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Verzamel & Curiosamarkt

Informatiebijeenkomst nieuwe tramhaltes
Op dinsdag 20 maart is er in het Stadshuis van Nieuwegein een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden aan de trambaan over twee jaar. Deze vindt plaats
op de vierde verdieping tussen 20.00 – 22.00 uur. De provincie gaat namelijk aan
de slag om de tramhaltes aan te passen ten behoeve van de nieuwe trams.
In de zomer van 2020 wordt gedurende
drie maanden volop gewerkt aan het vernieuwen van de trambaan in NieuwegeinZuid en IJsselstein. Bij de vernieuwing van
de trambaan in Nieuwegein-Zuid en IJsselstein is het uitgangspunt dat alle onderdelen die na ruim 30 jaar gebruik verouderd
zijn worden vervangen, zodat de trambaan
opnieuw klaar is voor de toekomst. Het
vervangen van spoor en bovenleiding levert weinig nieuws op. De haltes gaan
daarentegen wezenlijk veranderen.
Vanwege de komst van langere en lagere
trams rijden er vanaf 2020 in Utrecht,
Nieuwegein en IJsselstein na alle aanpassingen gekoppelde, zogenaamde ‘lage
vloer’ trams met een lengte van 75 meter.
Het gaat om hetzelfde type tram dat voor
de Uithoflijn gaat rijden, alleen circa 9 me-

ter langer. Om de haltes daarvoor geschikt
te maken, moeten deze worden verlaagd
en in de meeste gevallen verlengd.
Om dit werk mogelijk te maken, heeft de
provincie Utrecht de voorbereidingen in
gang gezet voor de noodzakelijke aanpassingen van de trambaan en alle tramhaltes. De voorlopige ontwerpen voor de
nieuwe trambaan in Nieuwegein-Zuid en
IJsselstein en van alle haltes in Utrecht,
Nieuwegein en IJsselstein zijn inmiddels
gereed. De volgende stap is het maken
van een definitief ontwerp dat voor de zomer van 2018 gereed is.
Het uitvoerende werk staat gepland voor
de periode juni-augustus 2020. Omdat de
tram dan niet rijdt, worden vervangende
bussen ingezet.

Op zaterdag 17 en zondag 18 maart as. organiseert van Aerle weer een internationale Verzamel & Curiosamarkt in Nieuwegein. Deze
vindt plaats in de Beursfabriek aan de Symfonielaan 5 in Blokhoeve.
Naast de algemeen voorkomende verzamelonderwerpen, zoals postzegels munten en
bankbiljetten, sigarenbanden, telefoonkaarten,
lucifermerken, oude prentbriefkaarten en winkelwagenmuntjes, is er een grote groep deelnemers aanwezig met: curiosa, waaronder
glas, aardewerk, keramiek, kristal, plateel, porselein en serviesgoed etc.
De beurs is geopend beide dagen van 10.00
uur tot 16.30 uur. De toegang is 5,- euro voor
volwassenen, kinderen onder geleide t/m 12
jaar gratis.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!

Wonen met zorg

Open Huizen Dag op zaterdag 7 april a.s.
Op zaterdag 7 april a.s. is het
zover, dan vindt de landelijke
NVM Open Huizen Dag weer
plaats. Een fantastisch moment om je woning nu bij
Moen Garantiemakelaars in
de verkoop te zetten.

Koken met PEN
Iedere week maakt onze 'kookgek'
Eric Dekker een heerlijk gerecht.
Deze week een Tortilla (Spaans
voor ommelet) en kun je op allerlei
manieren maken. Makkelijk en
zeer lekker.

elke keer dat deelnemers aan
deze dag hun huis eerder en
beter verkopen dan anderen.

