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Ontdek wat de bibliotheek jou te bieden heeft! 

PLUS-CAFÉ

(digi)taal kids (+ ouders)

gezondheid

De ouder-kindochtend op 
woensdag van 10.00 tot 11.00 uur 
is voor én door (groot)ouders. Deel 
ervaringen met elkaar en krijg 
praktische tips over 
taalontwikkeling en het positief 
opvoeden van je kindje (0-3 jaar). 

Ben je tussen de 8 en 12 jaar en wil 
je meer ervaring opdoen met het 
maken van video’s? Dan moet je op 
woensdag tussen 15.30 tot 17.00 
uur bij de Kidsredactie zijn. Elke 
maand is er daarnaast een 
#Workshop-Woensdag waar je 
proefjes kunt doen. Bovendien 
kun je elke tweede zaterdag van 
de maand experimenteren in het 
Open Lab.

Bij Lucky Life ontmoet je elke 
donderdag van 16.00 tot 17.00 uur 
mede-stadsbewoners. Praat met 
elkaar over hoe je gezond kunt 
leven, wissel tips uit en doe mee 
met inspirerende workshops over 
geluk en leefstijl!

Op maandag van 14.30 tot 15.30 
uur kun je met het PLUS-café (55+) 
meedoen aan activiteiten rondom 
gezondheid, lifestyle, cultuur, 
digitale media of de actualiteit. 

beleef het in de bieb!
In dit overzicht vind je een greep uit onze wekelijks terugkerende ledenactiviteiten. Meer 
informatie over onze activiteiten, communities en ons aanbod vind je verderop in deze 
flyer. Programma-informatie onder voorbehoud. Kijk op detweedeverdieping.nu/agenda 
voor de meest actuele gegevens.

Psst... elke dinsdag stallen we nieuwe boeken uit in de bieb. Je vindt ze in het schap ‘Nieuwe boeken’ vlakbij het Infopunt!

Ontmoeten en leren
De bibliotheek verbindt mensen met kennis 

én mensen onderling. De activiteiten zijn gratis 

voor leden. Nog geen lid? Blader door voor alle 

tarieven. 

Wil je beter Nederlands leren 
spreken en lezen? Kom dan 
wekelijks naar de Taalbrigade NT2 
en Taalbrigade@work om te 
oefenen. Op zaterdagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur kun je bij de 
Taaltafel koffiedrinken en kletsen 
in het Nederlands. Bij 
Taalbrigade Kids, elke vrijdag van 
09.30 tot 11.45 uur oefenen kleine 
kinderen (0 t/m 3 jaar) de taal met 
spelletjes, liedjes en verhaaltjes. 
Voor kinderen van 3 t/m 12 jaar is 
er daarnaast het project Taalvisite. 
Vanaf 1 maart oefen je bij de 
Digibrigade elke week met de 
computer. Meer info over ons (digi)
taalaanbod vind je op de website of 
in de bieb. 

rivm-richtlijnen
Alle activiteiten vinden op gepaste afstand, of 

online, plaats. Er kunnen bij fysieke activiteiten 

hierdoor minder mensen meedoen. Reserveer 

dus snel online of bel 030-6045834! Volg ons 

ook op social media en schrijf je via de site in 

voor de nieuwsbrief. 

https://www.detweedeverdieping.nu/ontmoeten-en-leren/gezondheid-en-leefstijl/
https://www.detweedeverdieping.nu/ontmoeten-en-leren/taal-en-lezen/
https://www.detweedeverdieping.nu/ontmoeten-en-leren/kinderen-2/
https://www.detweedeverdieping.nu/ontmoeten-en-leren/gezondheid-en-leefstijl/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/
https://detweedeverdieping.crmplatform.nl/engine?service=classmanager:form:D2&cmd=new
https://detweedeverdieping.crmplatform.nl/engine?service=classmanager:form:D2&cmd=new


Ouder-kindochtend (0-3 jaar) 
Kom elke woensdagochtend van 10.00 tot 

11.00 uur langs voor een kopje koffie, een 

lezing of workshop, terwijl de kinderen 

lekker aan het spelen zijn. 

(voor)leesplezier 
      Woensdag 6, 13, 20 & 27 januari

Van 20 t/m 30 januari zijn het weer de 

Nationale Voorleesdagen. Deze maand staat 

daarom in het teken van de voordelen van 

voorlezen. 

de opvoedachtbaan 
 Woensdag 3, 10, 17 en 24 februari 

Zoef... Opvoeden kan soms net een achtbaan 

zijn. Leer in februari hoe je de ontwikkeling 

van je kleintje kunt stimuleren. 

