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Werfweekend en Authentieke Dag in Vreeswijk
Museumwerf Vreeswijk houdt op 1 en 2 september weer haar jaarlijkse Werfweekend. Dan is er voor jong en
oud weer veel te zien, te doen én te horen! Want het draaien van oude scheepsmotoren wordt ruimschoots
gedemonstreerd. In Vreeswijk zelf vindt op zaterdag 1 september de jaarlijkse Authentiek Dag plaats. Bij deze alweer negende editie gaat de aandacht vooral uit naar Engelse oude auto's.
Tijdens het Werfweekend wordt
er ook gevaren: in het groot met
rondvaarten langs de Vreeswijkse kaden en in het klein in miniuitvoeringen van opduwers en
binnenvaartschepen in een bassin op het werfterrein. Ook de
jonge bezoekers kunnen het water op: veilig en zelfstandig in
handraderbootjes.
Over mini gesproken: de Varende Modelbouw Club ’t Anker
staat garant voor vaardemonstraties met hun verbazingwekkend
natuurgetrouwe modellen. Er
wordt zelfs om het hardst mee
gevaren! Het publiek vormt de jury voor de keuze van het mooiste
model.
Kinderprogramma
Wegens groot succes tijdens
voorgaande Werfweekenden
kunnen de kinderen weer hun
eigen stoombootjes bouwen of
zeilklompjes beschilderen. Na afloop gaan de scheepjes natuurlijk lekker mee naar huis. Maar er
is meer.
In de schminkkraam staan vrij-

willigers klaar voor het zetten van
een indrukwekkende plaktattoo
en toveren zij de kinderen om in
een stoere zeebonk of een listige
leeuw. Met of zonder schmink
kunnen kinderen de wereld van
de techniek en de binnenvaart
verkennen op de leuke, informatieve en actieve speel- en doeroute aan de slag waarbij werfmaatje Hans van de Werf tekst
en uitleg geeft.
Authentieke Dag
Het Werfweekend valt deels samen met de Authentieke Dag.
Op zaterdag 1 september zijn
vanaf 9.00 uur in de Dorpsstraat
ca. 250 oude, antieke auto’s,
brommers, motorfietsen, vrachtauto’s en tractoren te bewonderen. Vanaf 10.00 uur maken de
minstens 40 jaar oude voertuigen
een rondrit door de provincie
waarna ze zich weer ‘om de
Kolk’ van Vreeswijk verzamelen.

Veel inbraken in Nieuwegein
De politie van Nieuwegein laat weten dat er een flinke stijging van
woninginbraken is waargenomen. Vooral de afgelopen vier weken
in de wijken Jutphaas-Wijkersloot en de Doorslag. Let u extra op?
Bel 112 bij verdachte situaties.

KORTJES
"Van geen wijken weten"

Woning van de week: Lensveltlaan 7

'Koken met PEN'
Iedere week maakt onze 'kookgek' Eric Dekker een heerlijk gerecht. Deze week een heerlijke
zomerse maaltijdsalade. Zien
hoe dit gemaakt wordt? Kijk dan
op zijn rubriek waar overigens
nog veel meer recepten staan.
__________________________

Op een rustige locatie, in Jutphaas-Wijkersloot ligt deze goed
onderhouden, zeer royale drivein woning. Deze woning is uitermate geschikt voor diverse doeleinden zoals kantoor/praktijk aan
huis. De woning heeft een ruime,
onderhoudsvrije tuin (zuiden) en
twee balkons. De woning kan
evt. worden uitgebreid door aanbouw aan de voor en/of achterzijde en plaatsing van een extra
verdieping. Je bent van harte
welkom voor een bezichtiging!
Vraagprijs: € 298.500,- k.k.

Info: Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (City Plaza)
Bel voor een bezichtiging met
telefoonnummer: 030-6076060
Meer informatie

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

“Van (geen) wijken weten” is de
titel van een doorlopende expositie in Museum Warsenhoeck
over de wijken in Nieuwegein. Dit
is een wisselexpositie waarin
steeds nieuwe wijken aan bod
komen. In de nieuwe tentoonstelling zijn nu de wijken Galecop
en Blokhoeve te zien.
Weet u eigenlijk wel hoe uw wijk
ontstaan is en waarom de wijk zo
genoemd is? In hoeverre bepaalde het aanwezige landschap
de indeling van uw wijk? Aan de
hand van foto’s, films, documenten en afbeeldingen van kunstwerken laten wij u meer te weten
komen over uw wijk. Bewoners
uit de wijken nemen u al wandelend mee door hun wijk en zijn
op film vastgelegd door de Geinfilmers. Tijdens uw bezoek aan
deze expositie ontdekt u hoe
mooi Nieuwegein nu is.

