
De nieuwe tram voor de Uithoflijn is woens
dagmiddag 18 januari jl. gepresenteerd aan
belangstellenden in de remise in Nieuwe-
gein. De bezoekers konden onder meer een
virtuele rit maken in een simulator en een
kort ritje maken in de nieuwe tram. Ruim
150 mensen waren aanwezig.

Het is de bedoeling dat de tram medio 2018
gaat rijden tussen Utrecht Centraal en De
Uithof. De nieuwe tram gaat ook rijden naar
Nieuwegein en IJsselstein. Hiervoor wor-
den de bestaande haltes en bestaande
trams vervangen door nieuwe. In de zomer
van 2020 zullen inwoners van Nieuwegein 3
maanden zonder tramverbinding zitten
want dan gaat het hele spoor op de schop.

Video: Nieuwe tram gepresenteerd

Lokale PvdA noemt PVV-ers 'de nieuwe NSB-ers'

Naar aanleiding van de laatste uitingen op
Twitter heeft de redactie enkele vragen ge-
steld aan Fractievoorzitter Erica van Alfen
en wethouder Hans Adriani. Op de vragen
of de lokale PvdA kon aangeven waarom
aanhangers van de PVV de nieuwe NSB-
ers zijn en wie het Twitter account de af-
gelopen periode heeft beheerd kregen wij
geen antwoord. Wel liet een persoon we-
ten dat het gedaan was middels een IPad
uit de Stichtse Vecht.

Wethouder Hans Adriani heeft inmiddels
een reactie gegeven: ‘Dank voor je mail en
het attent maken op recente tweets via het
account @pvdanieuwegein. Deze tweets
zijn niet geplaatst door actieve politici of
bestuursleden van de PvdA. Het zijn geen

uitingen van de lokale Partij van de Arbeid.
We hebben dit ook in een tweet via ons
account laten weten.’

Noot redactie: Het gaat hier om hetzelfde
Twitter account waar de beschuldigingen
werden gedaan.

De PvdA op haar (zelfde) Twitteraccount
later: ‘De risico’s van social media: dit ac-
count gaf tijdelijk niet de mening van de
PvdA Nieuwegein. Vanaf nu weer wel. Ex-
cuses voor de verwarring.’

Onze redactie wacht nog steeds op de
antwoorden op de door ons gestelde vra-
gen, gewoon via e-mail en niet via Sociale
Media want die checken wij altijd dubbel
en meer.

Al geruime tijd leek het of het Twitter account van de lokale PvdA in Nieuwegein
was overgenomen door een dronken linkse activist die het leven niet meer zag
zitten. Goed, 15 maart aanstaande zijn de verkiezingen voor een nieuwe Tweede
Kamer, en de vooruitzichten zijn ‘om naar de fles te grijpen’ althans voor de PvdA.
De lokale PvdA heeft zelf nooit in de gaten gehad dat hun Twitter account niet ‘de
mening gaf van de lokale PvdA.’ Iets wat onze redactie natuurlijk bevreemde, want
al weken gingen vreemde Tweets de ronde met dit account en politici Twitteren,
zeker in deze periode, er vrolijk op los.
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Kortjes

Klaverjassen bij de SPNN
De SPNN organiseert dit seizoen
weer een klaverjasmarathon en wel
op zaterdag 21 januari a.s. in het
Petanque Centrum Nieuwegein aan
de Galecopperzoom 1. De mara-
thon begint om 10.00 uur (zaal open
vanaf 09.30 uur) en de eindtijd ver-
wachten we rond de klok van 17.30
uur. Er worden negen ronden ge-
speeld.

De kosten voor deelname aan de
kalverjasmarathon bedragen 13,-
euro, inclusief een kopje koffie/thee/
lunch/drankje.

Vrijdag 27 januari vindt weer een
gewone competitie-avond plaats.

Expo in Oudheidskamer
Nog tot en met 31 maart a.s. expo-
seert Mahsjid Djali-noes samen met
Michiel Wijnbergh en Sjeeda Moha-
djeri in de Oudheids-kamer in
Vreeswijk.