Tweestrijd
      Woensdag 3, 10, 17, 24 en 31 
maart 
Je kind kan al snel een eigen mening 

ontwikkelen. Leuk, maar dit kan af en toe 

ook voor tweestrijd zorgen. In maart krijg je 

handige tips om hiermee om te gaan. 

Lentekriebels 
      Woensdag 7, 14, 21 en 28 april 
Het voorjaar is aangebroken! Tijd om naar 

buiten te gaan en samen de wereld te leren 

kennen. Wat zien jullie allemaal? 

duurzaam opgroeien 
 Woensdag 5, 12, 19 en 26 mei

Groen doen: hoe pas je dat toe in de  

opvoeding van je kindje? 

waarom? 
 Woensdag 2, 9, 16, 23 en 30 juni

Een peuter ontdekt stap voor stap de wereld. 

En daar komen een hoop vragen bij kijken! 

Zomerpret
 Woensdag 7 en 14 juli

Het is bijna zomervakantie! Wat is er dicht 

bij huis allemaal mogelijk? Maak het mee in 

de bieb en wissel tips uit met andere (groot)

ouders. 

ook voor (groot)ouders!

 media makerspace (6-12 jaar)

kidsredactie: goede voornemens (8-12)           
      Woensdag 6 januari | 15.30-17.00 uur

Voor vloggers, filmmakers, journalisten en 

videografen in spé is er de Kidsredactie. In 

januari gaan we op zoek naar interessante 

verhalen en activiteiten rondom goede 

voornemens. 

open lab: lego
       Zaterdag 13 februari | 14.00-16.00 uur

Elke tweede zaterdag van de maand maak je 

kennis met een leuk onderwerp door te leren 

programmeren, filmen, samenwerken, 

wetenschappelijk denken en brainstormen. 

Tijdens dit Open Lab gaan we aan de slag met 

LEGO. 

#workshopwoensdag: hack je kleding
      Woensdag 17 maart | 15.30-17.00 uur

Tijd voor verdieping! Bij #Workshop- 

Woensdag leer je in maart hoe je je kleding 

slim ‘hackt’. Neem een kledingstuk of een 

linnen tasje mee en ga aan de slag. Maak 

lampjes in een shirt of tie-dye je sokken!

kidsredactie: tiktok (8-12)

      Woensdag 7 april | 15.30-17.00 uur

Stop, play! Deze Kidsredactie staat helemaal 

in het teken van TikTok. Wat moet je weten 

over dit sociale medium en hoe maak je leuke, 

korte filmpjes? 

open lab: afvalturiers 
      Zaterdag 8 mei | 14.00-16.00 uur

Weet je wat je allemaal kunt doen met oude 

voorwerpen die je eigenlijk in de prullenbak 

had willen gooien? Je leert het allemaal tijdens 

dit Open Lab. Zo word je een echte duurzame 

‘afvalturier’! 

#workshopwoensdag: Minecraft
bouw mee aan de toekomst!
      Woensdag 16 juni | 15.30-17.00 uur

Nieuwegein bestaat 50 jaar. Hoe zal de stad 

er over 100 jaar uitzien? Door middel van  

Minecraft bouwen we aan de toekomst.
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Makerspace 

verkennen 

kinderen de wereld 

van media en techniek. 

Let op: dit is een selectie. 

Je vindt het hele jeugdprogramma op de

 website.

https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/ouder-kindochtend-tweestrijd/


PLUS-CAFÉ 50+
In de eerste helft van 2021 organiseert de 

bieb een serie schrijfworkshops. Met de 

verhalen, gedichten en essays die ontstaan, 

vieren we het 50-jarig bestaan van  

Nieuwegein. 

PoËzieworkshop  
met Tjitske Jansen
      Dinsdag 2 februari | 19.30-21.30 uur | €5,00 

Gedichten zijn hip! In een workshop van twee 

uur krijg je tips en tricks van Tjitske Jansen en 

schrijf je een gedicht over 50 jaar  

Nieuwegein. Jansen combineert proza, poëzie 

en theater in haar teksten. Ze debuteerde 

in 2003 met de bundel Het moest maar eens 

gaan sneeuwen. 

prozaworkshop 
met Heleen van den Hoven

 Dinsdag 11 mei | 19.30-21.30 uur | €5,00 

Hoe schrijf je een kort verhaal over een 

herinnering aan Nieuwegein? Schrijfster 

Heleen van den Hoven (van Het CARPA 

Complot), die in thrillers ook stukjes 

Nieuwegein verwerkt, leert het je. 

