tot verbetering; en natuurlijk kan het altijd
beter" aldus de gemeente Nieuwegein.

Het telefonisch maken van een afspraak om uw paspoort of rijbewijs te verlengen
zou zomaar eens uit kunnen lopen op een frustrerende bezigheid. Uit onderzoek
van Telefoonboek.nl blijkt namelijk dat 89,6% van de gemeentehuizen in de pro-
vincie Utrecht slecht bereikbaar zijn. Nieuwegein scoort in dit onderzoek het
slechtst in de provincie Utrecht.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!
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DeDigitaleNieuwegeiner
Wekelijkse kleine selectie nieuws
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https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.facebook.com/penpuntnl/
http://www.pen.nl/artikel/wethouder-johan-gadella-opent-nieuwe-plus-van-loon
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Kortjes

Crowdfundactie voor Luuk
Wiebe en Chantal Drost uit Nieuwe-
gein zijn een Crowfund actie begon-
nen om een rolstoel toegankelijke
auto voor hun zoon Luuk te krijgen.
Luuk is 4 jaar en is geboren met Ja-
cobsen Syndroom en mede daar-
door ernstig meervoudig gehandi-
capt. Ondanks alle zware ingrepen
bij Luuk proberen de Wiebe en
Chantal zoveel mogelijk leuke ding-
en doen met het hele gezin. Chan-
tal: ‘Daarvoor hebben we nu nog
een aangepast autozitje, maar over
een tijdje kunnen wij Luuk niet meer
tillen en hebben wij een rolstoelauto
nodig zodat we Luuk zo de auto in
kunnen rijden. Maar daar is veel
geld voor nodig en de overheid
staat ons niet meer bij. Dat was
vroeger anders. Vandaar deze
Crowdfund actie: ‘Help Luuk aan
wielen.’

Als extra zullen betrokken mensen
op 10 december a.s. auto’s wassen
op de Kievitstraat in Nieuwegein.
Chantal: ‘Wij hebben een ‘dream or
donate’ opgezet om geld voor een
rolstoelbus voor ons zoontje Luuk
bijeen te krijgen. Het idee om auto’s
te poetsen kwam van vrienden bij
ons in de straat. We pakken het
groots aan. We hebben flyers
(gratis gedrukt door VG print uit
Vianen) en er is kontakt geweest
met SBS6, die komen filmen voor
Hart van Nederland.’

Onze reporter Frans Evers en vi-
deograaf Jos van Vogelpoel gingen
langs bij Chantal en Luuk om het
verhaal te horen achter de Crowd-
fund actie voor Luuk.

Hier de video: https://goo.gl/fj3okt

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric: Kip Korma.

Eric: 'De ingedienten van dit ge-
recht voor twee personen is vol-
doende voor twee dagen. Heerlijk
met rijst, tweede dag lekker met
krieltjes.'

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

Alle straten, lanen, driften, pleinen
en wat dies meer zij, vastgelegd
volgens een vast stramien: ter
hoogte van het pand met huis-
nummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in ge-
fotografeerd. Daarbij bepaalt het
straatnamenregister van de Ge-
meentegids 2010 de alfabetische
volgorde in deze rubriek. Deze
week de Hakweide in Batau Noord
in Nieuwegein.
Zie foto op: https://goo.gl/3ExsZa
____________________________

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

Veel wisten het al, maar vanaf
woensdagmorgen vroeg zijn deze
pagina’s ook te lezen op de Digita-
le Stad Nieuwegein.
Zie: http://goo.gl/A4kMSd

Roma-stel vrijgesproken van witwassen
Het Roma-stel uit Nieuwegein dat eerder dit jaar werd op-
gepakt voor het stelen en omsmelten van gouden siera-
den, heeft een werkstraf gekregen voor heling en uitk-
eringsfraude. Het tweetal werd vrijgesproken van het wit-
wassen van sieraden.

Misa T. moet een taakstraf van 200 uur uitvoeren en Su-
zane D. werd veroordeeld tot een 120-urige werkstraf. Bei-
den kregen ook een voorwaardelijke celstraf van vier
maanden opgelegd. Volgens de rechtbank is van een deel
van de sieraden onvoldoende aannemelijk dat ze van een
misdrijf afkomstig zijn.

Een van de verdachte verklaarde eerder dat het goud door
hem gekocht is. T. kon daarvan een aantal bonnen laten
zien, maar van een deel ook niet omdat zijn administratie
zou zijn gestolen bij een auto-inbraak. Volgens de rechter
is door het OM onvoldoende onderzocht of die verklaring
klopt.