Mahsjid Djalinoes toont een aantal
nieuwe schilderijen, Michiel Wijn-
bergh exposeert met straatfoto’s uit
Amsterdam en Utrecht en Sjeeda
Mohadjeri laat voor het eerst haar
inspirerende en mooie schilderwerk
zien. Dichteres Azar Tishe zal de
opening afsluiten met een passend
gedicht. Iedereen is welkom en de
toegang is gratis.

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric aardappel-
koekjes met scholfilet en haricots
verts.

Eric: 'Aardappelkoekjes maken is
niet moeilijk en heel erg lekker. Je
kunt ze varieren met zoveel lek-
kere dingen. Ik deed het met
scholfilet en haricots verts.'

Het recept: https://goo.gl/AL4n6b
____________________________

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 Mr. J.M.M. Hamersstraat
in de wijk Zuilenstein. Zie voor de
foto op: https://goo.gl/yIzAEy
____________________________

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: https://goo.gl/3Wzsbf

'Kunst op Recept'

In februari start een gloednieuw blok van creatieve cursus-
sen in het kader van ‘Kunst op Recept.’ Het idee achter dit
project is dat kunstbeleving en -beoefening een goed ge-
voel en zelfvertrouwen geven. Iets nieuws leren, creatief
bezig zijn en samenzijn: het draagt er allemaal aan bij dat
mensen beter in hun vel zitten.

De cursussen worden gegeven in diverse Buurtpleinen in
Nieuwegein en iedereen kan meedoen. Er zijn cursussen
in verschillende kunstvormen: ‘dans en beweging’, ‘spel en
improvisatie’, ‘schilderen’, ‘boetseren’ en ‘creatief en muzi-
kaal schrijven’.

‘Kunst op Recept’ is een gezamenlijk initiatief van Gezond-
heidscentrum de Roerdomp, het Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en DE KOM.
Voor meer informatie neem dan contact op met de organi-
satie via 030 - 604 38 92 of kunstoprecept@dekom.nl.

Deze week is deze ruime
eengezinswoning met voor en
achtertuin de woning van de
week.

De woning is mooi licht, heeft
4 slaapkamers en is gelegen
op een fraaie rustige locatie
aan een autoluwe straat en
brede groenstrook. Alle voor-
zieningen zijn op loopafstand
bereikbaar.

Vraagprijs: € 219.500,- k.k.

Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (City Plaza)
www.moenmakelaars.nl
Telefoon: 030 - 60 760 60
Info: https://goo.gl/U24oP3

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

Woning v.d. Week: Kruyderlaan 132

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


Expositie: 'Willy and Friends'

Op zaterdag 28 januari a.s. opent Kunste-
naars Centrum Nieuwegein (KCN) haar
deuren voor de expositie ‘Willy and Friends.’
De kunstenaarsgroep ‘Willy and Friends’
bestaat uit 9 leden, waaronder kunstenares
Wille Begeman. De leden komen wekelijks
bij elkaar om hun creativiteit aan het doek toe
te vertrouwen en om van elkaar te leren. Al
10 jaar werken ze enthousiast samen onder
de bezielende leiding van Debby van Zon,
kunstenares te Zeist. De kunst die ze maken
is van zeer uiteenlopende aard. Van realis-
tisch fijnschilderwerk via gedetailleerde na-
tuurschilderijen naar figuratieve schilderijen
en mooie stillevens. Vaak met een grappige
‘touch.’
De expositie is te zien van 28 januari tot en
met 12 februari in de galerie van het Kunste-
naars Centrum Nieuwegein aan de Kerkstraat
38 in Nieuwegein (Jutphaas). Het KCN is ge-
opend op zaterdag en zondag van 14.00 uur
tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Klus aanmelden voor NLDoet

Tijdens NLdoet steken vele mensen op vrij-
dag 10 en zaterdag 11 maart 2017 de han-
den uit de mouwen. NLdoet is de grootste
vrijwilligersactie van Nederland, georgani-
seerd door het Oranje Fonds. Ook Nieuwe-
geinse maatschappelijke organisaties die
vrijwilligers nodig hebben voor een leuke klus
of activiteit, kunnen zich nog aanmelden.

