
De eerste editie van Rijnhuizen
Buitengewoon, een samenwer-
kingsverband van Kunstenaars
Centrum Nieuwegein, Kunst-
markt en Kunstgein, vindt plaats
in het park van kasteel Rijnhui-
zen. Op dit cultuurevenement to-
nen professionele en amateur-
kunstenaars uit de regio hun
kunstwerken.

Er zijn overdekte exposities, een
prachtige beel-denroute en de-
monstraties van kunst in word-
ing. U kunt deelnemen aan een
rondleiding door het park en lui-
steren naar muziek en voor-
drachten van Nieuwegeinse
schrijvers en dichters. Onder lei-
ding van professionele kunste-
naars kunt u zelf aan de slag in
diverse workshops voor kinderen
en volwassenen.

In de Dorpskerk aan de Neder-
eindseweg in Jutphaas is een ex-
positie van Rieteke Hoogendoorn
uit Leerdam over bijbelse onder-
werpen. Meestal werkt Rieteke in
opdracht, dus het is een unieke
kans om 20 quilts van haar hand
bij elkaar te zien. (zie foto)

Op 25 en 26 augustus kunt u ook
heerlijk rondstruinen door het
park van het kasteel Rijnhuizen
en op Fort Jutphaas valt er van
alles te beleven zoals een open-
lucht voorstelling van de film 'Re-
tour en Bourgogne', een heerlijk
Frans familierelaas op een am-
bachtelijke wijngaard.

Alles over het ‘Zomerfestival Op
het Fort’ en de openlucht voor-
stelling van de film leest u ver-
derop in deze nieuwsbrief.

In het weekeinde van 25 en 26 augustus vindt er in Rijnhuizen een kunstzinnig en cultureel evenement
plaats. De organisatoren van cultuurevenement ‘Rijnhuizen Buitengewoon 2018’ en ‘Zomerfestival Op het
Fort’ hebben hun krachten gebundeld en zetten een rijk gevarieerd programma neer. De toegang is gratis.
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Volop vermaak op Fort Jutphaas en kasteel Rijnhuizen

Spookrijder op de A.C. Verhoefweg

Zondagavond 29 juli jl. rond 22.45 uur heeft een man op de A.C.
Verhoefweg een ernstig ongeluk veroorzaakt. Bij dit ongeluk raak-
te de twee auto’s zo zwaar beschadigd dat ze niet verder konden
rijden en door een berger moesten worden afgesleept. Het on-
geluk gebeurde ter hoogte van het Pandorapad. De weg was eni-
ge tijd afgezet.

De politie liet onze redactie weten: ‘Zondagavond kregen wij de
melding om uit te kijken naar een man die vermist werd. Zoeken
bleek niet nodig, de man meldde zichzelf. Hij was namelijk in zijn
auto, zonder verlichting, gaan spookrijden op de A.C. Verhoefweg
waardoor hij een ernstige aanrijding veroorzaakte.’

De inzit-
tenden van
de auto’s
zijn gecon-
troleerd
door am-
bulance-
personeel,
maar nie-
mand
hoefde
naar het
zieken-
huis. De

politie heeft de familie ingelicht dat de man was gevonden. Zijn rij-
bewijs kreeg hij niet meer mee, deze is door de politie ingenomen.

http://www.kapsalonvandoorn.nl


https://activeants.nl/over-active-ants-fulfilment/vacatures/


KORTJES

Blipverts in trek

Het gaat goed met de inzameling
van kleine elektrische apparaten
in Nieuwegein. Sinds de plaats-
ing van de Blipverts in oktober
vorig jaar stijgt het aantal grond-
stoffen dat op die manier wordt
ingezameld. De gemeente heeft
de Blipverts laten plaatsen om
het voor haar inwoners makkelijk
te maken kleine elektrische ap-
paraten en onder meer cd’s, bat-
terijen en spaarlampen in te za-
melen. In Nieuwegein staan 15
van dit soort inzamelupnten.

Het gemak is dat wanneer u bij-
voorbeeld boodschappen gaat
doen u meteen deze spullen kunt
inleveren. We beschouwen ze
als grondstoffen omdat het groot-
ste deel er van weer hergebruikt
wordt. Vooral CD’s, batterijen en
spaarlampen worden goed inge-
zameld via de Blipverts. ‘We zijn
blij dat het goed gaat en we be-
danken de gebruikers!’ aldus de
gemeente Nieuwegein in een re-
actie.