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

Voor veel mensen is de Open
Lees op onderstaande webHuizen Dag in het voorjaar
hét moment om hun verhuis- site meer over hoe je je huis
succesvol kunt verkopen met
plannen concreet te maken.
Moen Garantiemakelaars:
En ook al is de woningmarkt
aangetrokken, de dag bewijst https://goo.gl/HBffZV

Hoe je dit maakt? Klik op onderstaande link en zie welke ingedienten je nodig hebt. Eet smakelijk!
Video op: https://goo.gl/7wk2uj
____________________________

Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen

Alle straten, lanen, driften, pleinen
en wat dies meer zij, vastgelegd
volgens een vast stramien: ter
hoogte van het pand met huisnummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in gefotografeerd. Daarbij bepaalt het
straatnamenregister van de Gemeentegids 2010 de alfabetische
volgorde in deze rubriek.
Deze week de Huethove in de wijk
Galecop: https://goo.gl/xt9vT5
____________________________

Het gemeentenieuws
Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wisten
het al, maar vanaf woensdagmorgen zijn deze pagina’s ook te lezen
op de Digitale Stad Nieuwegein.
Klik op de link hieronder om het
gemeentenieuws van deze week
te lezen: https://goo.gl/KQAwAT

VVT-organisatie ZorgSpectrum, de
gemeente Nieuwegein en woningcorporaties Mitros, Jutphaas Wonen
en Stichting Portaal hebben het
convenant 'Verzorgd Wonen' ondertekend. Daarin staan afspraken
over het aanbod van passende woningen die in combinatie met zorg
worden aangeboden aan ouderen
en mensen met een beperking.
Verzorgd Wonen richt zich op de
ontwikkeling van levensloopbestendige woningen. De initiatiefnemers
willen hiermee inwoners ondersteunen die nu of in de toekomst extra
ondersteuning nodig hebben.
"Langer zelfstandig thuis wonen
gaat niet vanzelf", zegt wethouder
Hans Adriani. "Met dit convenant
laten de corporaties, ZorgSpectrum
en de gemeente zien hoe innovatief
je kunt zijn als je echt de handen ineen sluit. De komende jaren kunnen
we hierdoor op veel plekken in
Nieuwegein woningen geschikt maken en zorg naar woongebouwen
toebrengen. Zo kunnen veel meer
mensen comfortabel in hun vertrouwde omgeving blijven wonen,
ook als ze meer zorg nodig hebben."
Inwoners van Nieuwegein die deelnemen aan het concept huren zelf
de woning, maar kunnen rekenen
op zorg en ondersteuning in de nabije omgeving. De woningen maken
onderdeel uit van een groter, toegankelijk complex. Aanpassingen in
deze woningen zijn bijvoorbeeld het
weghalen van drempels, het creëren van stroeve vloeren en ruimte
voor het plaatsen van scootmobielen en automatische deuren.

Wat wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen
van 21 maart 2018? Naar dat antwoord is natuurlijk iedereen het meest nieuwsgierig! Hoe scoren de partijen? Wat
zijn de grootste stijgers en de dalers in Nieuwegein? En
voor de mensen die op de kieslijsten staan: kom ik in aanmerking voor een plek in de gemeenteraad de komende
vier jaar? Daarom is er na sluiting van de stembureaus een
uitslagen-avond in het Stadshuis. Iedereen is welkom!
Het wordt een spannende avond voor de politieke partijen!
Kom die sfeer proeven. Het officiële gedeelte begint om
22.30 uur. Vanaf 21.00 uur (sluiting van de stembureaus)
zijn de deuren van het Stadshuis voor u geopend en kunt u
op de 4e etage een kop koffie of thee drinken. U kunt de
glazen lift naar de 4e etage gebruiken.

Bereikbaarheid
Om te bepalen of een woonomgeving voor het concept in aanmerking
komt, is onder meer bereikbaarheid
van winkels en openbaar vervoer
belangrijk. Daarnaast is het wenselijk dat er een gezondheidscentrum
en buurtcentrum aanwezig zijn.
____________________________

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein
Tel 06-46139696
E-maiI: redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl
Adverteren: adverteren@pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