Maatschappelijke organisaties kunnen nu hun
klus aanmelden op de website van NLdoet,
Organisaties die zich voor 31 januari aanmel-
den, kunnen mogelijk een bijdrage krijgen
van maximaal 400 euro van het Oranje
Fonds. Kijk voor info op: http://www.nldoet.nl.

NLdoet is een initiatief van het Oranje Fonds.
In Nieuwegein werken MOvactor en Samen
voor Nieuwegein samen om NLdoet lokaal te
promoten en deelnemers te ondersteunen.

Grootste stadstram

Op 18 januari tekenden de provincie
Utrecht en CAF, de leverancier van de
nieuwe trams, een aanvullende over-
eenkomst voor de productie en levering
van 22 lagevloer trams van het type
Urbos 100.

De nieuwe tramstellen bestaan uit 7 de-
len in plaats van 5 en hebben een leng-
te van 41 meter. Het is ook mogelijk om
beide tramtypen te koppelen, waardoor
een totale lengte van 75 meter ontstaat
met een capaciteit van bijna 500 reizi-
gers per rit. Daarmee wordt dit de lang-
ste stadstram die naar verwachting gaat
rijden in Europa.

De nieuwe trams genereren een groei
van het openbaar vervoer op de Uithof-
lijn van 35.000 reizigers per dag in 2018
naar dagelijks 45.000 reizigers vanaf
2020. De groei wordt vooral op de Uit-
hoflijn verwacht, hoewel er naar ver-
wachting ook meer reizigers zullen in-
stappen in Nieuwegein en IJsselstein.

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


Alphacursus in 't Heem
Benieuwd wat christenen geloven en be-
weegt? Heb je zelf zingevingsvragen en/of
ben je geïnteresseerd hoe anderen met
deze vragen omgaan? Wellicht is de Al-
phacursus dan de moeite waard. Ga sa-
men met anderen het avontuur aan! In tien
maandagavonden (18.30-21.30) staan u
stil bij de kern van het christelijk geloof.

Iedereen is welkom, gelovig of niet gelovig.
De cursus start op maandagavond 6 febru-
ari in ’t Heem aan de dorpsstraat 54 in
Vreeswijk. De avonden beginnen altijd met
een maaltijd waarin alle ruimte is om met
elkaar kennis te maken. Vervolgens is er
een plenair programma, waarin je informa-
tie krijgt en we de tijd nemen om onbe-
vangen en ongedwongen met elkaar in ge-
sprek te gaan.

De cursus is gratis, al ben je vrij om vrijwil-
lig iets bij te dragen voor de onkosten.
Meer informatie en aanmelden kan via e-
mail adres: dirkfrank@hotmail.com.

Voor het geval u het niet wist: de afvalwereld is in beweging en Nieuwegein loopt
achter. Daarom is er nu het gemeentelijk ‘Grondstoffeninzamelplan 2017-2020′ dat
burgers via normatieve gedragsbeïnvloeding moet verleiden tot betere scheiding
van afval. Zodat er minder restafval overblijft en meer grondstoffen ‘gered’ worden
voor hergebruik. Eenvoudiger gesteld: alleen wat niet herbruikbaar is mag nog in
de grijze bak als restafval.

Column Willeke Stadtman: 'Restafval'

Wierpen wij in 2015 maar liefst 225 kilo-
gram restafval per bewoner per jaar in de
grijze container, in 2020 mag dat nog maar
121 kilogram zijn. Bureau de Jonge milieu
advies berekende tot op de komma nauw-
keurig wat welke maatregel in het plan op-
levert.