Zaterdag 18 augustus weer AHN Zomerfestival

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 ....... in
Nieuwe-gein.
FOTO
__________________________

De gemeentepagina's
Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke week-krantjes
het gemeentenieuws.
Veel wisten het al, maar vanaf
woensdagmorgen vroeg zijn deze pagina’s ook te lezen op de
Digitale Stad Nieuwegein.
PDF

Tijdens de derde editie van het AHN-zomerfestival op zaterdag 11
augustus wisten Ton Vermeulen en zijn Country Line Dance
groep, jong en oud de dansvloer op te krijgen. Het lukte zelfs een
rolstoel gebonden gast niet om te blijven zitten! Het werd een fantastisch dansfeest met
Country Line, Foxtrot,
Salsa en de Macarena.
Zaterdag 18 augustus
zullen de deelnemers
van het vierde AHNzomerfestival, o.l.v. Ria
Schakel van de Handbalvereniging Nieuwegein, laagdrempelig bewegen met een bal.
De middag start om
13.30 uur en duurt tot
16.00 uur, er is een
vrije inloop, gratis entree, koffie en thee of
fris met wat lekkers. De middag wordt gehouden bij Stichting
Boogh aan de Oortjesburg 2 in de wijk Batau-Noord.

Wilt u weten wat Museum Warsenhoeck voor u in petto heeft,
kom dan naar het museum en
overtuig uzelf. De expositie over
Galecop en Blokhoeve is t/m 6
januari 2019 te bezichtigen.
De openingstijden van Museum
Warsenhoeck zijn op woensdag,
zaterdag en zondag van 14.00
tot 17.00 uur. Het adres is Geinoord 11 Nieuwegein, in het Natuurkwartier.

COLOFON

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

Mocht het vervoer een probleem zijn, dan kunt u tijdig contact opnemen met de Algemene Hulpdienst (iedere werkdag bereikbaar
tussen 10.00 uur en 12.30 uur op telefoonnr: 030 – 60 67 409).
'Wereldwijd en toch lokaal!'

Portret van de week: 'Karin de Groot'
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 ging onze fotograaf Arend Bloemink naar Karin de Groot.
Bloemink: 'Net wanneer ik haar winkel binnenloop, zie ik het portret
van déze Week in haar kantoor verdwijnen. Toegegeven, ik bèn te
vroeg! Al snel komt zij echter weer tevoorschijn. ‘Ah, de fotograaf! Ik
was je helemaal vergeten. Keek even snel in de agenda toen ik je
zag binnenkomen. Welkom. Leuk. Ach, denk ik, het is warm. Want
dat ís het…’

'We zoeken samen een plekje uit vóór de woonwinkel. In een rustig
hoekje gaat Karin (zo heet het Portret) zitten, gadegeslagen door
haar toevallig aanwezige zus. We praten en fotograferen en voor
Karin het in de gaten heeft, zijn we klaar. En dan vraagt ze me of ik
het artikel tot vrijdag (het is nu woensdag) nog even vast kan houden.
Dat, omdat er ‘iets gaat veranderen…’ en Karin heeft beloofd niet
eerder dan vrijdag daarmee naar buiten te komen.’
‘Als klap op de vuurpeil opent Karin op 18 augustus haar nieuwe,
grotere winkel aan de overkant op het Makadocenter met daarin
meer ruimte voor mooie meubels èn met de nieuwe wintercollectie.’
Bekijk hier de foto's en de antwoorden op de vijf vaste vragen.