Zaterdag 10 december orga-
niseert Moen Garantiemake-
laars weer een Open Huizen
Dag! Tussen 10.00 uur en
12.00 uur kun je zonder af-
spraak bij de deelnemende
woningen binnenlopen. Dus
als je op zoek bent naar een
nieuwe woning is dit je kans
om bij woningen binnen te
kijken en je te oriënteren.

Wil je deze dag beter voorbe-
reid op pad? Vraag dan een
gesprek met ons aan. Wij
coachen je graag zodat je
helemaal klaar bent voor het

kopen van een woning.

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

https://goo.gl/BKL3KP

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

http://www.moenmakelaars.nl/12-cff6/aanbod-resultaten?PropertyType=Residential&ForSaleOrRent=FOR_SALE&Take=18&MustHaveOpenHouse=true&IsCustom=true
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


'Dag van de Mensenrechten'
Op 10 december 2016, de Dag van de Men-
senrechten, vindt weer de Schrijfmarathon
van Amnesty International plaats. Op deze
dag komen wereldwijd honderdduizenden
mensen in actie met brieven schrijven voor
slachtoffers van mensenrechtenschendingen.

De brieven vragen om vrijlating van gewe-
tensgevangenen en om berechting van da-
ders van mensenrechtenschendingen. Ze
geven hoop aan mensenrechtenactivisten. Ze
dringen aan op het terugdringen van de
doodstraf, marteling en discriminatie. De re-
sultaten van vorige jaren bewijzen dat ‘ge-
wone’ burgers zich met succes kunnen vere-
nigen tegen onrecht.

Doe mee en schuif op zaterdag 10 december
aanstaande tussen 10.00 uur en 15.00 uur
aan bij de lange leestafel in de hal van het
Stadshuis in de binnenstad van Nieuwegein.
Voorbeeldbrieven en kaarten liggen klaar.

'Middag van het Zelflossen'
Op zaterdag 10 december om 12.30 uur or-
ganiseert Museumwerf Vreeswijk “De Middag
van het Zelflossen.” Er is een dialezing geti-
teld: 100 jaar zelflossen en een Terugblik op
de Eerste Nederlandsche Kampioenschap-
pen Baklopen. Museumwerf Vreeswijk be-
vindt zich aan Wierselaan 113 in Nieuwegein/
Vreeswijk. Kosten van deze middag: € 5,-
per persoon.

Ko Blok, eigenaar van de zandaak ”Door
Gunst Verkregen”, zal aan de hand van veel
historisch beeldmateriaal vertellen over de
ontwikkeling en betekenis van de zelflosin-
stallatie voor de binnenvaart.

Na de lezing worden herinneringen opge-
haald aan het grootse varend erfgoedmani-
festatie VreeswijkVolVaart! en de Eerste
Nederlandsche Kampioenschappen Baklopen
die plaatsvonden op 30 juli jl.

Lekkerste varkensvlees

Een jury van topkoks koos zaterdag
27 november jl. het gerecht ‘Gelakte
Varkensprocureur van de Big Green
Egg met een Zwoerd Krokantje’ van
Rabab Kassi en Max de Rooij als win-
naars van de wedstrijd ‘Het lekkerste
varkensvleesgerecht van Nederland
2016.’ Rabab Kassi en Max de Rooij
studeren aan het ROC Facility Horeca
& Travel College in Nieuwegein en
ontwikkelden het gerecht zelf onder
begeleiding van hun docent Ko Mil-
tenburg.

De jury loofde hun gerecht om de bij-
zondere innovatie, de combinatie van
professionele technieken, de creativi-
teit en het hoge niveau van de kook-
kunsten.

Eerder dit jaar behaalde Rabab Kassi
een fantastische vierde plaats tijdens
‘Talent van de Toekomst.’

https://www.pcbuitvaartzorg.nl/agendaoverzicht/agenda
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Na een uur was hij nog niet terug. Na an-
derhalf uur zag ik dat ik een voicemail had.
Het was T. met de mededeling dat hij op de
eerste harthulp lag. Hè? Ik erheen.

Hij lag op een vierbedskamer aan de moni-
tor met een infuusnaald in zijn arm en geen
idee waarom. ‘De laborante heeft het film-
pje laten zien aan de cardioloog en toen
moest ik me acuut melden op de eerste
harthulp. Ze wilde niet zeggen waarom, dat
zou ik nog wel horen.’ ‘En toen?’ ‘Toen
niks. Geen cardioloog gezien, die zijn nog
niet in huis of zo.’