'Portret van de week'
RhijnhuizenRUN
Op vrijdag 30 maart organiseert Club Rhijnhuizen de RhijnhuizenRUN, bedacht en eerder gelopen door de werknemers van LBP
Sight. Loop vijf kilometer mee door Rijnhuizen, waar kantoren woningen worden en
waar de geschiedenis zichtbaarder wordt dan
ooit.
Kosten voor deelname bedraagt 12,50 euro.
Het verzamelpunt is om 17.00 uur net over de
brug bij Fort Jutphaas, de startlocatie van de
run. Kijk voor meer informatie en aanmelden
op: http://www.clubrhijnhuizen.nl
De organisatie: ‘Dit is een run die je ogen
opent voor Rijnhuizen. Wie goed om zich
heen kijkt tijdens het rennen ziet hier een
prachtige wijk ontstaan waar je kunt wonen
en werken, maar ook rennen en spelen. Een
plek waar je kunt genieten.’

Op De Digitale Stad Nieuwegein hebben
we wekelijks een portret van een opmerkelijk persoon. Met de camera in de
aanslag lopen we door Nieuwegein. Gefascineerd in personen proberen we met
de camera, opvallende, opmerkelijke
personen vast te leggen. Wie is de man,
vrouw of kind die daar zit, loopt, fietst,
werkt ligt of speelt? Deze week Ayse
Top.
Arend Bloemink: ‘Portret van déze
Week is, afgaand op de antwoorden op
die vijf áltijd dezelfde vragen voor deze
rubriek, een ware Beauty. Oprichter van
het Beauty Department en finalist in een
Beautycontest. Geen wonder dat ik uit
zie naar deze ontmoeting en fotoshoot.
Dus, op naar het Beauty Department, op
naar Ayse.’
Klik op onderstaande link om naar het
portret te gaan: https://goo.gl/VtKtjJ

Cursus planten determineren
Hoe heet die plant en waarom groeit die plant
hier? Zijn dat vragen die u boeien? Schrijf u
dan in voor deze cursus. Het is verrassend
om van allerlei wilde planten in het park, in de
berm en in uw eigen tuin te ontdekken hoe ze
heten. Maar het is niet zo eenvoudig om een
plant een naam te geven. Daarom heeft IVN
afdeling Nieuwegein – IJsselstein en omstreken een cursus ontwikkeld om op een eenoudige en leuke manier te laten kennismaken
met het determineren van wilde planten.
De cursus wordt gegeven in het Milieu Educatie Centrum aan de Geinoord 9 in Nieuwegein en omvat vier lessen op de maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur op 16 april,
7 mei, 14 mei en 28 mei 2018. Aanmelden
voor 9 april 2018. Meer informatie en aanmelden kan bij Frans Kok: franskok@hetnet.nl.

Jan met de Pet: 'Wie is wie'
Jan met de Pet: ‘Aankomende woensdag kunnen we weer stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Een mooi moment om eens achterom te kijken, maar ook om
naar voren te kijken. En dat allemaal een kleine week voordat we naar de stembus
mogen. Wij hebben vier jaar geleden een coalitie gekregen met de VVD, D66, PvdA
en de SP. Bij D66 had zich GroenLinks aangesloten, dus een duo-wethouder.’
Om maar gelijk eens met die wethouder te
beginnen, ik geloof dat we heel lang niet
zo’n wethouder hebben gehad: heel veel
kletsen en niet erg veel presteren. Alhoewel
dat ook niet helemaal eerlijk is want hij
heeft toch maar flink huisgehouden op de
diverse wegen in Nieuwegein of beter op de
Noordstedeweg die telkens ‘verbeterd’
moest worden. Maar ook die rotonde, die
bleek te groot, men ging 2 rijen dik over de
rotonde heen. En natuurlijk, als je nu bomen zoekt in Nieuwegein moet je steeds
beter gaan zoeken want er heeft een kaalslag plaatsgevonden. Kijk maar naar de
A.C. Verhoefweg of als u vanuit Utrecht
over de Jutphasebrug rijdt. En dat allemaal
met de steun van GroenLinks. Vroeger zaten er in die fractie mensen die zich desnoods aan een boom vastklonken om de
kap te voorkomen, maar deze fractie heeft
het mijns inziens behoorlijk laten afweten of
krijgen we nu de verdediging: ‘de bomen
waren ziek en/of een gevaar?’ Jammer, gemiste kans voor GroenLinks. Kijk van de
D66 weten we het natuurlijk: ‘Meedraaien
met de windrichting.’