Rijnhuizen is komend weekend 'buitengewoon'
Het is nog stil in het park rond Kasteel Rijnhuizen, maar komend weekeinde is het dan zover. Op zaterdag 25 en zondag 26 augustus vindt
de eerste editie van het culturele evenement ‘Rijnhuizen Buitengewoon’ plaats. Ruim zestig amateur- en professionele kunstenaars uit de
regio tonen van 12.00 tot 17.00 uur hun werk in expositietenten en langs de beeldenroute. De toegang en alle activiteiten zijn gratis.
‘Rijnhuizen Buitengewoon’ is meer dan schilderijen, keramiek en beelden. Zes woordkunstenaars delen hun zielenroerselen met de
bezoekers en jonge musici onderhouden het publiek op het terras. Ook voor de kinderen is er wat te doen bij de 'Kids Art Club.' De
beheerder van het landgoed neemt u graag mee in zijn domein en geeft rondleidingen van een half uur door dit 'pareltje' van Nieuwegein.

op de geschiedenis van
Nieuwegein.
Een vrouw met karakter die zich
niet snel uit het veld liet slaan:
Johanna (Anna) van Rijn
(1512-1607). Er heerst in die tijd
grote armoede in Jutphaas,
waardoor veel dorpsbewoners
behoeftig en dakloos zijn. Anna
doet er tijdens haar leven alles
aan om daar verandering in te
brengen. Zo bepaalt ze in een
fundatiebrief in 1595 dat twaalf
armen elke zondag vóór negen
uur, ieder zes stuivers uitbetaald
krijgen, op voorwaarde dat zij niet gaan bedelen en een gebed
voor haar doen.

Leuke weetjes deel 10: 'Anna van Rijn'
In de rubriek ‘De Oude PEN’ behandelen we al jaren de historie
van de gemeente Nieuwegein.
Een samenvoeging van de twee
gemeenten Jutphaas en
Vreeswijk. Ook in de
rubriek ‘Toen & Nu’ blikken we
terug en kijken we naar vandaag.
En dan hebben we het nog geeneens gehad over de rubriek ‘De
oude ansichtkaarten.’ Eerder
schreef onze redactie al over
de eerste vermelding van Jut-

phaas. Deze week: ‘Anna van
Rijn, een vrouw met karakter.’
Negen kastelen sieren rond het
midden van de 13de eeuw de
hooggelegen gronden langs de
huidige Overeindse- en Nedereindseweg. Deze kastelen,
merendeels woon- of zaaltorens,
vallen onder de verantwoordelijkheid van één familie: de familie
Van Rijn. Vanaf de 14de eeuw
worden uit deze welgestelde

familie ambachtsheren (een
soort burgemeesters)
aangewezen voor de woongemeenschap Overeind in Jutphaas. Op grond van naamgeving wordt de familie Van Rijn in
verband gebracht met de kastelen Rijnhuizen, Rijnestein en Rijnenburg, daarnaast worden zij
genoemd in verband met de
kastelen Stormerdijk, Everstein,
Plettenburg en De Batau.
De familie Van Rijn staat generaties lang in hoog aanzien, maar
er is één persoon die in grote
mate haar stempel heeft gedrukt

Ook met het onderwijs is het in
die tijd slecht gesteld in Jutphaas, en dat blijft niet onopgemerkt. Een commissie van
Utrechtse predikanten laat onderzoek doen naar de situatie
van het onderwijs op het platteland en brengt in 1593 een
schokkend rapport uit: in Jutphaas ontbreekt het onderwijs
volledig. Waar normaliter de
koster van de kerk in een dorp
het onderwijs verzorgde,
gebeurde dat in Jutphaas niet.
Naar de reden hiervan, kunnen
we alleen maar gissen.
Lees hier het hele verhaal

_________________________________________________________________________________________________________________

Omkijken
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein
speelde. Een rubriek waarin
mensen een rol vervullen.

Augustus 2010
Ooit kende Nieuwegein de
jaarljkse wielerronde. Helaas is
dit festijn, mede door de alsmaar
hogere eisen die van gemeentewegen werden gesteld, ter
ziele. Jammer. Heel jammer. In
2010 vond er nog, een uitgeklede, jeugdwielerronde plaats op
de Graaf Florisweg. Deze jeugdige deelneemster was een en al
focus voor de start van de dikkebanden-wedstrijd.

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.
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 car-toons 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.
En man die zijn hond aan het uitlaten was in Park Oudegein vond in de berm een reismand met acht katten. In de mand zaten twee
volwassen poezen, twee oudere kittens en vier kittens van slechts 3 dagen. De rollen omdraaien dan maar? Daarom deze karikatuur.

