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Zaterdag 19 mei 2018 van 10.30 tot 16.30 uur

Festival Lentekriebels

De tweede editie!

Het festival speelt zich af op en rond winkelcentrum Hoog Zandveld,
met het plein bij Buurtplein Zuid als centrum.
Het festivalterrein bestaat uit drie locaties:
• een buitenpodium op het plein met Nieuwegeinse talenten, vóór Medipoint.
Op het plein staat ook de kraam van het wijkplatform (te leen van Kwalitaria);
• het grasveld aan de Ratelaar tussen de grote parkeerplaats en de patiowoningen
aan de Dopheide voor workshops;
• de zalen en centrale hal van Buurtplein Zuid voor workshops en kleedruimte voor de 78(!)
vrijwilligers die het festival mogelijk maken. Hier staat ook de ontvangsttafel voor de vrijwilligers;
zij worden ontvangen door één van onze vier gastvrouwen.
Die vrijwilligers zijn de leden en vrijwilligers van het wijkplatform, de talenten op het podium en de organisatoren
en begeleiders van de workshops, ook van andere (vrijwilligers)organisaties waarmee we samenwerken op 19 mei
(zie elders in deze krant). Zij zijn herkenbaar aan een polsbandje (FESTIVAL LENTEKRIEBELS) en kunnen in het
Buurtplein gebruik maken van de exclusieve vrijwilligersverzorging door Fair’s (in de hal van het Buurtplein).
Restaurant Fair’s is met koffie, thee en heerlijk gebak (niet met lunch) open voor de festivalbezoekers. Deze service
is uiteraard niet gratis, maar tegen een “faire” prijs.

Initiatiefnemers
Het wijkplatform staat voor de bevordering van de leefbaarheid en veiligheid en ook voor de sociale samenhang
en bewonersparticipatie in onze wijken. Daarom organiseert een vrijwilligerswerkgroep van het wijkplatform
Festival Lentekriebels, een festival vóór en dóór bewoners. Het festival wordt gesteund door het wijkplatform dat
ook de fondswerving onder de hoede heeft. Het festival is mede mogelijk door al die vrijwilligers en (vrijwilligers)
organisaties en ook onze sponsoren; zie elders in deze krant. Maar ook de gemeente Nieuwegein, MOvactor en
Fair’s mogen hier zeker niet onvermeld blijven.

Van de voorzitter
We hebben wat tegenslag moeten
overwinnen de vorige maand, maar:
eind goed, al goed.
We hebben een programma waar we trots
op zijn! Het podium-programma en het workshop-programma.
Veelzijdigheid en enthousiaste deelnemers, zowel op het podium
als bij de workshops. Dat is mede te danken aan ons gegroeide
netwerk en samenwerking met veel andere organisaties
(zie onder dit artikel).

Lentekriebels
Géén AITM
(Angst Iets Te Missen)
Iedereen kan meedoen
en het is gratis!

Wat valt (onder veel meer) op dit jaar? Zo maar wat krenten uit
de pap:
• We hebben dit jaar tot onze blijheid wél Amado aan het festival
kunnen binden, Nieuwegeinse singer/songwriter die ook
geregeld in Tivoli speelt;
• We hebben een geweldige samenwerking met het Anna van Rijn
College kunnen opbouwen, wat heeft geleid tot The Bonobos
Band als openingsband en een set met acts waarin 7 leerlingen
van deze school solo of als duo optreden, muziek, zang en dans,
opvallende instrumenten zoals de piano en ukelele!
• We hebben een groep Turkse traditionele danseressen;
• Er is dichtvoordracht op het podium;
• Nikki en Britt dansen niet alleen op het podium (net als vorig
jaar), maar geven ook 2 dansworkshops;
• Sowieso is het workshop-programma gegroeid met een nog meer
gevarieerd aanbod.
Ik ben trots op het team vrijwilligers dat dit voor elkaar heeft
gekregen! En blij met alle (vrijwilligers)organisaties waarmee
we dit samen kunnen doen.
Aad Koedijk, voorzitter Wijkplatform HZL

Onze partners

Sponsoren

(Winkeliersvereniging)

(Fletcher Hotel Nieuwegein)