bouw van Theater De Kom en de problematiek van de begane grond in het Stadshuis
(Atrium) moet nog worden gerepareerd en
ga zo maar door, maar hij heeft op papier
een sluitende begroting ja, ja op papier.
Ben benieuwd als we straks een andere
wethouder financiën hebben of het dan nog
allemaal klopt.
En als laatste hebben we onze Bob de
Bouwer, die van de PvdA. Die heeft het
toch wel voor elkaar hoor! Je kan bijna nergens meer een open plek vinden of er
wordt wel gebouwd en dan niet een paar
huisjes nee gelijk van die kolossen. Maar,
op het Sociale Domein ben ik hem een
beetje kwijt geraakt. Een heleboel dingen
die erg veel geld kosten of hebben gekost:
Geynwijs terug de gemeentelijke organisatie in, Nieuwegeins geluk of zo iets, wie zit
daar nou op te wachten? En natuurlijk de
Tiny Houses in Fokkesteeg.

Over het totaal kunnen we vrij kort zijn. Eigenlijk gebeurt er in dit dorp niet zoveel wat
een revolutie waard is. Elk college van
Nieuwegein heeft in zijn of haar periode wel
Dan hebben we onze wethouder van de
te maken met financiële stroppen en verSP, nou die heeft zich af en toe de booskeerde beslissingen maar dit college ging
heid van de raad op zijn nek gehaald door
de periode in met het doel om het echt bealvast zaken te regelen voordat hij de raad
ter te doen dan het college daarvoor! Nou
had ingelicht. Maar hij was vooral veel te
nieuwsflits: jullie zijn net goed of slecht, ligt
zien bij de kledingzaak als hardwerkende
aan vanuit welk standpunt je alles bekijkt,
vrijwilliger en dat in ‘onze’ tijd. Hij wilde nog- net zoals de voorgaande colleges. Maar
al met de kunst aan de haal maar verder
misschien is dit nu de opmaat naar een
heb ik erg weinig van hem gezien moet ik
raadsbreed gedragen programma voor de
eerlijkheidshalve bekennen, behalve die
komende 4 jaar en dat we dan echte wetfoto-momentjes natuurlijk. Juist van een SP houders krijgen die de steun hebben van de
hele raad. En ja voor de azijnzeikerds onwethouder had ik verwacht dat de Sociale
Dienst efficiënter was gemaakt en meer
der ons: dat houdt in dat je niet alles kan afgeld voor de minderbedeelde onder ons
dwingen, alleen zaken die goed zijn voor
was vrijgemaakt. Maar nee, niets van dit al- Nieuwegein. Dus samenwerken op alle terles. Dus ook een teleurstellende periode als reinen en niet altijd maar roepen dat jezelf
beter bent dan de ander. Dat doe ik wel ☺.
coalitie partner.
Dus mensen denk goed na op wie u gaat
Dan die van de VVD, die heeft zich voorna- stemmen. Als ik mijn voorkeur bekend
melijk druk gemaakt om heel veel op de fo- mocht maken dan wist ik het wel maar ik
to te komen als er weer een stuk Klooster
geef natuurlijk geen stemadvies, want stel u
werd verkocht. Maar intussen stapelen de
volgt het op dan heb ik geen column meer
problemen zich in het Stadshuis op en
en krijg ik op mijn kloten van de hoofdremoeten nu alle zeilen worden bijgezet: De
dacteur.
ficus komt nog met een naheffing voor de
Jan met de Pet
Voorzitter Hans Reusch van RTV9