Acht gedumpte katten gevonden
Zaterdag 11 augustus jl. is in park Oudegein
een reismandje aangetroffen waarin acht katten gepropt zaten, twee volwassen poezen,
twee oudere kittens en vier kittens van
slechts drie dagen oud en 100 gram zwaar.
De man, die zijn hond aan het uitlaten was in
het park, vond de katten in een berm en
heeft ze direct naar het dierenasiel Rijpikkerwaard in IJsselstein gebracht. Dierenhulpverlening Woerden e.o. heeft vervolgens de katten met de dierenambulance opgehaald.
Medewerkers van de dierenopvang Reijerscop, die sinds enkele jaren de dierenopvang
regelt voor o.a. Nieuwegein, waren verbijsterd toen ze de katten onder ogen kregen.
De katten waren verwaarloosd en hadden
dringende zorg nodig. Mechtild Stavenuiter,

voorzitter van de dierenopvang laat ons weten dat het inmiddels goed gaat met de katten en de kittens. 'Ze zaten wel onder de
vlooien en oormijt. Als de kittens nog langer
in het mandje hadden gezeten zouden ze zeker gestikt zijn. Het mandje was geschikt
voor maar één kat!' aldus Stavenuiter.
De reacties op de Facebookpagina van de
dierenopvang zijn niet mals. Zo laat Antoinette Hoeke weten: 'Echt schandalig ik zeg
eigenaars opsluiten in een hok van van één
m3 zonder eten.' Cokky Krijgsman: 'Vreselijk,
monsterlijke mensen geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel.'
Wie meer informatie heeft over de katten
heeft wordt verzocht contact op te nemen

met Stichting Dierenhulpverlening Woerden
e.o.. Het telefoonnummer is: 0348 - 41 42
42. Zodra meer informatie bekend is over de
eigenaar, zal er aangifte worden gedaan van
dit strafbare feit. FOTO

Inhijsen eerste sluisdeuren Beatrixsluis
Het is bijna zover! Sas van Vreeswijk verwacht op 23 augustus in opdracht van Rijkswaterstaat de eerste van de vier sluisdeuren in Nieuwegein op zijn plek in de deurkas van het buitenhoofd van de sluis (Lekzijde) te kunnen hijsen. Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk richten een
uitkijkplek in zodat het publiek dit spectaculaire schouwspel goed kan
zien. Bezoekers zijn die dag vanaf 08.00 uur welkom om te komen kijken.
nemen. Er zijn twee mobiele toiletunits aanwezig.

De eerste twee deuren, die
ieder 28 meter lang, 6,25
meter dik en 14 meter hoog
zijn en per stuk 490.000 kilo
wegen, kwamen op 30 juli
aan in Schiedam. Daar zijn
ze de afgelopen weken
afgebouwd.
Een kraan van 42 meter
hoog zal de deuren
ophijsen. De kraan op het
ponton met de deur erin
hangend is gezekerd; de kraan
zelf kan geen draaiende
bewegingen maken. Het ponton
wordt in de juiste positie
gemanoeuvreerd d.m.v. kabels
en lieren. Tijdens de hijsoperatie
geldt een snelheidsbeperking
voor de scheepvaart in de
voorhaven (Lekzijde) om golfslag
te voorkomen. Op deze manier
waarborgt Sas van Vreeswijk de
veiligheid.

naar verwachting rond lunchtijd
boven de deurkas van het
buitenhoofd. Als laatste deel van
de operatie laat Sas van
Vreeswijk de deur langzaam de
deurkas in zakken. De
inschatting is dat de deur
halverwege de middag op zijn
plek zit.

Naar verwachting wordt op
vrijdag 24 augustus de 2e
deur geplaatst. Die dag zijn
er geen extra publieksvoorzieningen. Rijkswaterstaat adviseert
daarom om op donderdag
te komen kijken en om indien mogelijk met de fiets te
komen. Als u toch met de
auto komt, is het verzoek om te
parkeren bij industrieterrein De
Wiers en via de Nieuwe Kerkweg
naar de voorhavendijk te lopen
(circa 4 minuten). Volg daarbij alstublieft de aanwijzingen van de
verkeersregelaars ter plaatse op.
Vanwege een kleine klim de dijk
op is stevig schoeisel aan te
raden. Op de dijk is er niet
gezorgd voor zitgelegenheid, u
kunt desgewenst uw eigen klapstoeltjes meenemen.