__________________________

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

Alle straten, lanen, driften, plein-
en en wat dies meer zij, vastge-
legd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de

weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij be-
paalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids 2010 de
alfabetische volgorde in deze
rubriek. Deze week de Jachtvalk
in de wijk de Doorslag 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 de-
ze pagina’s ook te lezen op de
Digitale Stad Nieuwegein.

PDF

Zaterdag 4 augustus weer AHN Zomerfestival

Zaterdag 28 juli was de tweede bijeenkomst van het AHN Zomer-
festival; het werd een geslaagde muzikale middag met veelal be-
kende liederen en een enthousiast publiek. Het duo Aloysia Ro-
senboom en Dick Hegger zong de sterren van de hemel met gou-

we ouwe uit de jaren ’50
en ’60.

Morgen, zaterdagmid-
dag 4 augustus is ie-
dereen weer welkom
voor ontmoeting en
ontspanning en voor de
geïnteresseerden is er
een kennismaking les
met Stoelyoga. Twee
ervaren yogadocenten
zullen u hierin begelei-
den; een leuke en laag-
drempelige manier om
met deze vorm van yo-
ga kennis te maken.

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.

Mocht het vervoer een probleem zijn, dan kunt u tijdig contact op-
nemen met de Algemene Hulpdienst (iedere werkdag bereikbaar
tussen 10.00 uur en 12.30 uur op 030 – 60 67 409)

Op een rustige locatie, in Jut-
phaas-Wijkersloot ligt deze goed
onderhouden, zeer royale drive-
in woning. Deze woning is uiter-
mate geschikt voor diverse doel-
einden zoals kantoor/praktijk aan
huis. De woning heeft een ruime,
onderhoudsvrije tuin (zuiden) en
twee balkons. De woning kan
evt. worden uitgebreid door aan-
bouw aan de voor en/of achter-
zijde 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

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 06-46139696
E-maiI: redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

Woning van de week: Lensveltlaan 7

https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-44
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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 Wilko de Bruin.

Bloemink: 'Met het Portret van deze Week maak ik een afspraak aan
het eind van een ochtend. Niet wetend dat het op dat moment een
heel wárme ochtend zou worden. Desondanks begeven we ons naar
de gemeenschappelijke tuin van het GW-project in Fokkesteeg. Het
Portret, Wilko, neemt op mijn verzoek plaats onder een zonwerend
doek, dat boven een picknicktafel gespannen is. Het is lekker rustig

in de tuin. We kunnen dus ongestoord van gedachten wisselen. Er-
varingen delen. Fotograferen.'

Sinds half maart dit jaar is Wilko gestart met Computer Corner, in wi-
jkhuis La Caza aan de Hoornseschans in Fokkesteeg. Een initiatief in
samenwerking met Balans Nieuwegein. Bedoeld om de computer-
schrik weg te nemen bij veel mensen. Of zoals het bij Perspekt
vroeger ging: mensen die op de een of andere manier buiten de boot
van het leven zijn gevallen, op weg te helpen.

Bekijk hier de foto's en de antwoorden op de vijf vaste vragen.

(rectificatie) Bridgen bij Bridgeclub Nieuwegein
Op donderdag 13 september aanstaande start Bridgeclub Nieuwegein (BCN) start met het vervolg van haar beginnerscursus. Er is nog
plaats voor meerdere cursisten. Om deze instap te kunnen volgen is enige kennis van bridge wenselijk. Aan het einde van de cursus voor
de kerstvakantie bent u als cursist instaat in clubverband te spelen. Jose Canto van de Bridgeclub Nieuwegein: 'Onze bridgedocent is Mia
de Groof en zij geeft 12 tot 14 lessen elke donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur in het clubgebouw van Atletiek Vereniging Nieu-
wegein (Atverni) aan de Galecopperzoom in Nieuwegein. De kosten voor deze cursus zijn € 70,- waarbij het cursusboek is inbegrepen.
Informatie en aanmelding kan bij de vice voorzitter van de club, José Canton. José is bereikbaar op telefoonnummer: 030 - 60 339 61 of
via e-mail: jose.canton@kpnmail.nl.