Rozen voor stakende leraren
Kandidaten van de PvdA Nieuwegein reikten
woensdagochtend 14 maart jl. rozen uit aan
de stakende leraren op basisscholen. Hiermee steunde de lokale PvdA de actie van het
onderwijspersoneel in het basisonderwijs.
Op 14 maart deden veel, waaronder alle
openbare basisscholen in Nieuwegein, mee
aan de landelijke estafettestaking die dan in
Midden-Nederland gehouden werd. De scholen vinden het vervelend dat de actie nogmaals ten koste gaat van een lesdag, maar
vrezen dat als ze nu niet doorzetten, er binnenkort door het lerarentekort in het basisonderwijs nog veel meer lessen gaan uitvallen.
Landelijk dient de PvdA bij de voorjaarsnota
een voorstel in om de loonkloof te erkennen
en ernaar te streven die te verkleinen.
Maar er is volgens kandidaat raadslid Emiel
Holtermann (zelf werkzaam geweest als directeur van een basisschool) meer nodig: “Er
moet niet alleen meer salaris bij, ook zijn er
meer conciërges en extra klassenassistenten
nodig en er zal flink gesneden moeten worden
in de papierwinkel die iedere leraar nu voor
zijn of haar kiezen krijgt.”
Lijsttrekker Hans Adriani vult aan: “We spreken we hiermee tevens onze waardering uit
naar de Stichting Robijn (het bestuur van 12
openbare basisscholen in Nieuwegein en
IJsselstein), dat als een van de weinig besturen in onze regio de stakende gewoon doorbetaald. Het is wrang dat andere besturen leraren die willen staken voor een hoger salaris
een werkdag niet uitbetalen, terwijl ze wel
zeggen de actie te ondersteunen. Ook hopen
we in gesprekken met de leraren ook ideeën
te horen en aanknopingspunten te vinden
voor het lokale onderwijsbeleid dat we als
PvdA Nieuwegein willen voeren.”

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. Deze week Sophie Kwakernaak, zij won het voorleeskampioenschap.
Sophie Kwakernaak van de Koningin Julianaschool is de Nieuwegeinse voorleeskampioen van dit jaar. Dinsdag 13 maart jl. vond de
Nieuwegeinse finale van de voorleeswedstrijd plaats. Sophie won met haar sprankelende optreden van de vijf andere voorlezers. Uit
het juryoordeel: ‘Samenvattend kunnen we maar één ding zeggen: wow! We zijn enorm onder de indruk van Sophie.’

Kentekenplaten gestolen
Met grote regelmaat worden in
Nieuwegein kentekenplaten ontvreemd. De afgelopen week gebeurde dit maar liefst vijf maal in
Nieuwegein, vooral in Vreeswijk
en Fokkesteeg slaan de dieven
hun slag. Soms worden ze teruggevonden. Diverse meldingen
zijn ook binnengekomen in de
grote BuurtWhatsApp van Nieuwegein, heeft u zich al hiervoor
aangemeld?
De politie in Nieuwegein laat onze redactie weten: ‘Graag willen
we u erop attenderen dat wanneer u kentekenplaten vindt, u
deze niet of zo min mogelijk met
blote handen aanraakt. Dit in verband met sporenonderzoek dat
er mogelijk nog op de kenteken-

plaat uitgevoerd kan worden.’
Mocht u een kentekenplaat vinden laat deze vooral liggen en bel
met de politie via 0900-8844. De
politie zal dan langskomen om
de kentekenplaten op te halen.
Anti-diefstalschroef
Vaak zit zo’n plaat in een kunststof houder waaruit die relatief
makkelijk te verwijderen is. Om
dit te voorkomen zetten kunt u
de kentekenplaten preventief
vastzetten met speciale antidiefstalschroeven.
Meer over onze grote BuurtWhatsApp vindt u op onderstaande link: https://goo.gl/yoVfJE

Geslaagd voor C- diploma
Nieuwe lesgroep in Merwestein
Eind verleden jaar is er een lesgroep A- diploma gestart van 13.00 uur tot 14.00 uur
voor statushouders iedere woensdag.
Komt u uit een ander geboorteland, bent u
tussen de 4.5 en 15 jaar en wilt u leren
zwemmen? Meld u dan aan. Kijk op de website www.merwestein.nl voor meer informatie over deze lesgroep.

