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Ouder-kindochtend & ouder-kindmiddag
Een gezellig samenzijn voor (groot)- 

ouders en kinderen van 0 tot 8 jaar. Weke-

lijks in de bieb! Op woensdag van 10.00 tot 

11.00 uur voor kids van 0-3 jaar (OKO) en 

op vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur 

voor kids van 4-8 jaar (OKM).    

boekenfeest september
Lezen is niet alleen een feest, maar ook 

goed voor de taal- en spraakontwikkeling 

van kinderen.  

7, 14, 21 en 28 september (OKO) 

2, 9, 16, 23 en 30 september (OKM) 

gi-ga-groen oktober
Maak kennis met de leukste dieren en 

mooiste planten. Krijg groene vingers in 

de bieb tijdens de Kinderboekenweek. 

Op 26 oktober komt schrijfster/illustrator 

Mylo Freeman, bekend van o.a. Prinses 

Arabella. 

5, 12, 29 en 26 oktober (OKO) 
7, 14, 21 en 28 oktober (OKM)

STOEPPLANTJESBINGO
Zaterdag 1 oktober | 09.00–17.00
Ga op stoepplantjesexpeditie! Heb jij drie 

op een rij? Breng de kaart terug en win een 

leuk prijsje. Vanaf 8 jaar.

rampjaar 1672 
tentoonstelling 
Zaterdag 1 oktober  
14.00-15.00  
Verhalenverteller 

Bastiaan de Zwitser opent 

de tentoonstelling Rampjaar 1672 met 

een vertelling die zich in die tijd afspeelt. 

Geschikt voor basisschoolkids. 

momenten van trots november
Hoe koester je de hoogtepunten van het 

ouderschap? Bij de ouder-kindmiddag 

bespreken we wie en wat kids later willen 

worden.  

2, 9, 16, 23 en 30 november (OKO)

4, 11, 18 en 25 november (OKM)

jouw verhaal december
We staan stil bij het afgelopen jaar.  

7, 14, 21 en 28 december (OKO)

2, 9, 16, 23 en 30 december (OKM)

VOORLEESFEEST
Een keer in de maand organiseren we op 

donderdag van 15.00 tot 16.00 uur het 

Voorleesfeest in de bibliotheek. Ga lekker

zitten in een stoel en luister samen naar 

een mooi verhaal. Na het voorlezen doen 

we activiteiten die bij het verhaal passen. 

Voor kinderen vanaf +/- 3 jaar.   

29 september, 27 oktober, 24 november 

en 29 december 

kinderen (0-8 jaar) 



kinderen (8+ jaar)

cartoons #work-
shopwoensdag
Woensdag 21 
september 
15.30-17.00 
@Nijpelsplantsoen
Willeke Brouwer is illustrator, 

schrijver én cartoonist. Leer van haar hoe 

je verhalen vertelt met tekst en tekening. 

speurtocht @Natuurkwartier
Woensdag 5 oktober | 15.30–17.00
Van een groot zeemonster tot en met de 

kleinste insecten, welke sporen herken jij? 

afvalbeesten workshop
Zaterdag 8 oktober | 14.00–16.00
Je gaat aan de slag met afvalmaterialen en 

maakt je eigen kunstwerk. Onder leiding 

van een echte kunstenaar! 

illustraties #workshopwoensdag
Woensdag 12 oktober | 15.30–17.00
Teken je eigen wonderbos met illustrator 

Medy Oberendorff.

kinderboekenweekfeest
Vrijdag 14 oktober | 19.00–21.00
Het leukste kinderboekenfeestje van het 

jaar! Tijdens het slotfeest zijn er work-

shops waarbij je de dieren en de natuur 

een handje kunt helpen...

mediawijsheid games open lab
Zaterdag 12 november | 14.00–16.00
Speel de Data-Detox game of maak je 

eigen nepnieuws met onze green screen. 

Ook leuk voor (groot)ouders!

robotica #workshopwoensdag
Woensdag 16 november | 15.30–17.00 
Introductie van programmeren en robo-

tica. Ga aan de slag met uitdagingen en 

maak bijvoorbeeld een bestuurbare auto. 

elektriciteit open lab
Zaterdag 10 december | 14.00–16.00
Kom experimenteren! Lukt het jou om 

energie op te wekken uit een aardappel of 

om piano te spelen met bananen?

3d-printen: #workshopwoensdag
Woensdag 21 december | 15.30–17.00
Tijdens deze workshop krijg je een 

introductie in 3D-tekenen: de eerste stap 

van het 3D-printen. 