Ik keek naar de monitor. Boezemfibrilleren.
Bij de balie zat een secretaresse. De car-
dioloog in opleiding was net binnen, hij zou
zo wel komen. Na een half uur stapte hij
binnen. Hij was jong en zelfgenoegzaam.
Hij gaf ons een hand, loerde naar de moni-
tor en zei: ‘Wij gaan eens kijken of we van-
daag voor u een plekje hebben voor een
cardioversie.’ ‘Hoezo een cardioversie?’ zei
ik. ‘Zo’n stroomstoot is helemaal niet nodig.
Als hij een extra pil neemt en daarna zijn
normale dosis herstelt het ritme meestal
vanzelf. Hij was hier enkel om de
ritmestoornis vast te leggen.’

Het jongmens staarde me aan, slikte en zei:
‘Zo’n ritmestoornis verdwijnt in 50% van de
gevallen spontaan, en met een extra pil in
90% van de gevallen. Dus u hebt wel een
punt. Als ik het goed begrijp wilt u naar

huis. Ik ga met mijn supervisor overleggen.’

In het bed naast ons lag een musicus met
boezemfibrilleren. Hij wilde dolgraag een
cardioversie, want woensdag moest hij voor
een concert naar Londen. ‘Dat gaat van-
daag niet lukken,’ zei een vrouwelijke
cardioloog in opleiding, ‘We zitten helemaal
vol. Maar u mag morgenochtend terugko-
men.’ Sputteren hielp niet. ‘We kunnen hier
nu eenmaal geen ijzers met handen bre-
ken,’ waarop de musicus mopperend en
met laaghangende schouders het zaaltje
verliet.

De fors uitgevallen vrouw met de e-reader
in het bed tegenover ons was al gekleed
voor de gelegenheid: ze droeg een licht-
blauw operatiehemd. We kregen nog wat
conversatie mee tussen haar en de arts.

‘Toch merkwaardig dat u nergens tegen
kan, qua medicatie. Ik vraag me echt af of u
alle middelen wel hebt geprobeerd,’ Dat
had ze wel.

‘Dat vraag ik me toch echt af.’ Daar waren
de vrijwilligers van het patiëntenvervoer. Ze
namen haar mee, met e-reader en al. Het
duurde een uur voor T. bevrijd werd van
monitor en infuusnaald. Thuis nam T. zijn
reguliere dosis. Een uur later was het ritme
weer normaal. Zou praten en luisteren
misschien wegbezuinigd zijn uit de
opleiding?

Nieuwegein Awards
Nieuwegein Awards introduceert dit jaar de
nieuwe Award Lijfstyle Bloei. Een Award
die uitgereikt wordt aan organisaties of
initiatieven, die het welbevinden en de
veerkracht van inwoners van
Nieuwegeiners op een positieve en veelal
oorspronkelijke manier beïnvloeden.

Kent u organisaties of initiatieven die in
aanmerking komen voor deze Lijfstyle
Bloei Award en die voldoen aan de
voorwaarden? Aarzel niet en meld deze
aan via het aanmeldingsformulier op de
website. De prestaties van de op te geven
kandidaten worden beoordeeld over de
periode 1 december 2015 tot 30 november
2016. De aanmeldtermijn hiervoor sluit op
vrijdag 23 december 2016.

De Nieuwegein Awards 2017 vindt plaats
op zaterdag 18 februari 2017 in Sport- en
Evenementencomplex Merwestein. Tijdens
deze feestelijke avond worden awards
uitgereikt aan Nieuwegeiners die zich in
2016 hebben onderscheiden op hun eigen
gebied. Meer informatie op de website:
http://www.nieuwegeinawards.nl

Het moest van de cardioloog: een hartfilmpje maken als het hart ondanks de medi-
catie weer eens op ‘hol’ sloeg. De cardioloog wist natuurlijk ook wel dat het dan om
boezemfibrilleren ging, maar wie weet was er nog iets anders te zien. Dus toog
echtgenoot T. op die maandagmorgen naar het Antonius ziekenhuis. Voor een
filmpje. Kon hij naderhand een extra pil nemen. Meestal herstelde het ritme dan
vanzelf. Enfin.