Portret van de week: 'PC-man Wilko de Bruin'

https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wilko-de-bruin


In Nieuwegein zijn zes kluizen uit
het water gevist. Twee van de
kluizen blijken afkomstig van
woninginbraken in Haarlem. De
politie vermoed dat de daders uit
de buurt van Nieuwegein komen
en vraagt uw hulp bij het
oplossen van deze diefstallen.

APPARTEMENTENCOMPLEX
De eerste inbraak was zondag 2
juli 2017. Bewoners van een ap-
partementencomplex ontdekken

bij thuiskomst dat er is ingebro-
ken. Ze zien dat de koffiema-
chine en de kluis weg zijn, maar
ze zien geen sporen van braak.

BEWAKINGSBEELD
Op bewakingsbeelden zien we
twee vrouwen aan komen lopen.
Het is dan rond 16.40 uur. Als ze
bij de ingang van het apparte-
mentencomplex zijn proberen ze
de deur open te krijgen. Op de
één of andere manier lukt dat,

vermoedelijk met flipperen. Dan
lopen ze naar binnen en be-
dekken hun gezicht.

KLUIS EN KOFFIEAPPARAAT
Na een half uur komen ze weer
in beeld. Beiden hebben een
zwaar voorwerp in hun handen.
De één de kluis en de ander de
koffiemachine. Ze hebben een
beetje moeite met de zware
voorwerpen.

TWEEDE INBRAAK
Een maand later, rond 24 augus-
tus, wordt er opnieuw ingebroken

in het appartementencomplex,
maar dan in een ander apparte-
ment. De bewoners zijn op
vakantie en de oppas ziet dat de
kluis weg is. Ook bij deze in-
braak waren geen inbraaksporen
te zien.

OPGEVIST
De twee kluizen zijn eind 2017 in
Nieuwegein gevonden. Uit de
Koninginnensluis in Nieuwegein
worden dan zes kluizen opgevist.
Waaronder de twee uit Haarlem.
Het gaat om het stuk water langs
de Vreeswijksestraatweg in
Nieuwegein. (Het gedeelte
tussen de Plettenburgsebrug en
de bushalte Raalterveste) Het is
dus zeer goed mogelijk dat de in-
brekende vrouwen uit
Nieuwegein of omgeving komen,
vandaar dat wij deze zaak ook in
Bureau Hengeveld brengen.

TIPS
Weet u wie deze twee zijn of
heeft u andere informatie, neem
dan contact op met de politie via
de opsporingstiplijn 0800-6070 of
anoniem 0800-7000.

BEKIJK HIER DE VIDEO

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

Juli 2014
Duel om de bal tussen JSV en
FC Utrecht. De oefenwedstrijd
vond plaats op het veld van JSV,
Sportpark Galecop.

_________________________________________________________________________________________________________________

Zes kluizen gevonden in Nieuwegein

https://www.pen.nl/artikel/video-zes-kluizen-gevonden-in-nieuwegein


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.

In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan het behoud van het behoud van het 'Bos van Braaksma.' Dit bos ligt achter de wo-
ning aan de Handelskade nummer 16. Bekende ornitholoog Sjoerd Braaksma had dit bos aangelegd in de jaren '70. In een videore-
portage spraken we met Piet van Rheenen. Dit liet onze karikaturist niet onopgemerkt voor bij gaan. Daarom deze karikatuur.

Van 16 september tot en met 28 november
aanstaande zal de Historische Kring Nieuwe-
gein een expositie houden in Museum War-
senhoeck over de Rouwborden van de fami-
lie De Malapert. De zeven rouwborden van
1625 t/m 1782 bevatten gedecoreerde fami-
liewapens of alliantiewapens. Naast deze
wapens bevinden zich kwartieren, voorzien
van wapens van de voorouder.

Tot ongeveer 1822 hebben de Rouwborden
gehangen in de kerk die op het Kerkveld
stond. Na vele omzwervingen zijn deze bor-
den door een schenking van de Rabobank in
het bezit gekomen van de Historische Kring
Nieuwegein. Met de inzet van veel vrijwilli-
gers mar vooral ook dankzij de bijdragen van
een aantal subsidieverstrekkers zijn de bor-

den, die in slechte staat verkeerden, weer
vakkundig gerestaureerd.

Samen met afbeeldingen van wapentekenin-
gen, zullen de Rouwborden van deze adellij-
ke familie De Malapert, die woonde op kas-
teel Plettenburg (waar thans Fort Jutphaas
ligt) geëxposeerd worden. De familie De
Malapert was belangrijk voor Jutphaas.