Het inhijsen van de eerste sluisdeur is te bekijken vanaf een
uitkijkpunt op de westelijke
voorhavendijk in VreeswijkHet ponton manoeuvreert de
deur vervolgens tot boven de
Nieuwegein. Aan de oostkant
Op woensdag 22 augustus is de
van het kanaal is geen mogelideurkas. Vanaf daar laat Sas
opbouw van de kraan. Op deze
van Vreeswijk de deur langzaam
jkheid om de hijsoperatie te beki- dag liggen de deuren goed zichtde deurkas in zakken. Het
baar voor publiek afgemeerd ten
jken. Bezoekers zijn op donbelooft een imposant
derdag 23 augustus vanaf 08.00
zuiden van de Beatrixsluis.
schouwspel te worden!
uur van harte welkom. De westDe Beatrixsluis is de grootste
elijke voorhavendijk wordt speciHet meest spectaculaire deel
monumentale binnenvaartsluis
aal hiervoor afgesloten voor auvan de operatie – het hijsen van
van Nederland en ligt in het
toverkeer. Medewerkers van Ride deur en het manoeuvreren
jkswaterstaat en Sas van
Lekkanaal. Dit kanaal is de benaar de deurkas – gebeurt
Vreeswijk geven uitleg. Voor een langrijkste rechtstreekse verbindvolgens de planning op
ing tussen de havens van Rotterkopje koffie, een zomerse verdonderdag 23 augustus in de
snapering en water wordt
dam en Amsterdam. De Digitale
ochtend. De hijsoperatie start
gezorgd. Overige hapjes en
Stad gaat filmen. Deze film is
rond 08.00 uur. De deur hangt
drankjes dient men zelf mee te
een dag later te zien op pen.nl
____________________________________________________________________________________

Zomerfestival
In het weekend van 25 en 26 augustus kunnen de inwoners van
Nieuwegein weer volop genieten
van kunst op kasteel Rijnhuizen
en Fort Jutphaas. Met kunst,
muziek, film en foodtrucks aansluitend op zondag de 26ste een
kunstmarkt met een kidsplein,
workshop schilderen voor kinderen en schminken.
Het fort wordt deze dagen verfraait met kunstwerken van het
Feniks kunstcollectief en Keramisch werk van Lea Wijnhoven
met haar cursisten. Heerlijk
weekend struinen over het Fort
en in de tuinen van kasteel Rijnhuizen met natuurlijk een hapje
en drankje op het terras van het
wijnfort.

Foto: Lea Wijnhoven met Marjan
Jongerius voor de kunstzinnige
aankleding van Fort Jutphaas.

Zomer verbouwing
De zomer is gearriveerd en in plaats van dat we rustig aan doen gaan we vol gas verbouwen! Waarom vraag je?
Omdat het belangrijk is om het pand te onderhouden en om te blijven vernieuwen. Uit ons laatste klanttevredenheidsonderzoek kwamen ook
enkele zaken naar voren die storend waren voor jullie, onze bezoekers. En we willen zorgen voor een prettig verblijf.
We doen er alles aan om het complex beter, netter en moderner te maken. Zo zal het nog aangenamer zijn om lekker bij ons te komen
zwemmen.
Dít gaan we allemaal doen. Maar vergeet niet: het buitengebeuren blijft heerlijk open!
________________________________________________________________________________________________________________

Kindervakantiepret op winkelcentrum Cityplaza
Kindervakantiepret is de afsluiting van de zomervakantie, Of het
begin van het nieuwe schooljaar? Van vrijdag 24 augustus tot
en met zondag 26 augustus
staat winkelcentrum Cityplaza in
het teken van vakantiepret.
Op de Markt, de Raadstede en
West is er vanaf vrijdag 24 augustus tussen 12.00 uur en
17.00 uur volop vakantiepret te
vinden. U kunt daar onder andere tenten bouwen met Buurman & Buurman, pannenkoeken

versieren of of lekker uitrazen op
een stormbaan van 30 meter. Altijd al in de piste willen staan als
bijvoorbeeld een acrobaat? Op
West is er iedere dag een echte
circus workshop. Dit en nog veel
meer kan allemaal tijdens de
Kindervakantiepret op Cityplaza.
Tussen 12:00 uur en 17:00 uur
zijn er iedere dag leuke, verrassende en educatieve evenementen voor jong en oud. Kijk op
www.cityplaza.nl voor het complete programma. Maar dat is het

niet alleen. Tijdens de Kindervakantiepret kunt u natuurlijk ook

genieten van het ruime winkelaanbod en gastvrije horeca.