Zo daalt de restafval naar 219,90 kilo per
jaar als de gemeente gratis een extra groe-
ne container levert. Dit kost de gemeente
overigens wel 0,22 eurocent per huishou-
den per jaar. Structurele communicatie over
afvalscheiding levert niets op, maar kost de
gemeente wel 2,00 euro per huishouden
per jaar.

Hét toverwoord voor het terugbrengen van
restafval is het zogenaamde Omgekeerd
Inzamelen. Dat houdt kort gezegd in dat de
gemeente de herbruikbare grondstoffen
komt ophalen, maar dat u de restafval zelf
naar een ondergrondse container dient af te
voeren. Met als gunstig neveneffect dat in-
woners elkaar beter leren kennen door in-
termenselijke contacten rond de container.
Voor minder zelfredzame inwoners wordt
naarstig gezocht naar een zogenaamde
maatwerkoplossing.

Elke inwoner krijgt een pas voor het recy-
clestation (lees: gemeentewerf) voor het
afvoeren van takken, stronken en grof afval.
Dit om afvaltoerisme van burgers uit omlig-
gende gemeenten, die hun afval stiekem in
Nieuwegein willen dumpen, te voorkomen.
In het najaar plaatst de gemeente bladkor-
ven voor het inzamelen van bladafval. De
gemeente verwacht een positief effect. Mis-
schien gaan inwoners dan ook wel spon-
taan het trottoir vegen.

Iedere inwoner krijgt een extra groene con-
tainer én een PMD container voor plastic,
metaal en drankkartons. Voor inwoners die
dit containerpark niet kwijt kunnen op hun
perceel, wordt nog een oplossing gezocht.
Dat is goed mogelijk: de gemeente doet
immers al aan containermanagement.

Natuurlijk zijn er altijd mensen die het afval
niet willen scheiden. Zij gaan mogelijk be-
talen voor een extra grijze container.

Afvalambassadeurs, ook wel verhalenver-
tellers genoemd, zullen de inwoners warm
maken voor het scheiden van afval. Moge-
lijk tijdens bijeenkomsten in huiskamer-
projecten.

Afvalcoaches worden belast met handha-
ven. Zij gaan steekproefsgewijs deksels
oplichten om te controleren of zich her-
bruikbare grondstoffen in de grijze contai-
ner bevinden. Bij de ondergrondse contai-
ners handhaven ze op dumping van afval
(dat is als het afval niet in, maar naast de
container staat). Handhavers kúnnen men-
sen zijn met een afstand tot de arbeids-
markt.

Het is onduidelijk of de doelstelling – 75 %
hergebruik van afval – gehaald wordt.
Bovendien wordt er nu al bij nascheiding
van restafval een hergebruik van 73%
gescoord. Hoe dan ook: de gemeente gaat
het natuurlijk allemaal monitoren.

Ik heb er nu al zin in.

Meer columns van onze columniste Willeke
Stadtman vindt u op onderstaande link:
https://goo.gl/8O0kHT

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


'Erop uit Beurs'
Heeft u of één van uw reisgeno-
ten een lichamelijke beperking
en wilt u samen lekker op vakan-
tie? Zoekt u een toegankelijke
accommodatie met de juiste
voorzieningen of andere moge-
lijkheden om zelfstandig op va-
kantie te gaan? Kom dan op 11
en 12 februari 2017 naar de
‘Zonder Beperking erop uit
Beurs’ in de Beursfabriek in
Nieuwegein.