Essayworkshop 
 Dinsdag 1 juni | 19.30-21.30 uur | €5,00

Schrijfster en filosofe Désanne van 

Brederode geeft je alle tools om een essay te 

schrijven. 

workshop verhalen vertellen
 Dinsdag 15 juni | 19.30-21.30 uur | €5,00

Hoe zet je herinneringen op papier? Tijdens de 

laatste schrijfworkshop krijg je handige tips.

Meer info op de website. 

Zaterdag 6 t/m zondag 14 maart

battle in de bieb
      Dinsdag 9 maart | 15.30-17.30 uur

In een echte boksring strijden 

dichters in een battle om de titel

‘BiblioSlampion’, kampioen- 

dichter! Het publiek bepaalt wie er 

wint. Presentatie: Daan Doesborgh, 

stemadvies: Alexis de Roode. 

Boekenweek Boekbezoek
met Rodhan Al Galidi

 Donderdag 11 maart | 20.00-22.00 uur

Rodhan Al Galidi zakte voor het inburgerings-

examen, hoewel hij al succesvolle romans en 

dichtbundels in het Nederlands op zijn naam 

had staan. Deze zelfbenoemde Asielzoeker 

des Vaderlands, die tussen twee culturen 

staat, komt vertellen over zijn boek Holland. 

Ook praten we over het schrijverschap, de taal 

leren en zingeving: is tweestrijd  

essentieel voor het menselijk bestaan? 

voorleeslunch voor senioren
 Woensdag 31 maart | 11.00-13.00 uur

We lezen voor uit het Boekenweekgeschenk, 

dit jaar van auteur Hanna Bervoets. 

Het thema is Tweestrijd. Incl. lunch

Lezen is leuk! Gun je anderen ook (meer) 
leesgenot? Word dan Taalvrijwilliger bij de bieb. 
Info: detweedeverdieping.nu/organisatie

schrijfworkshops boekenweek: tweestrijd

>>  Psst... Sla snel om en word de gezondste versie van jezelf!

Geniet van koffie, thee, 

krentenbollen én 

een interessante 

lezing.  

gedichtendag
    Donderdag 28 

januari | 

12.15-13.15 uur

Dichters Ton de 

Gruijter en Anne 

Broeksma gaan met elkaar 

in gesprek over: de schoonheid van taal, 

gedichten als middel om te vertellen wat je 

niet kunt zeggen en je omgeving als inspira-

tiebron voor je teksten.  

lampolezing (wereldboekendag)
 Donderdag 22 april | 12.00-14.30 uur

Naast de Lampolezing vertellen schrijvers en 

beeldend kunstenaars hoe Lampo hen 

inspireerde. Onder hen Mohammed 

Benzakour. I.s.m. het Lampo Genootschap en 

stichting KunstGein.

oorlog gaat een mensenleven mee
      Donderdag 6 mei | 12.15-13.15 uur 
Nieuwegeinse schrijfster Renée Blom leest 

voor uit haar nieuwe boek Vernietscht en 

wordt geïnterviewd door Gina van den Berg.

poëzie
 Woensdag 27 januari | 11.00-13.00 uur

Met verhalen en gedichten van o.a. Annie M.G. 

Schmidt, Michel Faber en Arthur Japin.

grote dromen 
 Woensdag 24 februari | 11.00-13.00 uur

“Eerst Napels zien en dan sterven!”, luidt de 

beroemde uitspraak van Goethe. We praten 

over grote dromen in mooie verhalen.

het leven in verhalen
 Woensdag 28 april | 11.00-13.00 uur

We belichten vele facetten van het leven in 

verhalen.

een gezond klimaat
 Woensdag 26 mei | 11.00-13.00 uur

Met teksten van de Klimaatdichters en teksten 

van David Attenborough.

nieuwegein 50 jaar
 Woensdag 30 juni | 11.00-13.00 uur

Een zomerse voorleeslunch met lokale  

auteurs.

voorleeslunches 
voor senioren

lunchpauzelezingen
lezingen met gratis lunch!

https://www.detweedeverdieping.nu/organisatie/werken-bij/


lucky life
 

Ontmoet andere Nieuwegeiners en praat 

mee over gezondheid en leefstijl. Elke 

maand is er een ander thema. 

Fit leven, fit blijven 
      Donderdag 7, 14, 21 & 28 januari

Jezelf fit voelen is een heerlijk gevoel. Hoe 

krijg je dat voor elkaar? Deel ervaringen en 

krijg handige tips van experts. 

weet wat je slikt 
 Donderdag 4, 11, 18 en 25 februari 

Bijsluiters lezen, medicijnen combineren of 

stoppen met pillen: hoe gebruik je 

medicijnen op een veilige manier? 