Woensdag 14 maart 2018 werd er afgezwommen voor het C- diploma en 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 derde
diploma van het zwem-ABC. Alle kinderen deden enorm hun best. Het resultaat
was dat iedereen is geslaagd! Op de foto de trotse kinderen met hun diploma;
Peter van Donkersgoed, Mark van der
Meer, Nora van der Meer, Zakaria Amghar, Klara Stefanova, Salmo Abdisalaam Isse, Feline Grootendorst, Tygo de
Zeeuw, Sylvie van Kerkhof, Jaydeny
Golverdingen, Maybritt Golverdingen,
Krishan Choté, Julie Choté, Miranda van
Dijk, Fabian van der Meer, Deniz Cevik,
Leen Waaria, Maroua Boudhan en Bara’a Khazroune.

Zwemmen met Pasen
Met Pasen is zwembad Merwestein natuurlijk gewoon open! 1e Paasdag van 09.00 uur
tot 16.00 uur en 2e Paasdag van 10.00 uur
tot 16.00 uur.

Speciallympics
Maandag 9 april organiseert
Speciallympics Nieuwegein het
eerste evenement van 2018. De
“OranjeSpelen” geven het startschot van het Speciallympics
evenementen jaar. Het evenement vind plaats van 19.00 uur
tot 21.00 uur in ’t Veerhuis aan
de Nijemonde 4 in Nieuwegein
zuid.
Speciallympics Nieuwegein is
een sport– en beweegprogramma dat is ingericht voor mensen
die het lastig vinden om aan te
haken bij reguliere sport– en beweegactiviteiten. Met het programma willen we zoveel mogelijk mensen de kans geven om

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

Maart 2009.
Omkijken. Vooruitzien.
Mijmeren. Waar kan
dat beter dan op een
bankje bij het
Praathuis?

lekker te sporten en te bewegen. Speciallympics Nieuwegein
bestaat uit een samenwerking
tussen verschillende zorginstellingen en sportaanbieders.
Met oog op Koningsdag 2018
zal dit evenement helemaal in
teken staan van het oranje gevoel. Vandaar de naam “OranjeSpelen.”
Het evenement bestaat uit 4
verschillende (sport)activi-teiten.
Denk hierbij aan tafelten-nis,
dansen, rolstoelvaardigheid en
oud Hollandse spellen. Daarnaast is er ook de gelegenheid
om even bij te komen van al het
bewegen onder het genot van

een lekker drankje en/of een
snack. Tevens zal er een leuk
aandenken aan deelname van
het evenement verbonden zijn
die helemaal in het thema oranje past!
Aanmelden voor het evenement
kan door een mail te sturen naar
c.vanderlingen@merwestein.nl.

Verhuisbus huren?
Binnenkort verhuizen? Huur dan
nu een verhuisbus in Nieuwegein vanaf € 74,- per dag.
Vergelijk verhuurbedrijven in de
omgeving van Nieuwegein eenvoudig en snel op huren.nl. Kijk
op deze link voor een goede
vergelijking: http://bit.ly/2xP4rHI

Nieuws van De Tweede Verdieping
Boekenweek

De toegang tot het PLUS-café
is gratis. Aanmelden of een
idee voor een workshop of
lezing? Mail dan naar
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. PLUS-café 16 april).

Dit jaar is de natuur het thema
van de Boekenweek (10 t/m 18
maart). Op zondag 18 maart
vieren we het einde van deze
prachtige week dan ook buiten.
Van 13.30-16.00 uur organiseren we een gezellige zondagmiddag rond het kampvuur bij
het Natuurkwartier in Nieuwegein.
Auteur Stephan Enter leest de
volwassenen natuurfragmenten
voor uit zijn veelbekroonde roman Grip en gaat in gesprek
over de invloed van de natuur
op zijn boeken. Ondertussen
gaan de kinderen aan de slag
met hutten bouwen en appels
poffen, en krijgen zij prachtige
natuurverhalen te horen van
onze Voorleesbrigade.
Deze afsluiter van de Boekenweek is gratis voor bibliotheekleden, niet-leden betalen € 5,-.
Aanmelden kan via e-mail:
actie@detweedeverdieping.nu,
u kunt uw kaartjes ophalen in
de bibliotheek.