Nieuws van De Tweede Verdieping
PLUS-café
Benieuwd naar leuke clubs, uitjes en verenigingen in Nieuwegein? Kom naar het PLUS-café
op maandag 20 augustus van
14.30 uur tot 16.00 uur. Hier krijgen 55-plussers meer informatie
over wat er voor hen te doen is
in Nieuwegein. Daarnaast is er
ruimte om meteen afspraakjes in
te plannen met andere deelnemers.

een vlog en krijgen meer kennis
over verhaaltechnieken en hoe
ze zichzelf kunnen presenteren.
Deelname aan het Kids Media
Lab is gratis. Aanmelden kan via
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Kids Media Lab augustus’).

Voorleeslunch
Op woensdag 29 augustus
(11.00-13.00 uur) vindt de voorleeslunch voor senioren plaats in
de bibliotheek. Nieuwegeinse senioren zijn welkom om aan te
schuiven voor een heerlijke
lunch terwijl er een spannend,
romantisch of ontroerend verhaal
wordt voorgelezen.

Toegang tot het PLUS-café is
gratis. Aanmelden kan via actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘PLUS-café 20 augustus’).

Summer School
Meer leren in de zomer? Dat kan
in de bibliotheek. Tijdens de
Summer School gaan kinderen
van 9 t/m 14 jaar aan de slag
met robots. Ze kunnen kiezen uit
twee programma’s: techniek en
media. Tijdens het techniekprogramma leren ze hoe ze een robot kunnen programmeren en
bouwen. In het mediaprogramma
maken ze hun eigen robotfilm:
van storyboard, tot video tot bewerking.
De Summer School vindt plaats
van 22 t/m 24 augustus. Het programma duurt elke dag van

10.00 uur tot 16.00 uur. Lunch,
snacks en drinken zijn inbegrepen. De laatste dag wordt
afgesloten met een diploma en
een showcase voor familie en
vrienden.

verplicht en kan via actie@detweedeverdieping.nu (o.v.v.
‘Summer School’). Let op: er
kunnen maar 10 kinderen per
programma meedoen.

Deelname aan de Summer
School kost € 25,- voor leden en
€ 40,- voor niet-leden. Tip: word
lid van de bibliotheek voor maar
€ 5,-!

In het Kids Media Lab op woensdag 29 augustus (15.00-16.30
uur) gaan kinderen van 9 t/m 12
jaar aan de slag met vakantievlogs. Ze leren hoe ze hun vakantie kunnen samenvatten in

Kids Media Lab

Elke laatste woensdag van de
maand verzorgt de bibliotheek
de voorleeslunch. De toegang is
gratis. Aanmelden kan via actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Voorleeslunch augustus’).

Aanmelden voor deze activiteit is
_________________________________________________________________________________________________________________

'Retour en Bourgogne'
In samenwerking met provincie
Utrecht en de gemeente Utrecht
organiseert Filmtheater 't Hoogt
in augustus en september Cinema Buiten, openluchtfilmvoorstellingen op bijzondere erfgoedlocaties. Veertien speciaal geselecteerde arthouse films zijn op
elf prachtige historische locaties
te zien, zoals Kasteel Amerongen, Museum Oud Amelisweerd,
Paleis Soestdijk en forten van de
Hollandse Waterlinie. Ook op
Fort Jutphaas is een film te zien:
'Retour en Bourgogne'. Deze
filmvertoning, zaterdag 25 augustus aanstaande, op Fort Jutphaas is onderdeel van Zomerfestival Op het Fort.
Over de film
Met Retour en Bourgogne
schetst Cédric Klapisch een liefdevol portret van twee broers en
hun zus die met passie de wijn-