Column Willeke Stadtman: 'Filmpje'

http://www.nieuwegeinawards.nl
http://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/de-strip-van-kim-houtzager
http://www.pen.nl/artikel/buurtwhatsapp-nieuwegein
http://smaakenstijl.com/


'Het perfecte plaatje'
De verlos- en kraamafdeling van
het St. Antonius ziekenhuis in
Nieuwegein is op maandag 5 de-
cember aanstaande uitgebreid te
zien in het tv-programma ‘Het
Perfecte Plaatje.’

Marco Borsato, Kim Feenstra en
Humberto Tan, alle drie gepas-
sioneerde amateurfotografen,
kwamen voor de halve finale van
deze fotowedstrijd naar het zie-
kenhuis in Nieuwegein. De uit-
zending is te zien op 5 december
om 21.30 uur op RTL4.

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.

Het telefonisch maken van een afspraak om uw paspoort of rijbewijs te verlengen zou zomaar eens uit kunnen lopen op een
frustrerende bezigheid. Uit onderzoek van Telefoonboek.nl blijkt namelijk dat 89,6% van de gemeentehuizen in de provincie Utrecht
slecht bereikbaar zijn. Nieuwegein scoort het slechtst in de provincie Utrecht. Onder uitschieters van de slechtst bereikbare
gemeentehuizen vallen onder andere de gemeenten Nieuwegein (79 mislukte belpogingen), Woerden (78) en Zeist (64).
Gemeentehuizen die weinig tot geen klachten krijgen zijn onder andere Renswoude en Rhenen.





A-zwemdiploma
Woensdag 23 november 2016 was het
enorm spannend voor een grote
groep kinderen. Onder aanmoediging
van ouders, broertjes, zusjes, opa’s
en oma’s, zwommen zij af voor het
eerste diploma van het zwem-ABC,
namelijk het B- diploma. Alle kinde-
ren deden enorm hun best. Het resul-
taat was dat iedereen is geslaagd!
Op de foto de trotse kinderen met
hun B-diploma:

Gabriëlle Sluijter, Aymen Khalhory,
Cee-Jay van Woerkom, Asmae Aoul-
adzian, Florine Lubbers, Imran Hida,
Justin van der Flier, Kyra Crielaard,
Jurre van den Haselkamp, Jasper van
Tongeren, Fedde van den Berg, Dyla-
na Williams, Michelle van der Stroom,
Imad Badri, Pieter Swier, Lucas Kas-
pers, Enrique Heus, Esmay Vergeer,
Tijana Miljkovic, Lisa Sluijmers, Dyon
Duijveman, Olaf van der Mars en Levi
Schimmel.

Evenementen bij SportIDNieuwegein

SportIDNieuwegein organiseert samen met
diverse organisaties regelmatig leuke
evenementen en toernooien bij jou in de
buurt. Vind je het leuk om samen met
leeftijdsgenoten gezellig te gaan sporten
en bewegen, schrijf je dan in!

Er zijn kosten verbonden aan deelname aan
een evenement. Als een eigen bijdrage
wordt gevraagd, staat dit bij de informatie
over het evenement of de activiteit
aangegeven. Deze bijdrage moet bij
aanvang van het evenement op de locatie
betaald worden.

Kijk voor alle evenementen op de website
van SportIDNieuwegein:
http://www.sportidnieuwegein.nl

Serious Swim & Dive 2016

Het lijkt wel gekkenwerk, voor 16 uur het wa-
ter in om te zwemmen en te duiken voor 3-
FM Serious Request, maar niets is te gek
voor de deelnemers van de Serious Swim en
Dive. Ieder jaar organiseert musQueteer, in
samenwerking met Merwestein, Aquarijn, het
Duikhuis, Duikteam Loosdrecht en Duikcen-
trum Loosdrecht het gezelligste zwem- en
duikevenement van het jaar.

Waarom? De combinatie van het uitoefenen
van je favoriete sport en tegelijkertijd geld
inzamelen voor het goede doel blijkt een
succes formule. Het thema van dit jaar is de
'stil-le killer' longontsteking.