Tweestrijd
      Donderdag 4, 11, 18 en 25 maart 
Heb je vaak last van innerlijke conflicten 

of moeite met het maken van keuzes? In 

maart besteden we bij Lucky Life extra 

aandacht aan tweestrijd, het thema van de 

Boekenweek. 

reis door de mens
 Donderdag 1, 8, 15, 22 en 29 april 

Adem in, adem uit... We maken van top tot 

teen en van spieren tot organen een reis 

door de mens en gaan in gesprek met 

verschillende deskundigen. 

digitale zorg (e-health)
 Donderdag 6, 20 en 27 mei

Een slimme app die helpt om de conditie te 

verbeteren of om een online afspraak bij de 

huisarts te maken. De ontwikkeling van 

digitale zorg gaat razendsnel! Ook kun je 

steeds meer zelftesten doen zoals een 

glutentest afnemen of je cholesterol meten. 

Hoe werken deze slimme technieken en 

handige hulpmiddelen en: zijn ze 

betrouwbaar?

ontdek je talent
 Donderdag 3, 10, 17 en 24 juni

Talent zit in iedereen! Talent heeft geen 

kleur, leeftijd of geslacht. Veel mensen zijn 

zich niet bewust van hun talenten. Of 

misschien wel maar laten zich door 

onzekerheid tegenhouden. Zonde, want je 

kunt zoveel betekenen voor een ander. 

Ontdek je eigen talent én ga ermee aan de 

slag.

plus-café (55+)
Het wekelijkse café voor bewuste 55-

plussers met activiteiten rondom 

gezondheid, lifestyle, cultuur, digitale media 

of de actualiteit!

thuis (online) activiteiten
      Maandag 4, 11, 18 & 25 januari

Nieuwe activiteiten ontdekken en online 

mensen ontmoeten voegt meer toe dan je 

misschien denkt. Beleef online de 

onderwerpen gezondheid, cultuur, lifestyle 

en bewegen. Maar het is ook mogelijk om 

gezellig een spelletje met elkaar te spelen. 

de bucketlist 
 Maandag 1, 8, 15 en 22 februari 

Een lijstje vol doelen en dromen! De 

Spaanse taal leren, een mooie reis maken, 

meer tijd doorbrengen met familie of

vrienden of iets goeds doen. Waar kun je 

jezelf en anderen mee inspireren?

bijzondere mensen in Nieuwegein
      Maandag 1, 8, 15, 22 en 29 maart 
Deze maand zetten we bijzondere mensen uit 

Nieuwegein in de schijnwerpers! We zoeken

mensen met een talent of een 

bijzondere hobby. 

info uit het leven 
 Maandag 12, 19 en 26 april 

Zaken rondom ziekte en overlijden horen bij 

de toekomst. Wat als zorg wegvalt? Of je op 

een ander (gezondheids)vlak hulp nodig hebt? 

Ga in gesprek met de experts.

energiemanagement 
 Maandag 3, 10, 17 en 31 mei

Haal meer uit je portemonnee door in huis te 

verduurzamen. Ook op 

persoonlijk vlak kun je door 

energiemanagement veel winnen. Wat kost 

veel energie en vraagt om extra aandacht? Ga 

met elkaar in gesprek over het verdelen van 

energie.

nieuwegein in beeld 
 Maandag 7, 14, 21 en 28 juni

Nieuwegein bestaat dit jaar 50 jaar. Deel  

mooie verhalen en geniet van kunst, cultuur 

en geschiedenis uit Nieuwegein.



gezondheidsplein 

Lunchpauzelezing  
met Mark Schadenberg
      Donderdag 25 maart | 12.15-13.15 uur 
Het boek Van slaapwandeling naar droomleven 

is jouw wake-up call voor een meer relaxt en 

succesvol bestaan. Als militair in 

oorlogsgebied heeft Mark Schadenberg 

zelf ervaren wat slaapproblemen, stress 

en fysieke klachten met je doen. Hij raakte 

vervreemd van zichzelf en leefde enkel nog 

om te overleven. Deze nachtmerrie aan erva-

ringen bleek hij nodig te hebben om te ont-

waken. Hij leerde opnieuw te verbinden met 

zichzelf, met het hier en nu en leerde zo een 

actief en betekenisvol leven te leiden. 