Restauratie was vanwege de slechte staat
noodzakelijk. Kiervorming in het hout veroor-
zaakte verder verfverlies, de ophangcon-
structie is hersteld. Ten behoeve van de res-
tauratie is onderzoek gedaan naar de oor-
spronkelijke kleuren en met respect voor de
historische betekenis en waarde van de bor-
den zijn ze nu weer te exposeren.

Lezing
Op donderdag 11 oktober aanstaande zal
Marlies Adriaansen een lezing houden over:
‘Het restauratieproces van de 7 rouwborden
van de Historische Kring Nieuwegein.’ De le-
zing wordt gehouden in de bibliotheek in het
Stadshuis van Nieuwegein en duurt van
12.15 uur tot 13.00 uur. FOTO

'De rouwborden van De Malapert'

http://www.karikaturist.nl
mailto:info@karikaturist.nl
https://www.pen.nl/artikel/expositie-en-lezing-over-de-rouwborden-van-de-familie-de-malapert


https://www.gall.nl/shop/acties/?filter=categorie%3Dwijn


Huurappartementen

Annexum heeft in Nieuwegein
een woningproject verworven
voor een nieuw te structureren
woningfonds. Vastgoedontwikke-
laar Cityside Apartments is ver-
antwoordelijk voor de transfor-
matie van het voormalige kan-
toorgebouw tot wooncomplex
met in totaal 54 huurapparte-
menten. Deze 2 of 3-kamerap-
partementen zijn zeer geschikt
voor starters op de woningmarkt.

Transformatie
Het wooncomplex bevindt zich
aan de Rietgors 10 in Nieuwe-
gein. De verwachte oplevering
van de 54 huurappartementen is
oktober 2018. Het betreft duur-
zame transformatie; de apparte-
menten dragen het energielabel
A of B.

Annexum CEO Huib Boissevain:
“Deze nieuwe aankoop sluit aan
bij de strategie om meer woning-
fondsen aan de portefeuille van
Annexum toe te voegen om zo
om onze beleggers meer diver-
siteit en spreiding te bieden. Bo-
vendien zien we dat beleggers
graag in starterswoningen inves-
teren, dat zagen we al eerder bij
onze Woningfondsen Hoofddorp
en Nieuwegein.”

Verborgen bos van Sjoerd Braaksma
Achter Handelskade 16 ligt het bos van de bekende Ornitholoog Sjoerd
Braaksma. Als het aan de gemeente Nieuwegein ligt moet het wijken voor
nieuwe woningen. De kermis uitbater Verdonk, die even verderop woont
heeft het terrein, waar het vroeger vol stond met kermis attracties, ver-
kocht. Nieuwe woningen zullen hier binnenkort gebouwd worden. Omwo-
nenden, verenigd in de Belangengroep Behoud Bos van Braaksma, zijn
het niet eens dat dit stuk natuur moet verdwijnen en komen in opstand.

Het bos is aangelegd door
de beroemde en geridderde
ornitholoog Sjoerd Braaks-
ma op een stuk gemeente-
grond dat sinds 1966 door
de gemeente in gebruik is
gegeven aan de familie
Braaksma. Het bos ligt in het
verlengde van de tuin van
het monumentale pand aan
de Handelskade, de voor-
malige burgemeesterswon-
ing van Vreeswijk. Braaksma
heeft het bos aangelegd met
zorgvuldig geselecteerde in-
heemse bomen, struiken, stru-
welen en vogelbosjes om een
optimale omgeving te creëren
voor vogels. Wandelaars langs
de Wiersdijk staan regelmatig stil
bij het aanzicht van het bos en
ook voor omwonenden maakt
het bos een belangrijk deel uit
van hun woonbeleving. Omwo-
nenden hebben zich verenigd in
de Belangengroep Behoud Bos
van Braaksma en hebben bij de
Commissie van Ruimtelijke Or-
dening en Milieu zich sterk
gemaakt voor het behoud van
het bos.