Voor meer informatie zie verderop in deze
nieuwsbrief op pagina 9.

http://www.merwestein.nl
http://www.sportidnieuwegein.nl
http://www.filmscanning.nl


De eerste drie weken van het
tweede blok zitten er al weer
bijna op. Klas 6 van de School
voor Journalistiek is opnieuw
bezig geweest met strafrecht.
Hierbij kregen wij les over de
basis principes binnen het Ne-
derlandse rechtssysteem. Wij
leerden niet alleen vanuit het
Openbaar Ministerie te kijken
maar ook vanuit het oogpunt
van de verdachte of advocaat.
Onderwerpen van pesten tot

hennep vlogen voorbij. Wij heb-
ben kennisgemaakt met het te-
lefonisch interviewen. Zo heeft
één van onze redacteuren,
Steef Bouwman, een telefo-
nisch interview afgenomen met
een anonieme goudsmit over
heling.

Ook redactrice Nina Stefano-
vski nam een interview via de
telefoon af met het wegloop-
huis. De telefonische interviews

vielen goed in de smaak. "Het
was echt heel erg leuk en tof
om in een echte studio een
interview af te nemen" verteld
één van onze redacteuren. "ik
zou dit nog wel vaker willen
doen."

Volgende week starten we met
economie. Voor het vak
economie zullen de studenten
ook weer verschillende items
maken. Zeven weken geleden

behandelde de klas verschil-
lende economische lagen uit
Nieuwegein, zoals ZZP'ers,
AOW'ers en mensen die in
de WW zitten. De klas zal
weer geassisteerd en gemo-
tiveerd worden door docent;
Jeroen Heuts. Meneer Heuts
heeft na deze zeven weken
ontzettend veel zin om de
altijd gedreven klas 6 weer
les te geven. "Ik kijk er naar
uit om weer voor klas 6 te
staan. Ze zijn erg serieus be-
zig met dit vak. Dit kun je
zien door de mooie items die
zij het afgelopen blok heb-
ben gepubliceerd" aldus
Jeroen Heuts.

OMKIJKEN

November 2011.

Onlangs vond in ons
Stadshuis een
‘spontane’ zangactie
met scholieren plaats,
een zogeheten
flashmob. Ineens
waren en kwamen ze
daar. Heel het
stadshuis op stelten.
En zo waren ze ook
weer weg, al die
scholieren. Vijf jaar
geleden, ook in
november, vond een
dansflashmob plaats
net buiten ons
stadshuis (foto).
Verbazing alom.

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

De Hogeschool voor de
Journalistiek in Utrecht heeft
een samenwerkingsverband
met De Digitale Stad Nieu-
wegein. Iedere week zetten
de leerlingen hier een op-
dracht neer. Andere ziet u
op: http://nieuwegein.hu.nl

http://nieuwegein.hu.nl


http://www.mediamarkt.nl/nieuwegein


Nieuws van De Tweede Verdieping

Serious Swim & Dive 2016
Het lijkt wel gekkenwerk, voor
16* uur het water in om te
zwemmen en te duiken voor
3FM Serious Request, maar
niets is te gek voor de deelne-
mers van de Serious Swim en
Dive. Ieder jaar organiseert
musQueteer, in samenwerking
met Merwestein, Aquarijn, het
Duikhuis, Duikteam Loosdrecht
en Duikcentrum Loosdrecht het
gezelligste zwem- en duikevene-
ment van het jaar. Waarom? De
combinatie van het uitoefenen
van je favoriete sport en tegelij-
kertijd geld inzamelen voor het
goede doel blijkt een succes for-
mule.

Het thema van dit jaar is de 'stil-
le killer' longontsteking. Elk jaar
sterven meer dan 900.000 jonge
kinderen aan een longontste-
king. Kinderen die eenvoudig te
redden zijn met de juiste behan-

deling en goede informatie. Om
ons steentje bij te dragen gaan
wij op zaterdag 17 december
met z'n allen te water onder het
genot van de swingende muziek
van DJs Brian en Frans.

Gedurende de avond zullen ver-
schillende artiesten, waaronder
Keuken Sessies en Coverband
Lynx, hun muzikale kunsten ten
gehore brengen. Daarnaast
wordt er in estafette vorm ge-
zwommen door de wedstrijd-
zwemmers, kunnen zwemmers

hun techniek verbeteren met be-
hulp van een zwemanalyse,
worden er onderwaterspellen
gespeeld door de duikers en zijn
alle deelnemers uitgenodigd
voor een proefduik onder leiding
van de ervaren instructeurs van
de duikverenigingen.

Heb je in-middels honger en
dorst gekregen van alle inspan-
ningen? Dan staan er dankzij
onze sponsoren heerlijke maal-
tijden en drankjes op je te
wachten in de zwembad bar!