(Wandelgroep Vreeswijk)
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Op ons buitenpodium is van alles te beleven!
Podium-programma
10.30 Opening festival door de voorzitter
10.35 The Bonobos (Anna van Rijn College)
11.05 Ron & Sharon: van pop tot klassiek
11.40 Ozan Turkse traditionele volksdans, dansaankondigingen door Ersin Seyhan
12.15 Azar, deel 1 (dichtvoordracht)
12.25 Beatz (kinderdansgroep)
12.35 Nikki & Britt, Solo’s en duetten in verschillende moderne dansstijlen
13.05 Amado, singer/songwriter
13.55 Swinging Feet, dansschool van MOvactor, deel 1
14.10 Azar, deel 2 (dichtvoordracht)
14.20 Swinging Feet, (dans), deel 2
14.35 Talenten van het Anna van Rijn College:
14.35 Calvin Lee, piano-solo en zang + guitaar
14.45 Renée Brandsen, zang + ukelele
14.50 Puck Heijstek en Demi Sanders, zang
15.00 Ascha Arijjanssen & Elize Pots, dans
15.05 Sophie Jongma, zang
15.30 Nasty Noises
16.30 Afsluiting festival door de voorzitter
Noot: De tijdstippen zijn indicatief.

Handige en praktische informatie
Hoe komt u naar het festivalterrein?
Wij adviseren u zoveel mogelijk lopend te komen.
Voor fietsen zijn maar weinig stallingplaatsen.
De fietsenrekken op het plein zijn buiten gebruik.
Er zullen dranghekken bij het grasveld worden geplaatst
waartegen fietsen kunnen worden geplaatst.
Automobilisten: tegenover het winkelcentrum, bij
’t Veerhuis, is aanvullende parkeerruimte.
Voor bezoekers uit ons omringende wijken: eindhalte
Nieuwegein Zuid van de sneltram ligt op minder dan
één minuut lopen van het festivalterrein. Bussen
stoppen op nabijgelegen haltes aan de Zandveldseweg.
Er zijn verkeersregelaars om de verkeersdrukte en
parkeerdrukte in goede banen te leiden. Sommige
parkeerplaatsen zijn afgezet voor laden/lossen voor
artiesten en workshops.
Verkeersmaatregel
De fietsroute van Zandveldseweg/kruising Jachtmonde
naar Ratelaar v.v. wordt verlegd: fietsers worden achterom
het Buurtplein geleid.

Fair’s
Buurtplein Zuid is open (benedenverdieping) voor
kleedruimte voor artiesten en de andere vrijwilligers,
festival-activiteiten in de zalen, verzorging van de
vrijwilligers in de centrale hal van het Buurtplein.
Fair’s restaurant is open voor festivalbezoekers met
koffie/thee en heerlijk gebak (niet gratis), maar niet
voor lunch. In Buurtplein Zuid zijn ook sanitaire voorzieningen.
EHBO
Er wordt een EHBO-post ingericht in Buurtplein Zuid.
Wijkplatform HZL
Onze kraam staat op 19 mei op het plein rechts van de
ingang van Buurtplein Zuid. We gaan graag met u in
gesprek over de activiteiten van het wijkplatform en
over succesvolle bewonersinitiatieven.
SportID staat daar ook van 10.30-12.00 uur.
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In onze workshops is
van alles te doen!
Workshop-programma
Plein

Van

Tot

Fotoshoot bij oldtimer(s)

11.00

15.00

Kraam WPHZL / SportID / Sponsors rechts van ingang Buurtplein Zuid

10.30

16.30

Kraam WPHZL: Verzamelpunt eerste wandeling o.l.v. Wandelgroep Vreeswijk 45+

11.00

11.45

VOORINSCHRIJVING

Kraam WPHZL: Verzamelpunt tweede wandeling o.l.v. Wandel- 13.30
groep Vreeswijk 45+

14.15

VOORINSCHRIJVING

Locatie

Buurtplein Zuid

Van

Tot

Centrale Hal

EHBO-post

10.00

17.00

Ontvangsttafel / gastvrouwen

10.00

17.00

Uitgifte verzorging vrijwilligers

10.00

17.00

Lunch van
11.00 - 15.00

kinderen schminken (bij mooi weer buiten)

11.30

15.30

INLOOP

Tafeltennis clinic o.l.v. VTV

10.30

14.30

INLOOP

Merwedezaal Kleedruimte vrijwilligers

09.00

17.00

Holandse
IJsselzaal

Moderne dansworkshop door Nikki & Britt voor beginners en
dansers met weinig danservaring, 12 - 18 jaar