WORDEN WAT JE WIL

6 OKT T/M 17 OKT 2021 

Meld je online aan om 

gratis mee te doen:



plus-café (55+) 
leve het lezen
5, 12, 19 en 26 september | 14.30-16.00
Boeken lezen, e-boeken downloaden, 

een verhaal schrijven met Louise Mas-

tenbroek en de online Bibliotheek staan 

deze maand op het programma van het 

PLUS-café.

gi-ga-groen
3, 10, 17, 24 en 31 oktober | 14.30-16.00
Van ‘natuur als medicijn’ met homeo-

paat Jeanine Slot en eetbare planten tot 

groen reizen: dit kun je zelf doen voor een 

gi-ga-groene(re) aarde.

ouder worden - jong blijven
7, 14, 21 en 28 november | 14.30-16.00
Een goede lichamelijke gezondheid maar

ook zingeving en het vermogen je aan te 

passen aan omstandigheden kunnen je 

helpen om je jong te (blijven) voelen.

beleef het samen
5, 12 en 19 december | 14.30-16.00
December staat in het teken van de 

feestdagen. We gaan samen sinterklaas 

vieren en schrijver Liz Ditters helpt je om 

je gedicht te laten slagen.

lucky life 
natuur, natuurlijk, natuurlijkst!
1, 8, 15, 22, 29 september | 14.30-16.00
Bij Lucky Life bespreken we deze maand 

natuurlijke hulpmiddelen: veganistische 

nagellak, planten die je kunt eten en leven 

volgens je biologische klok.  

bewust leven
6, 13, 20 en 27 oktober | 14.30-16.00
Een coach vertelt hoe je stil staat in het 

leven. De Ruilfabriek inspireert je bewust 

om te gaan met je spullen! 

de digitale wereld
3, 10, 17 en 24 november | 14.30-16.00
Het gaat deze maand bij Lucky Life over 

veiligheid, ethiek, privacy en kunstmatige 

intelligentie. 

happy december
1, 8, 15 en 22 december | 14.30-16.00
Wat kun je zelf doen om van de 

feestdagen een fijne periode te maken? 

gezondheid & leefstijl

Aanmelden voor het PLUS-café en 

Lucky Life is niet nodig. Schuif gezellig aan! 



natuur als medicijn lezing
Maandag 3 oktober | 14.30–16.00 
Wat kan de natuur betekenen voor je 

lichaam? Jeanine Slot, klassiek homeopaat, 

vertelt alles over dit onderwerp.

levensenergie workshop
Donderdag 6 oktober | 14.30–16.00 
Wees stil als een berg. Beweeg als een 

machtige rivier. Als je energie in balans 

is, zit je beter in je vel. En sta je meer in 

je kracht! Holistisch therapeut en Tai Chi- 

& Qigongdocent Hans Busker (Centrum 

Allunga) deelt zijn kennis, 

ervaringen en oefenvor-

men.

tech yoga lucky life
Donderdag 10 november
14.30–16.00
We zijn altijd verbonden met technologie. 

Leuk, maar soms ook lastig. Met Tech Yoga 

proberen we onszelf uit die 

kramp te halen. Rol de 

yogamat maar uit!

gezondheidsfestival
Donderdag 24 november | 14.00–17.00
Wat heb jij nodig voor een vitaal en geluk-

kig leven? Ontdek het tijdens dit festival en 

krijg inzicht in je eigen gezondheid. Check 

je zintuigen en doe mee aan diverse 

gezondheidsworkshops zoals:

Help, alles wordt duurder!
Donderdag 24 november
14.30–15.15 en 15.30–16.15
Gierige Gerda oftewel 

Minke van Kuijen is de 

koopjesjager van Neder-

land. Tijdens het Ge-

zondheidsfestival geeft ze 

leuke, handige en praktische 

budget- en bespaartips.

inbraakpreventie lunchpauzelezing 
Donderdag 1 december | 12.00–13.00 
Tijdens de feestdagen zijn veel mensen op 

stap. Hét moment voor inbrekers om hun 

slag te slaan. Hoe kun je voorkomen dat je 

huis wordt leeggeroofd? Tijdens deze lunch-

pauzelezing vertelt de wijkagent wat je wél 

en vooral ook niet moet doen.

voorleeslunches
Kom elke maand op woensdag op het 

Gezondheidsplein van 11.00 tot 13.00 uur 

genieten van de mooiste verhalen uit de 

wereldliteratuur. Met een lekkere lunch! 

28 september, 26 oktober, 30 november en 

28 december

gezondheidsplein



agnes van den bergh 

lunchpauzelezing
Donderdag 8 september | 12.00-13.00 
De Nieuwegeinse Agnes van den Bergh 

schreef het verhaal van haar familie op 

in De jonkvrouw achter de schillenkar. Gina 

van den Berg interviewt haar. Met koffie, 

thee en krentenbollen.   

sholeh rezazadeh 

boekbezoek
Donderdag 8  
september | 20.00-
22.00 
Schrijfster Sholeh 

Rezazadeh kwam in 2016 vanuit Iran naar 

Nederland. Ze leerde razendsnel Neder-

lands en publiceerde De hemel is altijd 

paars: een verhaal over cultuur, liefde en 

de opiumverslaving van 

haar vader. Een verhaal dat 

ze pas kon opschrijven toen 

ze er in een ‘vreemde’ taal 

de woorden voor had. 