PLUS-café
Welkom in het PLUS-café: hét
Lifestyle-café voor bewuste 55plussers. Hier ontmoet u elke
maandag andere Nieuwegei-

'Dixi-on-tour'
Al een kleine week id de Dixi-ontour van start gegaan! De gemeente is de boer op met een
heuse dixi, waar mensen hun
boodschap voor de gemeente in
kunnen achterlaten. Het doel
van de dixi is om jongeren bekend(er) te maken met het stemmen voor de gemeenteraad en
om Nieuwegeinse inwoners te
vragen welke boodschap zij
hebben voor de gemeente.
Burgemeester Frans Backhuijs:
“Iedereen is welkom op 21
maart om te komen stemmen.
Maar ook als je niet kunt of wilt
stemmen, dan willen wij weten
welke ideeën je hebt voor de
stad.”
Bij de dixi zijn medewerkers van
de gemeente aanwezig. Met de
dixi richt de gemeente zich vooral op jongeren. Zo willen ze hen

Voorleeslunch

Media Makerspace Nieuwegein
Onze wereld verandert in snel tempo. Technologie speelt een
steeds grotere rol. Dat maakt vaardigheden als creativiteit,
kritisch denken, mediawijsheid en samenwerken belangrijk.
De Media Makerspace Nieuwegein is een plek waar kinderen
en jongeren deze talenten kunnen ontwikkelen door samen aan
de slag te gaan met techniek en media. 3D-printen, een robot
bouwen... . Het kan allemaal in de Media Makerspace van
bibliotheek De tweede verdieping.
ners en kunt u meedoen met
workshops rondom gezondheid, lifestyle en meer.
Elke derde maandag van de
maand is er ook een inspirerende workshop rondom gezondheid, lifestyle, cultuur, digitale
media of de actualiteit.
informeren over hoe stemmenwerkt en motiveren om ook te
komen op 21 maart. Ook hoopt
de gemeente hier jongeren onder de 18 mee te bereiken, met
het oog op de toekomst. Maar
iedereen is welkom bij de dixi
om vragen te stellen of een
boodschap voor de gemeente
achter te laten. “Dus blijf niet
zitten met je vraag of idee, maar
laat die achter in de dixi!” aldus
de burgemeester.
Je vindt de dixi op diverse plekken in de stad. In ieder geval
hier (en verder is het nog een
surprise waar hij opduikt):
zaterdag 17 maart op de Raadstede tegenover de New Yorker
van 14:00 uur - 16:00 uur
Woensdag 21 maart voor het
Stadshuis.

Op maandag 16 april van
14:30-16:00 uur is de feestelijke opening van het PLUScafé. Onder het genot van een
hapje en een drankje wisselen
we van gedachte over onderwerpen die aan bod kunnen
komen in het PLUS-café. We
willen het graag van u horen.

Op woensdag 28 maart vindt er
weer een voorleeslunch voor
ouderen plaats in de bibliotheek. Van 11.00-13.00 uur lezen bibliotheekmedewerkers
een mooi verhaal voor en wordt
er een overheerlijke lunch geserveerd. De toegang is gratis.
Aanmelden kan via het e-mail:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Voorleeslunch 28
maart’).

Media Makerspace
Op woensdag 28 maart zijn er
weer twee leuke activiteiten in
de Media Makerspace van de
bibliotheek. Kinderen van 9 t/m
14 jaar die altijd al hebben willen leren hoe de 3D-printer
werkt kunnen hun ei kwijt bij de
introductieworkshop 3D-printen. Deze vindt plaats van
15.30-17.00 uur. Leden betalen
€ 5,- niet-leden €12,50.
Toegang tot het Kids Media
Lab is gratis. Aanmelden via:
actie@detweedeverdieping.nu