De Zonder beperking erop uit
beurs is een unieke laagdrempe-
lige beurs met toegankelijke ac-
commodaties en vakantiebe-
stemmingen in Nederland en
daarbuiten. Met een breed aan-
bod, van eenvoudig tot luxe, van

B&B tot groepsaccommodatie en
van drempelvrij tot volledig aan-
gepast en verzorgd. Naast toe-
gankelijke accommodaties in ze-
ven landen in Europa is er reis-
aanbod voor rolstoelgebruikers
zoals zeil- en vaarvakanties,
avontuurlijke (verre) reizen, sa-
fari’s in Kenia en vakanties met
een volledig aangepaste camper.
Samen genieten
Ook vindt u op de beurs informa-
tie over de mogelijkheden voor
het leveren van zorg en hulpmid-
delen op uw vakantieadres. Hier-
door is het mogelijk om mantel-
zorgers te ontlasten en kan ie-
dereen, met én zonder beper-
king, genieten van een zorgeloze
vakantie. Diverse gastsprekers
geven presentaties over o.a.

zorg tijdens uw vakantie, vervoer
en de WMO. Natuurlijk wordt ook
de inwendige mens niet verge-
ten.

De beurs is op zaterdag en zon-
dag 11 en 12 februari aanstaan-
de geopend van 10.00 uur tot
17.00 uur en de entree bedraagt
€ 10,- per persoon.
De Beursfabriek is centraal
gelegen aan de uitvalswegen ten
zuiden van Utrecht, goed bereik-
baar met het openbaar vervoer
en parkeren is gratis!

Adres van de beursfabriek is:
Symfonielaan 5 in Nieuwegein.

Horlogeroof
In Nieuwegein is een jongen be-
roofd van zijn horloge. De re-
cherche zoekt getuigen. Woens-
dag 18 januari jl. rond 17.50 uur
stapte de 16-jarige jongen uit IJs-
selstein uit de tram bij het win-
kelcentrum Hoog-zandveld. Hij
werd achtervolgd door drie
jongens. Op de splitsing van de
Korenbloemstraat met de Lijster-
bestunnel spraken twee van hen
het slachtoffer aan. Ze wilden
zijn horloge en geld. De jongen
wilde dit in eerste instantie niet
afgeven, maar toen één van de
twee hem bedreigde met een
steekwapen, gaf hij zijn horloge.
Meer informatie vindt u op deze
weblink: https://goo.gl/y1H2by

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 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.

Vloggen, wie heeft daarvan nou niet gehoord? Lekker via YouTube of via FaceBook je familie, je omgeving, je plaatsgenoten, je mede-
Nederlanders, ja zelfs de hele (digitale) wereld laten weten wát je doet, hóe je het doet, wat je er van vindt. Nieuwegein kent een eigen
vlogger, of is het een vlogster: journaliste Dagmar van Amerongen. Gewapend met een tweetal (voor de kenners 4K) videocamera’s
gaat zij nu voor pen.nl Nieuwegein(ers) vloggen. Een paar maal per week vlogt zij dadelijk via pen.nl èn via YouTube in en door
Nieuwegein. Onze fotograaf Arend Bloemink naar haar 'onder de lens' en portreteerde Dagmar. Jan Ibelings kon niet achterblijven en
maakte van haar deze karikatuur. Het 'Portert van de Week' ziet u hier: https://goo.gl/ugNiJ1



B-zwemdiploma
Woensdag 4 januari 2017 was het
enorm spannend voor een grote
groep kinderen. Zij zwommen af voor
het tweede diploma van het zwem-
ABC, namelijk het B - diploma. Alle
kinderen deden enorm hun best. Het
resultaat was dat iedereen is ge-
slaagd! Op de foto’s de trotse kinde-
ren met hun diploma:

Noëmi Sagius, Max Fiolet, Floris Fiolet,
Lukas Sprenger, Fenna Groot, Jade van
Renswoude, Sven Huijveheers, Thijmen
Kuijf, Bente Verheul, Lieke Roolvink,
Luigiano Ku, Aram van der Zee, Tygo
van de Veer, Dijon Leeuwis, Lina
Schrijvers, Amira Abid, Armina M.
Verbaan, Sofie van Eck.