11.00

11.40

VOORINSCHRIJVING

Moderne dansworkshop door Nikki & Britt voor dansers met
minimaal 3 jaar moderne danservaring, 12 - 18 jaar

14.00

14.40

VOORINSCHRIJVING

Collectief schilderen o.l.v. Mahsjid Djalinoes van Kunstenaars
12.00
Centrum Nieuwegein (KCN). Thema: Liefde en vrede op aarde

15.00

INLOOP

Creatieve Workshop o.l.v. WIJ3.0

13.00

15.00

INLOOP

“Hand verwen” workshop o.l.v. WIJ3.0

13.00

15.00

INLOOP

Organisatie

Grasveld

Van

Tot

IJsselstee

Nieuwegeinse knuffeldieren voor de kleinsten (m.m.v.
kinderboerderij IJsselstee in het Natuurkwartier Nieuwegein)

11.00

16.00

INLOOP

Jeugdland

Hut bouwen, Kleurkraam, Spelkleed. Organisator:
Bouwspeeltuin Jeugdland met vrijwilligers o.l.v. Inge van Zijl
en José Klein Haneveld

11.00

16.00

INLOOP

VTV

Clinics Dynamic Tennis 50+ o.l.v. VTV

10.30

14.30

INLOOP

Vaartse
Rijnzaal

Voorinschrijving workshops!
Voor 4 workshops geldt een verplichte voorinschrijving. De overige workshops hebben vrije inloop.
• De wandeling om 11.00 uur en om 13.30 uur
danservaring, 12-18 jaar (11.00-11.40 uur)
Inschrijving kan per e-mail: mshcornelis@gmail.com
• Moderne dansworkshop door Nikki en Britt voor
(t.a.v. Marion)
dansers met minimaal 3 jaar moderne danservaring,
• Moderne dansworkshop door Nikki en Britt voor
12-18 jaar (14.00-14.40 uur)
beginners en dansers met weinig moderne
Inschrijving kan via e-mail: info@wijkplatformhzl.nl
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BESCHRIJVING PODIUM-ACTS
De openings-band:
The Bonobos Band

Azar Tishe:
dichtvoordracht

We zijn heel trots op The Bonobos Band, een formatie van
3 jongens en 1 meisje die we via het Anna van Rijn College
ontdekten. Een verrijking en vernieuwing van Lentekriebels!

De Koerdisch-Perzische dichteres
Azar Tishe zal voordragen uit haar
eerste Nederlandstalige gedichtenbundel Reiziger. De gedichten van
Azar gaan veelal over liefde, de
zoektocht naar jezelf en haar
ervaringen als vrouw in een
vreemd land. Vooral als zij zelf
haar gedichten voordraagt voor
publiek hoor je de Iraanse dichttradities is haar werk doorklinken.

Ozan: Turkse traditionele dans

Verder van huis
Ik lees op de muur van station Utrecht:
Hoe verder hij ging,
des te langer was zijn terugweg.
En ik denk na.
Hoe ver ben ik?
Van mij, van jou, van huis?
Moet ik nog verder?
Ja, zeker, stoppen kan ik niet.
Dan ben ik nog verder van alles.
Ik ben bang.
Als de terugweg te moeilijk wordt
of als ik de weg kwijt ben.
Ik luister en luister en luister,
maar er is niks dan stilte.
Ik ben bang
om terug te kijken, terug te gaan.
Als ik me omkeer, zijn ze er dan nog?
Mijn geliefden, mijn dierbaren,
mijn moeder, mijn zus?
Maar er is geen keus.
Ik moet verder,
ik moet gaan.
De wind, voor altijd mijn vriend,
fluistert zachtjes,
jij moet gaan.
Er is nooit een andere keus
voor ballingen.
Ik trek mijn schoenen aan.
Sta aan de deur,
Ik moet verder.
Ik moet verder,
ook als er geen terugweg is.

Hun basis ligt in Nieuwegein en nog altijd oefenen ze in De Kom.
Ze komen met 5 dames en één mannelijke drummer, tevens de
choreograaf, die ook de dansen zal inleiden. Kleurrijk en vol energie.

Reiziger wordt uitgegeven door
uitgeverij Ghoghnoos Media. ISBN
9 789082 750508. Prijs E 14,50.

