
WEEK VAN HET GELD 2021  
WORD OOK WIJZER IN GELDZAKEN Gemeente Nieuwegein

SCHRIJF JE SNEL IN!  

(VOL=VOL)

Deelnemen is geheel GRATIS. 

Voor sommige activiteiten is vooraf  

aanmelden noodzakelijk. Kijk voor meer 

informatie en aanmelden op:  

www.ikbennieuwegein.nl/

weekvanhetgeld

   De Week van het geld is een programma vol leuke en interessante  
   online activiteiten en bijeenkomsten over geld. De week wordt     
   afgesloten met een online peptalkshow van theater DE KOM  
      met verschillende gasten, waaronder cabaretier       
             JÖRGEN RAYMANN !

De Week van het geld Nieuwegein 2021 is een lokaal initiatief van de gemeente Nieuwegein in samenwerking met:

DE
KOM

Maak met  jouw deelname 
kans op een leuk 
prijzenpakket!

22 t/m 27 maart 2021
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        WANNEER WAT VOOR WIE

Ma 22 maart
14.30 - 15.30 uur

Leuke dingen doen met minder geld
Door: het PLUS-café van De Tweede  
Verdieping

55-plussers

Ma 22 maart
19.00 - 19.30 uur

Op pad met de Nieuwegein Stadspas!
Door: Gemeente Nieuwegein

Iedereen met Stadspas 
en minimuminkomen

Ma 22 maart
19.45 - 20.45 uur

Ieder kind doet mee met Leergeld
Door: Basisschool De Schouw en  
Stichting Leergeld Nieuwegein

Ouders met school- 
gaande kinderen

Di 23 maart
19.30 - 20.30 uur

Escaperoom: gebruik je kennis over  
geldzaken om de opdrachten op te lossen
Door: de Tussenvoorziening

18+ mét of zonder  
financiële problemen 
en professionals

Wo  24 maart
19.30 - 21.00 uur

Rondkomen met minder geld 
Door: U Centraal 

Iedereen die slimmer 
met geld wilt leren  
omgaan

Do 25 maart
19.30 - 20.30 uur

Test je kennis, ben jij op de hoogte van de  
financiële veranderingen als je 18 wordt?
Door: 4YOUth Nieuwegein

Jongeren en hun ouders

 

Za 27 maart
15.00 -  16.00 uur

KOM OP! Peptalkshow: een goed gesprek 
over geldzaken met o.a. Jörgen Raymann
Afsluiting Week van het geld met  
bekendmaking winnaars prijsvraag!
Een samenwerking met theater DE KOM

Iedereen

        

WEEK VAN HET GELD NIEUWEGEIN

Kijk ook op www.weekvanhetgeld.nl  
voor het landelijke aanbod aan activiteiten,  
interessante video’s en nog veel meer in het kader  
van de Week van het geld van organisator Wijzer  
in geldzaken.

22 t/m 27 maart 2021 Doe mee aan één of meerdere online activiteiten! Kijk voor meer informatie en aanmelden op  www.ikbennieuwegein.nl/weekvanhetgeld
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