living library
Zaterdag 10 september | 13.30-17.00  
Leen een levend boek! Deze ‘boeken’ zijn 

mensen met een achtergrond waar in de 

maatschappij een vooroordeel 

over bestaat. Ga in gesprek 

en misschien word je wel 

totaal verrast. 

mariken heitman, owen 
donkers en mark boog 
Nieuwegeinse 
schrijvers
Woensdag 21 september 
20.00-22.00 | gratis voor 
leden, €5 voor niet-leden
Wormmaan-auteur Mariken Heitman, 

dichter Mark Boog en auteur Owen Don-

kers hebben iets gemeen: Nieuwegein als 

(vroegere) woonplaats. Hoe beïnvloedt 

je woonplaats je kijk op de wereld en de 

literatuur?

tol heffen lunchpauzelezing 
Donderdag 22 september | 12.15-13.00  
Gemeentearchivaris Kaj van Vliet houdt een 

lezing over hoe er in het verleden tol werd 

geheven in Jutphaas en Vreeswijk.

verhalen vertellen workshop
Dinsdag 27 september | 19.30-21.30
gratis voor leden, €5 voor niet-leden 
Esther Kornalijnslijper geeft je handvatten 

zodat je je eigen verhalen op een aan- 

sprekende manier leert vertellen: iedereen 

hangt aan je lippen!

cultuurliefhebbers
& meningvormers

Kom je naar een lezing, 

workshop of boekbezoek?

Meld je online aan:
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rampjaar 1672 lezing
Donderdag 27 oktober | 20.00-22.00  
Vernielingen aan de brug, de dijk en 

gebouwen: ook voor Vreeswijk was 1672 

een rampjaar. Historicus Leen Ouweneel 

(Historische Kring Nieuwegein) geeft een 

lezing.

Nederland leest in november
De bieb geeft Mevrouw mijn moeder van 

Yvonne Keuls cadeau. Lees en praat mee 

over het thema hoe leid je een lang én 

gezond leven: 

• Oud worden in verschillende culturen 

(Taalbrigade) op 4 november van 09.30-

11.00 uur

• Nieuwegeins Peil auteurs laten zich 

inspireren door het boek van Yvonne 

Keuls op 21 november van 20.00-22.00 uur

• Leesclub (Taalbrigade) op 25 november 

van 09.30-11.45 uur

• Leesclub op 29 november van 19.30-

21.30 uur

oefenen met taal
Elke dinsdag en 

vrijdag kun je 

oefenen met 

spreken en 

lezen.  

Dinsdag en 

vrijdag 09.30-

11.45 uur

Oefenen met schrijven? Kom langs in de 

bieb. Of kijk op de website: 

detweedeverdieping.nu/taal-en-lezen/

Digi-inloopspreekuur
Oefenen met digitale vaardigheden, of heb 

je een vraag? Kom naar het wekelijkse 

digi-inloopspreekuur. Elke dinsdag van 

10.00-12.00 in de bibliotheek. Aansluitend 

kun je op dinsdag en woensdag om 12.00 

in de bieb terecht bij het Informatiepunt 

Digitale Overheid (IDO). Of sluit aan bij de 

maandelijkse themabijeenkomsten:

e-overheid themabijeenkomst
Dinsdag 6 september | 15.30–17.00
Maak kennis met de cursus ‘werken met de 

e-overheid’, aangeboden door Movactor. 

ZOEK OP INTERNET themabijeenkomst
Dinsdag 4 oktober | 15.30–17.00   
Hoe zoek je ‘slimmer’ en kom je bij de juiste 

en betrouwbare informatie? I.s.m. het 

Ouderenfonds.

digitale balans
Dinsdag 1 november | 15.30-17.00
Scrollen, liken, appen, swipen, gamen en 

bingen: (online) media lijken onlosmakelijk 

verbonden met je offline leven. Zo krijg je 

je mediagebruik in controle. 

foto’s themabijeenkomst
Dinsdag 6 december | 15.30–17.00  
Picture, please! Met je smartphone of 

tablet maak je mooie foto’s. Maar hoe 

bewerk en beheer je de foto’s? 
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Bibliotheek De tweede verdieping
Stadsplein 1c
3431 LZ Nieuwegein
030 - 604 58 34
info@detweedeverdieping.nu
www.detweedeverdieping.nu

Openingstijden
ma - vrij: 9.00 - 20.00 uur | za: 9.00 - 17.00 uur

Bibliotheek De tweede verdieping werkt samen met 
verschillende (lokale) partners. Bekijk het overzicht op onze website. 

du
iz

en
de

n 
bo

eken, tijdschriften, e-books en luisterboeken 
psst... 
je vindt ons ook online!
Op onze website vind je veel boeken- en leestips, 
educatieactiviteiten, informatie over abonnementen 
(kinderen t/m 18 worden gratis lid!), onze collectie en 
nog veel meer. Kijk op detweedeverdieping.nu
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Let op: i.v.m. de verbouwing van het 

Stadshuis kunnen locaties wijzigen. 

Check voor de juiste locatie de website of 

informeer bij het Infopunt in de bieb.