De sleutel? Slaap!

preventieve health check  
inzicht in je eigen gezondheid
      Vrijdag 4 juni | 14.30-18.00 uur 
Kom naar sporthal Galecop en krijg inzicht 

in je gezondheid. Gezondheidsprofessionals 

en buurtbewoners staan klaar om met je in 

gesprek te gaan. Wat kun je allemaal 

verwachten? Test je kracht, lenigheid, 

conditie en balans. Laat je cholesterol en 

bloedsuikerwaarden bepalen. Test de 

gezondheid van je mond, ogen, huid en oren, 

laat een body-analyse maken en ontdek waar 

positieve gezondheid over gaat.
 

 

 

 Mark Schadenberg

Op het Gezondheidsplein in de bieb 

ontdek je van alles over je gezondheid én 

hoe dit samenhangt met jezelf gelukkig 

voelen.

Bibliotheek De tweede verdieping is veel meer dan een bibliotheek. 
De bieb is een ontmoetingsplek voor alle Nieuwegeiners. Een plek waar 
je inspiratie opdoet, kennismaakt met cultuur en in gesprek gaat met 
andere Nieuwegeiners. Of waar je blokt voor je tentamen of werkt aan een 
opdracht en geniet van een bijzondere expositie. 

(E-)BOEKEN, KRANTEN en TIJDSCHRIFTEN 
VOOR JONG EN OUD
Maar natuurlijk vind je in de bibliotheek ook een actuele,  

interessante boekencollectie om kennis op te doen,  

te ontspannen of in andere werelden te duiken. 

             Je hebt keuze uit ruim 70.000 boeken.   

            Zo bevat onze collectie de nieuwste romans  

            en literaire thrillers en is er volop keuze uit strips,  

            tijdschriften en Nederlandse en buitenlandse kranten. 

                 Als lid heb je ook direct toegang tot 

                 meer dan 25.000 e-books en luisterboeken. 

Uitgelichte collecties
We attenderen je graag op onze specifieke  

collecties zoals:

• grootletterboeken

• makkelijk-leren-lezenboeken voor kinderen

• de oefencollectie Nederlandse taal

• de opgroei-en-opvoedcollectie

• de Nieuwegeincollectie die je laat kennismaken 

met het werk van Nieuwegeinse schrijvers

• de jeugdcollectie (ook leuk voor volwassenen!)

onze collectie



Materialen voor jeugd* √ √

Materialen voor volwassenen* √ √ √

E-books √ √ √ √
Luisterboeken √ √ √ √
Inleverbericht √ √ √ √
Reserveren uit eigen collectie √ √ √ √
Wifi √ √ √ √ √
Computergebruik √ √ √ √ √
Printservices (tegen betaling) √ √ √ √ √
Toegang tot activiteiten (tegen betaling) √ √ √ √ √
Lidmaatschapskosten per jaar Gratis** € 22,50** € 45** € 52,50** Gratis**
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* Max. aantal materialen tegelijkertijd: jeugd (6), starter (6), standaard (15), plus (15)

Overige tarieven
Maandlener
Stadspas 
Gastlener
Telaatgeld

 

€ 8,50** per maand
Gratis
Gratis
€ 0,25 per titel per dag

abonnementen 
Zoveel mensen, zoveel wensen… Kies daarom het abonnement dat het beste bij jou past, 
inclusief alle ledenvoordelen! 

Flexibel maandabonnement
Zoals een flexibel maandabonnement: 4 weken lang boeken lenen – en de boeken die je op de 
laatste dag leent, kun je nog 3 weken op je nachtkastje laten liggen. Dat is 7 weken leesplezier! 
Het abonnement stopt vanzelf en kost €8,50 + €6,00 administratiekosten. De smaak te pakken? 
Als je besluit jaarlid te worden, krijg je meteen €8,50 korting. Schrijf je snel en makkelijk in via de 
website of kom langs in de bibliotheek.

servicepunten in de wijk
In 3 Buurtpleinen is de bibliotheek aanwezig met 

een actuele collectie kranten en tijdschriften, 

aangevuld met een kleine collectie boeken voor 

minder mobiele wijkbewoners. De adressen en 

openingstijden vind je op de website. 

** Exclusief eenmalig € 6 inschrijfkosten 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

 

Word lid van 
de bieb!

Bibliotheek De tweede verdieping werkt samen met 
verschillende (lokale) partners. Bekijk het overzicht op onze website. 
Fotografie: Wild and Free Photography en stockbeeld.
Vrijwilliger worden bij de bieb? 

Duizenden 
boeken,

e-books en 
luisterboeken 

lenen

Toegang tot 
alle activiteiten

en (gratis)
evenementen

https://www.detweedeverdieping.nu/service/abonnementen/
www.detweedeverdieping.nu