Piet van Rheenen namens de
Belangengroep Behoud Bos van
Braaksma: ‘Omdat het bos
slechts 15% uitmaakt van het to-
tale bouwterrein kan met een
kleine aanpassing van het bouw-
plan, geen 14 maar 12 wonin-
gen, het bos behouden blijven.
De bewoners van de nieuwe
woningen kunnen dan ook prof-

iteren van het wonen tegen een
groene achtergrond. Hiermee
wordt dan ook voldaan aan de
doelstelling ten aanzien van na-
tuurontwikkeling in het stedelijk
gebied van Nieuwegein (Het sein
op groen, Sector stadsbeheer,
1997): “Veilig stellen van of ver-
der ontwikkelen van natuurwaar-
den in stedelijke kerngebieden”
en “Het laten toenemen van nat-
uurwaarden in de directe woon-
omgeving.”

In het bestemmingsplan van
1980 is het totale terrein aange-
merkt als Uitwerking Woonvoor-
ziening. Bij de vier herzieningen
van het bestemmingsplan is
nooit opnieuw gekeken (herzien)
naar de status van het stuk ge-
meentegrond, dat in de loop der
jaren een metamorfose heeft on-
dergaan naar het huidige bos.
‘Bij het eerste contact met de ge-
meente werd gezegd, dat men
“dit allemaal niet wist.” Deze na-
latigheid en onzorgvuldigheid
zou de gemeente zich moeten
aantrekken door alsnog het bos

uit te sluiten van bebouw-
ing. Een veranderde situatie
vraagt immers om een her-
overweging’, aldus de Be-
langengroep.

Iris: ‘Al 52 jaar hebben we
tuin tot aan het watertje. We
mochten het ‘om niet heb-
ben’ van de gemeente
Vreeswijk. Mijn vader heeft
toen dat bos aangelegd om-

dat hij ornitholoog was. Vroeger
was er een boomgaard van de
familie Verdonk. Om vogels en
hun leefomgeving in de provincie
Utrecht te beschermen, richtte
mijn vader samen met de voge-
laars de heer Van der Garden en
baron Van Lynden in februari
1958 de Vogelwacht Utrecht op.
Ik hoop dat het bos behouden
blijft, niet alleen voor de omge-
ving maar ook ter herinnering
aan mijn overleden vader.'

Ons videoteam trok naar het bos
en spraken met Piet van Rhee-
nen van de Belangengroep.
Hier de video met van Rheenen.

Dochter Iris Braaksma woont
nog in het huis van haar vader.____________________________________________________________________________________

https://www.pen.nl/artikel/video-het-verborgen-bos-van-ornitholoog-sjoerd-braaksma-lijkt-te-gaan-verdwijnen


In de maand augustus ie er ie-
dere zondag weer wat te beleven
in de Partner aan de Nedereind-
seweg 401A. Onder de titel 'De
Zingende Zomer' treden weer
veel artiesten op. De middagen
beginnen om 15.00 uur.

5 augustus
BluesShack (Utrecht)
BluesShack, is een band met
een groot hart voor "Slow Blues".
Semi-akoestisch, prettig volume.
In dit optreden is de zang extra
sterk, met Sandra van der Horst

en Kees Tol.
Jamie & Mitchell (Nieuwegein)
Broer en zus Jamie en Mitchell
van Rijkom zijn allebei twintigers.
Zij zingt en hij speelt de sterren
van de hemel. In hun optreden
kun je van alles verwachten:
Nederlands, popcovers, maar
ook Elvis Presley of John
Lennon. Laat je verrassen!

12 augustus
Wim Molenaar (Utrecht)
Wim brengt liedjes van zijn nieu-

we cd die nog maar net uit is. Hij
zingt Cliff Richard en nodigt ons
daarna op de dansvloer.

Mel@nie (IJsselstein)
Melanie Reindertsen (19 jaar) is
een jonge Singer-Songwriter,
met ook al heel wat ervaring in
musicals.
Zij start om 16.30 u met haar
zelfgeschreven liedjes die vaak
gaan over het allerbelangrijkste
in het leven: de liefde. Ze bege-
leidt zichzelf op akoestische gi-
taar.

19 augustus
Shannagee: Peter, Kees, Nico.
Dit geweldige trio repeteert in de
Partner. Kom luisteren waar dat
toe heeft geleid. Ze zingen en
spelen vooral eigen nummers in
diverse muziekstijlen: country,
roots, americana. Akoestisch
met af en toe een elektrisch
snufje.

Thijs Swinkels (Nieuwegein)
Deze 15-jarige zanger en pianist
deed het erg goed in de Voice
Kids.