gaard van de familie beheren,
maar ondertussen hun eigen
weg moeten vinden. Jean verliet
tien jaar geleden zijn geboortestreek Bourgogne om de wereld
te ontdekken. Als zijn vader op
sterven ligt, keert hij terug naar
zijn familie. Samen met zijn zus
Juliette en zijn broer Jérémie
probeert hij het familiebedrijf
gaande te houden. Na het overlijden van hun vader worden de
drie gedwongen keuzes te maken en beslissingen over de toekomst te nemen. We volgen hen
een jaar lang in de kunst van de
ambachtelijke wijnbouw die in
het teken staat van het ritme van
de seizoenen.
Locatie: Fort Jutphaas
Fort Jutphaas ligt verscholen in
het gebied Rijnhuizen, midden in
Nieuwegein. Het is rond 1820
gebouwd en is onderdeel van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie,

een onneembare vesting die Holland tot 1940 beschermde tegen
vijandige troepen. Het hele forteiland, inclusief de omliggende
gracht en toegangsweg is rijksmonument. Het hoofdgebouw is
nu een wijnwinkel en een locatie
voor feesten, kookworkshops en
wijnproeverijen.

Kaartverkoop
kaartverkoop alleen online of tot
een dag van tevoren fysiek aan
de filmkassa van Filmtheater 't
Hoogt. Kaarten reserveren is niet
mogelijk.
Hier meer informatie over het Zomerfestival op het Fort.

Zomerfestival op het Fort met o.a. Mel@nie

Op zaterdag 25 augustus organiseert Stichting Fort Jutphaas voor de eerste keer het 'Zomerfestival op het
Fort.' Het Fort in Jutphaas wordt omgetoverd tot een festivalterrein met foodtrucks, een podium met muziek, een openlucht filmvertoning en diverse kramen waar kunst wordt geëxposeerd. Voor de kinderen is er
een speciaal Kidsplein ingericht waar kinderen kunnen schilderen of geschminkt worden.
Het zomerfestival wordt een heerlijke dag om
gezamelijk de zomer af te sluiten. Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 uur Mel@anie
14.30 uur Liguster
15.30 uur Blue Grass Boogiemen
16.45 uur Wordt nog bekend gemaakt
18.15 uur Stijn Grul
20.00 uur Afsluitende act - Wordt nog bekend gemaakt
21.30 uur Openluchtfilm: Retour en Bourgogne
Het muziekpodium komt bovenop de historische wal te staan, met spectaculair uitzicht.
Het programma is zeer gevarieerd, van klein
akoestische acts tot en met volwaardige
band-optredens. De productie van het muziekgedeelte is in de ervaren handen van het
Nieuwegeinse AkoestiCafé. Zij deden dit al

zeer succesvol op 7 juli jl. bij het Geinbeat
Festival. De eerste namen die bekend zijn
gemaakt zijn de gerenommeerde Blue Grass
Boogiemen, indie-popper Stijn Grul met
band, singer-songwriter Yorick van Norden,
familyfolkgroep Liguster en fris talent Mel@nie uit IJsselstein.
Dit culturele festival wordt versterkt door de
aanwezigheid van 10 kunstenaars, bijeengebracht door kunstcollectief Feniks. Zij exposeren hun werk, leggen uit over technieken en er zijn ook wat werken te koop. Naast
het fort vindt in hetzelfde weekend Rijnhuizen Buitengewoon plaats, een kunstmarkt op
Kasteel Rijnhuizen, dus daar kun je op dezelfde dag ook nog even rondstruinen.
De afsluiting wordt verzorgd door Filmtheater
't Hoogt. Zij organiseren Cinema Buiten openluchtvertoningen van arthouse films op

11 bijzondere erfgoed locaties. Een samenwerking met provincie en gemeente Utrecht
in het kader van 2018 Europees Jaar van het
Cultureel Erfgoed.
Op Fort Jutphaas zullen zij de film Retour en
Bourgogne draaien, een heerlijk Frans familierelaas op een ambachtelijke wijngaard. Bij
het wijnfort kun je daar een heerlijk (Frans)
wijntje bij drinken en met de verschillende
foodtrucks wordt het een heerlijke plek om
op zaterdag 25 augustus met je gezin of
vrienden te vertoeven. Het festival is gratis
toegankelijk. Voor de filmvoorstelling kunnen
online kaarten gekocht worden via deze website: https://www.hoogt.nl/cinemabuiten/retour_en_Bourgogne_-_Cinema_Buiten