De grote foto en alle namen vindt u op
deze link: https://goo.gl/YhjEsS

Evenementen bij SportIDNieuwegein
SportIDNieuwegein organiseert samen met
diverse organisaties regelmatig leuke eve-
nementen en toernooien bij jou in de buurt.
Vind je het leuk om samen met leeftijdsge-
noten 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 aange-
geven. 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

Nogmaals de veranderingen
2016 is een mooi en bewogen jaar voor
Merwestein geweest. Een jaar waarin veel
positieve veranderingen hebben plaatsge-
vonden, zoals de verbouwing en vernieuwing
van het zwembad. Met grote aantallen is er
weer gebruik gemaakt van het zwembad, de
sportfaciliteiten en de horeca.

Dit jaar zijn een aantal veranderingen door-
gevoerd. Zo is het daluren zwemmen te
vervallen. De al lopende badenkaarten
daluren kunnen nog t/m 30 april 2017
gebruikt worden.

Het gezinszwemmen op de zondagen zal om
12.30 uur stoppen i.p.v. 14.00 uur.

Wij stoppen met de verkoop van de 100-ba-
denkaarten en introduceren de 50-baden-
kaart met een geldigheidsduur van 2 jaar.

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


De redactie van de Hogeschool
voor de Journalistiek voor het
gebied Nieiuwegein
(Nieuwegein.hu.nl) draait weer
op volle toeren. De Deadlines
voor veel Hogeschool studenten
nadert, en zo ook voor onze
studenten.

Er worden nog de laatste
belletjes gepleegd en mailtjes
verstuurd door een aantal
wanhopige redacteuren die nog
een Item moeten ma-ken.

(Wordt u nu gebeld door zo’n
zielig studentje, strijk even met
de hand over het hart. U helpt
ze aan hun studiepunten, en het
is vaak best gezellig, zo’n HU-
redacteur over de vloer).

De laatste producties worden
afgerond, de verantwoordingen
worden geschreven en we zijn
ons klaar aan het maken voor
onze toetsingen.

OMKIJKEN

Januari 2009.

Toenmalig wethouder
Bert Lubbinge
ondertekent namens
de gemeente
Nieuwegein de
overeenkomst met de
organisatie van de
Ladies Tour die in
september van dat jaar
in en om Nieuwegein
wordt verreden. Het
zou een mooi event
worden…

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

De School voor Journalistiek
in Utrecht heeft een samen-
werkingsverband met De Di-
gitale Stad Nieuwegein. Leer-
lingen brengen de lezers hier
op de hoogte van hun ge-
maakte nieuws.

Kijk voor de volledige verha-
len op de website vsan de
Hogeschool voor de Journa-
listiek (HU):

http://nieuwegein.hu.nl

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


Senia leesgroep
Stichting Senia organiseert
leesgroepen met diverse the-
ma's.

Op donderdag 26 januari om
14.00 houdt ze een infor-
matiebijeenkomst in de biblio-
theek voor belangstellenden
voor een leesgroep filosofie.

Een leesgroep filosofie leest en
bespreekt zes of zeven boeken
per jaar. Voor meer informatie
kunt u terecht op www.senia.nl.

Taalbrigade
Taal is belangrijk in het leven.
Om contact te kunnen maken
met anderen en om zelf je za-
ken te kunnen regelen. De
Taalbrigade is een groep en-
thousiaste vrijwilligers die sta-
tushouders ondersteunt die Ne-
derlands willen leren.

Tijdens de maandelijkse start-
bijeenkomst van de Taalbri-
gade praten bibliotheekmede-
werkers en deelnemers over
het thema van de maand. Dit
keer is dit: mijn huis en mijn in-
richting. In welk kamer van het
huis brengen deelnemers de
meeste tijd door? Welk meubel-
stuk is het meest belangrijk
voor ze?
De gratis ochtend start om 9.30

uur en duurt tot 11.00 uur. Kin-
deren zijn welkom en kunnen
spelen. Aanmelden is niet no-
dig.

Poëzieweek
Veel mensen in Nederland

denken dat gedichten altijd
bloedserieus zijn. Het verdriet
is eindeloos en de liefde hope-
loos. Toch wordt er ook heel
wat afgelachen in dichtersland.
Met het thema humor geeft de
Poëzieweek 2017 (25 januari t/

m 1 februari) aandacht aan ge-
dichten die op de lachspieren
werken, uit hilariteit, herken-
baarheid of uit ironie.