Ron & Sharon
Ron & Sharon kennen we van
vorig jaar, mooie liedjes, mooi
gezongen, gevarieerd. Vorig jaar
moest Ron, tijdens een kortstondige tropische regenbui, in een
rolstoel op het podium worden
getild. Nu kan Ron weer gewoon
zelf het podium op klimmen.
Hopelijk in het zonnetje.
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Beatz
Beatz DanceStudio is een dansschool voor jong en oud. Met een breed en divers
lesaanbod zijn er, zowel voor de beginnende danser als voor de professional,
uitdagende lessen te volgen. Met een topteam van docenten staat sfeer en
kwaliteit bij Beatz voorop!

Amado

Nikki & Britt

Amado kon vorig jaar helaas niet komen,
maar dit jaar wel! Deze Nieuwegeinse
singer/songwriter speelt ook regelmatig in
Tivoli. En nu dus op Lentekriebels 2018!
Een verrijking van ons programma.

Bekend van vorig jaar op het
podium. Nu op het podium en
de jonge dames organiseren
2 dansworkhops! Zie ook het
workshop-programma.
We zijn weer heel blij met ze!

Anna van Rijn - set
Zeven leerlingen maken deze mooie set
van 40 minuten. Klassiek piano, ukelele,
zang, dans. Wij ontdekten hen tijdens de
Revue Après Ski op 9 maart in de school.
Foto: Ascha Arijjansen

Nasty Noises

Swinging Feet
Swinging Feet is onderdeel van
MOvactor en geeft professionele
danslessen in Nieuwegein. Iedereen
is er welkom en moet zich ook
welkom voelen. Swinging Feet is
actief in Doorslag en Galecop.
Diverse dansstijlen komen langs
in zeer gevarieerde lessen. Er zijn
diverse leeftijdsgroepen en ook
3 selectieteams. Elk seizoen wordt
er toegewerkt naar een jaarlijkse,
spetterende eindshow in De Kom.
Info@swingingfeet.com

6

Deze 5-mans formatie komt niet uit Nieuwegein, maar uit
Amsterdam. Drie van de vijf leden zijn docent aan de Universiteit
van Amsterdam. Nasty Noises is zo vriendelijk een onverwacht
gat in het programma te vullen en is onze slotband.
Maar - er moet toch een band met Nieuwegein zijn?
Die is er ook: Uw voorzitter is geboren en getogen Amsterdammer en woont al 41 jaar in Nieuwegein. Dan mag je een band
uit je Amsterdamse netwerk halen.
Nasty Noises speelt Old Covers en Rock & Roll. Muziek van o.a.
J.J. Cale, Carl Perkins, Johnny Cash, Rolling Stones en anderen.
Nasty Noises is zang, 2 heldere en soms krakende gitaren, bas
en ritme. Energiek, zuiver en meeslepend. Het dak zou eraf
gaan, maar dat hebben we dit jaar met beton verankerd.

BESCHRIJVING WORKSHOPS
Locatie: Buurtplein Zuid
Dansworkshops in de Hollandse IJsselzaal
Nikki en Britt traden vorig jaar al bij ons op. Dat doen ze nu weer en bovendien
geven ze 2 moderne dansworkshops. Zie het workshop-programma:
• Dansers met weinig moderne danservaring,12-18 jaar: 11.00-11.40 uur
• Dansers met minimaal 3 jaar moderne danservaring,12-18 jaar: 14.00-14.40 uur
De workshops zijn voornamelijk om gewoon lekker te dansen. En een choreo aan
te leren. Er wordt niet zo zeer aandacht besteed aan technische oefeningen.
Het gaat puur om het dansen!
Deze twee vriendinnen doen ook mee aan “Time to dance”, RTL4 (vrijdags).
Let op! Voorinschrijving verplicht! Dit kan via e-mail: info@wijkplatformhzl.nl

Collectief bewoners-schilderij in de Vaartse Rijnzaal
Deze workshop was vorig jaar een groot succes. Het schilderij van toen hangt trots
in de Vaartse Rijnzaal waar u dit jaar zelf mag meeschilderen aan een nieuw
collectief doek. Tijd: 12.00-15.00 uur.
Vorig jaar werd deze workshop begeleid door Tett van der Woerd van Kunstgein,
dit jaar door Mahsjid Djalinoes van Kunstenaars Centrum Nieuwegein, Iraans
van afkomst. Mahsjid heeft als thema gekozen voor “Liefde en vrede op aarde”.
Een basisvorm voor het collectieve bewoners-schilderij 2018 ziet u hiernaast.