Deelnemen:
Wil je mee zwemmen of duiken?
Leuk! Iedereen met een zwem-
diploma A en/of duikbrevet is
van harte welkom. Om deel te
nemen betaal je € 12,50 en
daarnaast neem je zoveel mo-
gelijk donaties mee. Blijf je liever
droog en wil je een handje hel-
pen als vrijwilliger? Geef je dan
nu op! Inschrijven kan via:
www.musqueteer.nl/
seriousswim2016.

*Het is niet verplicht om 16 uur
het water in te gaan, kortere
perioden zijn ook mogelijk. Het
doel is dat iedereen het naar
zijn/haar zin heeft en daarbij
zoveel mogelijk geld inzamelt
voor 3FM Serious Request.

Schrijfmarathon
Op 10 december is het de dag
van de Rechten van de Mens.
Overal ter wereld schrijven
mensen brieven aan slachtof-
fers van mensenrechtenschen-
dingen om hen een hart onder
de riem te steken. En dat helpt:
dankzij deze actie zijn er vorig
jaar vijf van de zeven mensen
voor wie brieven werden ge-
schreven, vrij gekomen. Op het
Nieuwegeinplein in bibliotheek
De tweede verdieping vindt u
een schrijfhoek waar u een
brief kunt schrijven waarmee u
de slachtoffers kunt steunen.

Schrijven kan van dinsdag 6 tot
en met zaterdag 10 december
tijdens openingstijden van de
bibliotheek: op werkdagen van
09.00 - 20.00 uur en op zater-
dag van 09.00 - 17.00 uur

Kerstvertelling
vertelt een prachtig kerstver-
haal. Voor alle luisteraars lig-
gen kerstkransjes klaar en is er
chocolademelk. Het gratis pro-
gramma start om 14.00 uur en
nog een keer om 14.30. Ge-
schikt voor kinderen van 4+ en
hun (groot-)ouders. Vrije inloop.

Naast deze activiteit zijn er nog
tal van andere activiteiten spe-
ciaal voor jongeren rondom

kerst en Oud en Nieuw. Bij-
voorbeeld een filmmiddag met
A Christmas Carol van de Mup-
pets en een alcoholvrije borrel
met Oud en Nieuw. Meer infor-
matie vindt u in de agenda op
de: https://goo.gl/tVzhmZ.

Online cursussen
Een cursus om een nieuwe
hobby zoals fotograferen te

ontdekken of om een vreemde
taal te leren. Of online lessen
om meer te weten te komen
over gezondheid en opvoeding
of social media. Onze leden
kunnen vanaf nu gedurende
een jaar twee gratis online
cursussen volgen via Biblio-
theek.nl. Als bonus krijgt iedere
cursist elke maand een korte
cursus cadeau. In november is

dit een Voorleescursus met tips
en trucs en in december de
cursus ‘Hoe maak je een goede
eerste indruk’.

Er zijn in totaal 30 cursussen
op het gebied van vrije tijd,
persoonlijke ontwikkeling,
computer en nieuwe media en
gezondheid en opvoeding en
talen. U volgt de cursus van uw
keuze waar u maar wilt in uw
eigen tijd en tempo. U hebt al-
leen internet nodig.

Sinterklaas leest voor
Op 3 december is Sinterklaas
te gast in de bibliotheek. Hij
leest de kinderen voor en gaat
met ze op de foto. Ook vertelt
hij over zijn favoriete boeken en
waarom hij lezen nou zo leuk
vindt. Sinterklaas en zijn Pieten
nemen ook een zak vol ca-
deautjes mee. Wat erin zit? Dat
is nog een verrassing! Hij heeft
ons alleen beloofd dat alle kin-
deren die een schoentje voor
hem hebben geknutseld, iets
leuks krijgen.

Op 3 december is Sinterklaas te gast in de bibliotheek. Hij leest
de kinderen voor en gaat met ze op de foto. Ook vertelt hij over
zijn favoriete boeken en waarom hij lezen nou zo leuk vindt. Sin-
terklaas en zijn Pieten nemen ook een zak vol cadeautjes mee.
Wat erin zit? Dat is nog een verrassing! Hij heeft ons alleen be-
loofd dat alle kinderen die een schoentje voor hem hebben ge-
knutseld, iets leuks krijgen. Het schoentje knutselen start om
14.00 uur. Om 15.00 uur komt Sinterklaas langs. Op maandag 5
december is de bibliotheek tot 17.00 uur geopend.

http://www.detweedeverdieping.nu
http://www.kosterschoenmode.nl/