De Nieuwegeinse dichter Ton
de Gruijter trapt de poëzieweek
in bibliotheek De tweede ver-
dieping af. Hij verrast biblio-
theekbezoekers op woensdag
25 januari om 12.00 uur met
eigen absurde en gekke ge-
dichten. Verder krijgen mensen
een mooie kaart mee met daar-
op een bekend humoristisch
gedicht. Ook kunnen ze snuffe-
len in allerlei dichtbundels en
kijken naar korte poëziefilmp-
jes.

Voor bezoekers die de smaak
te pakken hebben en meer wil-
len weten over poëzie is er het
Boek van de Maand: Olijven
moet je leren lezen van dichter-
es Ellen Deckwitz. Dit boek
staat de hele maand februari
centraal in de bibliotheek. Ook
roept de bibliotheek alle Nieu-
wegeinse poëzieliefhebbers op
hun favoriete gedicht te delen
op de Facebook-pagina van de
bibliotheek.

Nieuws van De Tweede Verdieping

Cals in de finale
Het Cals College in Nieuwegein
heeft samen met tien andere
scholen de finale van Artcadia
(de landelijke techniek- en
kunstwedstrijd ‘Artcadia, Ima-
gine your future’) bereikt met het
project ‘Multi-Molen’. In de fictie-
ve toekomststad Artcadia doen
zich vraagstukken voor op het
gebied van mobiliteit, water,
milieu, ruimte en gebouwen. De
wedstrijd is georganiseerd door
ontwerp- en consultancyorgani-
satie Arcadis en de ideële orga-
nisatie Koninklijke Nederland-
sche Heidemaatschappij in sa-
menwerking met de leverancier
van digitale printsystemen Ca-
non Nederland om jongeren van
middelbare scholen te laten zien
en ervaren hoe boeiend de we-
reld van techniek is. Artcadia
wordt voor de negende keer ge-
houden. Het is een landelijk

techniek- en kunstproject voor
leerlingen van havo/vwo 2. De
leerlingen bedenken samen
creatieve oplossingen voor deze
fictieve toekomststad. Het re-

cordaantal van 117 scholen
heeft zich dit jaar aangemeld.
Naast Nederlandse scholen zit-
ten er nu ook twee Belgische
scholen in de finale. De winnen-

de school bezoekt met tien leer-
lingen en twee docenten bijzon-
dere locaties en mooie, tech-
nisch interessante projecten in
Parijs, Frankrijk. Daar nemen we
ook een kijkje ‘achter de scher-
men’. De 2e prijs is een Ultima-
ker 3D printer.

Er kwamen ongeveer 370 pro-
jecten binnen, schilderijen, multi-
media en andere creatieve ui-
tingen. Die werkstukken zijn
door een deskundige jury beoor-
deeld en daaruit zijn de finalis-
ten geselecteerd. Deze groepen
werken hun projecten vervol-
gens verder uit en geven tijdens
de feestelijke finale een presen-
tatie. Dat gebeurt op woensdag
12 april 2017 in het Evoluon in
Eindhoven. Acteur, DJ en pre-
entator Ruud Feltkamp is gast-
heer van deze spannende finale.

Biebochtend in 'De tweede verdieping'
Wat was het toch gezellig bij de eerste biebochtend voor
ouders en hun baby’s, dreumesen en peuters.

Tijdens die ochtend vertelde een bibliotheekmedewerker
meer over eerste voorleesboekjes en gaf voorleestips. Ook
konden de Nieuwegeinse ouders en kinderen kennis maken
met elkaar.

Ook meedoen? De volgende ochtend is op 8 februari. Meer
info is te vinden op de website van de bibliotheek. klik hier
voor meer infornmatie: https://goo.gl/fubvak

http://www.kapsalonvandoorn.nl/