Creatieve workshop en hand-verwen-workshop verzorgd door Wij3.0
Van 13.00-15.00 uur nodigen we iedereen uit mee te doen aan een creatieve
workshop en/of een “hand verwen” workshop in de Vaartse Rijnzaal.
We hebben stenen klaarliggen die beschilderd kunnen worden, er liggen wat
voorbeelden klaar, maar je eigen ontwerp bedenken kan natuurlijk ook!
Laat je handen lekker verzorgen! Je kan kiezen uit een handmassage en/of het laten
lakken van je nagels. Even tijd voor jezelf!!
De workshops worden onder leiding van Trees Kers gegeven door Pien, Pauline,
Monique en Irma.
Meer informatie over Wij3.0 kunt u krijgen via de website www.wij30.nl of via het
telefoonnummer 030-3039987.

Schminken
Dit jaar neemt Karin wat vriendinnen mee voor het
schminken. In de central hal van Buurtplein Zuid.
Bij mooi weer buiten op het plein.
Tijd: 11.30-15.30 uur.
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Tafeltennis- en Dynamic tennis workshops
De tafeltennis workshop vindt plaats in Buurtplein Zuid.
De Dynamic tennis workshop vindt plaats op het
grasveld. Beide workshops zijn van 10.30-14.30 uur
(vrije inloop).
De activiteiten zijn voor 3 doelgroepen, namelijk Jeugd,
50+ overdag en Dynamic tennis 50+.
Er zijn leden van VTV om u te informeren over wat VTV
aan deze doelgroepen te bieden heeft. Er kan gespeeld
worden met verschillende spelers van VTV. Je kunt ze
uitdagen op een grote tafel, een miditafel of met
Dynamic tennis.
Raad ook eens hoeveel ballen er in de vaas liggen. De
winnaar mag een maand gratis trainen bij VTV in het
clubhuis aan het Helmkruid.

Op pad met wandelgroep Vreeswijk (45+)
Wandelgroep Vreeswijk is een groep enthousiaste
wandelaars (45-81 jaar) die sinds een paar jaar iedere
vrijdagochtend wandelen vanuit dorpshuis Fort Vreeswijk.
“We starten op vrijdag om 10.00 uur, lopen ongeveer
5 km (minder snelle groep) of 8 km, waarbij o.a.
bewegen, plezier en contact redenen zijn voor mensen
om mee te lopen. Rond 11.30 uur ontmoeten we elkaar
weer in het dorpshuis voor koffie/thee en aansluitend
eventueel een lunch of een lunchcafé.”
Wij verwelkomen graag nieuwe wandelaars!
Op 19 mei kunt u om 11.00 uur of 13.30 uur meelopen
voor een korte (kennismakings)wandeling. In een klein
uur wandelen we o.a. naar het dorpshuis en over de
Lekdijk.
Verzamelpunt voor deze wandelingen op 19 mei: bij de
kraam van het wijkplatform op het plein, rechts van de
ingang van Buurtplein Zuid.
Let op! Voorinschrijving (kennismakings)wandeling
verplicht! Dit kan via e-mail: mshcornelis@gmail.com

Op het grasveld:
Nieuwegeinse knuffeldieren

Ook dit jaar zorgt kinderboerderij IJsselstee (Natuurkwartier) voor een
dierenweitje op het grasveld. Lentekriebels is ook voor de kleinsten
onder ons!

Bouwspeelplaats

Jeugdland pakt weer breed uit met timmeren, kleuren en spelen.
Locatie: grasveld. De activiteiten op het grasveld staan dit jaar veel
zichtbaarder richting het plein en zijn zo een geïntegreerd deel van
Lentekriebels. Tijd: 11.00-16.00 uur.

Gratis beweegintake
door de Buurtsportcoach
Bij de kraam van het wijkplatform, rechts van
de ingang van Buurtplein Zuid, staat ook Sander
Tuitel van SportID, buurtsportcoach. Sander is
er van 10.30-12.00 uur.
Als aanspreekpunt voor bewoners en organisaties
in Nieuwegein-Zuid kunt u met al uw sport- en
beweegvragen terecht bij de Buurtsportcoach.
Wilt u meer bewegen, maar u weet nog niet wat,
waar en hoe? Door middel van een gratis beweegintake helpt Sander u graag om samen een
passend sport- en beweegaanbod te vinden.
Buiten Lentekriebels kunt u met Sander in
contact komen via s.tuitel@merwestein.nl of
tijdens kantooruren via 030-6004267.
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