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!
________________________________________________________________________________________________________________

'Zingende Zomer 2018' in de Partner

https://merwestein.nl/index.php?p=nieuws/zomer-verbouwing
http://www.merwestein.nl
http://www.filmscanning.nl


 



Nieuws van De Tweede Verdieping
PLUS-café
Benieuwd naar leuke clubs, uit-
jes en verenigingen in Nieuwe-
gein? Kom naar het PLUS-café
op maandag 20 augustus van
14.30 uur tot 16.00 uur. Hier krij-
gen 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 deelne-
mers.

Toegang tot het PLUS-café is
gratis. Aanmelden kan via ac-
tie@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 techniekpro-
gramma leren ze hoe ze een ro-
bot kunnen programmeren en
bouwen. In het mediaprogramma
maken ze hun eigen robotfilm:
van storyboard, tot video tot be-
werking.

De Summer School vindt plaats
van 22 t/m 24 augustus. Het pro-
gramma duurt elke dag van

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

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

Aanmelden voor deze activiteit is

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

Open Lab
Op zaterdag 11 augustus van
14.00 tot 16.00 uur is er een
Open Lab om van te smullen.
Kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn
welkom om te experimenteren
met eten: van wetenschappelijke

proefjes tot 3D-geprinte pan-
nenkoeken. Ook kunnen ze leren
hoe ze de perfecte Instagram-fo-
to van eten kunnen maken en
gaan ze aan de slag met zelfge-
schreven foodblogs. Deelname
is gratis. Als de kinderen een
zelfgemaakt product mee naar
huis willen nemen, hoeven ze
alleen de materiaalkosten te be-
talen (maximaal €5).

Aanmelden kan via actie@de-
tweedeverdieping.nu (o.v.v.
‘Open Lab 11 augustus’).

Foto bijschrift hiernaast
Deze zomervakantie wordt er
veel gegamed in de bibliotheek.
Samen met MediaMarkt Nieu-
wegein en Sony stelt de bieb
allerlei sportieve, avontuurlijke
en leerzame games ter be-
schikking. Vrienden dagen elkaar
uit in het GameLab, op de Play-
Station en de speciale racestoel.

'Retour en Bourgogne'
In samenwerking met provincie
Utrecht en de gemeente Utrecht
organiseert Filmtheater 't Hoogt
in augustus en september Cine-
ma Buiten, openluchtfilmvoor-
stellingen op bijzondere erfgoed-
locaties. Veertien speciaal gese-
lecteerde arthouse films zijn op
elf prachtige historische locaties
te zien, zoals Kasteel Amerong-
en, 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 au-
gustus aanstaande, op Fort Jut-
phaas is onderdeel van Zomer-
festival Op het Fort.

Over de film
Met Retour en Bourgogne
schetst Cédric Klapisch een lief-
devol 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 geboorte-
streek 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 overli-
jden van hun vader worden de
drie gedwongen keuzes te ma-
ken en beslissingen over de toe-
komst 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 Hol-
land tot 1940 beschermde tegen
vijandige troepen. Het hele fortei-
land, inclusief de omliggende
gracht en toegangsweg is rijks-
monument. 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 Zo-
merfestival op het Fort.

_________________________________________________________________________________________________________________
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Het zomerfestival wordt een heerlijke dag om
gezamelijk de zomer af te sluiten. Het pro-
gramma 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 be-
kend gemaakt
21.30 uur Openluchtfilm: Retour en Bour-
gogne

Het muziekpodium komt bovenop de histo-
rische 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 mu-
ziekgedeelte 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 Me-
l@nie uit IJsselstein.

Dit culturele festival wordt versterkt door de
aanwezigheid van 10 kunstenaars, bijeenge-
bracht door kunstcollectief Feniks. Zij ex-
poseren hun werk, leggen uit over technie-
ken en er zijn ook wat werken te koop. Naast
het fort vindt in hetzelfde weekend Rijnhui-
zen Buitengewoon plaats, een kunstmarkt op
Kasteel Rijnhuizen, dus daar kun je op de-
zelfde 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 samen-
werking 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 fami-
lierelaas 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 web-
site: https://www.hoogt.nl/cinemabuiten/re-
tour_en_Bourgogne_-_Cinema_Buiten

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 mu-
ziek, 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.




