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Zaterdag 20 mei 2017 in Hoogzandveld

Festival Lentekriebels
Een festival dat je verrast en waar je aan mee kunt doen!
• Een initiatief van Wijkplatform HZL
• Georganiseerd in nauwe samenwerking met MOvactor en de gemeente
• Een festival vóór én dóór bewoners van HZL
• Tijd: van 11.00 uur tot 16.30 uur
•L
 ocatie: rondom Winkelcentrum Hoogzandveld: het plein,
het grasveld voor de patiowoningen en Buurtplein Zuid
• Geniet, doe mee en laat je verrassen!

Initiatiefnemers
Het wijkplatform staat voor leefbaarheid en veiligheid en ook voor sociale samenhang en bewonersparticipatie.
Daarom organiseert het wijkplatform op 20 mei 2017 het festival Lentekriebels, een festival vóór én dóór
bewoners. We werken daarbij nauw samen met MOvactor (partner voor welzijn en maatschappelijke ondersteuning in Nieuwegein) en de gemeente Nieuwegein (wijkcoördinator). Het festival wordt vrijwel geheel
mogelijk gemaakt door vrijwilligers en onderstaande sponsoren.
Dit festival is naast het wijkplatform mede mogelijk gemaakt door:

Winkeliersvereniging

Het festival
Het festival is een ontmoetingsplaats voor de bewoners van onze wijken, zoals die er in onze wijken nog nooit
is geweest. Bezoekers kunnen kennismaken met talenten met een binding met Nieuwegein, die op vrijwillige
basis optreden op ons podium: singer-songwriter, duo, groepen, er is showballet, a capella zang, streetdance
en “verhalende dans” en er is een demo “fractals maken” (computerkunst: soort van digitale borduurwerken).
Bezoekers zullen zich vermaken en verbazen, verrast worden door wat Nieuwegein in huis heeft!
Bezoekers zullen ook verleid worden “mee te doen”: knuffeldieren voor de kleinsten, jeu- de-boules, vossenjacht,
hut bouwen (m.m.v. Jeugdland), fotoshoot (m.m.v. kapsalon(s) waar je wordt opgemaakt en je haar wordt “gestyled” in jaren 50 stijl, waarna je op de foto gaat in een oldtimer), wellicht een kleurkraam, een demonstratie
Karate en een clinic zelfbescherming, een groepsschilderactiviteit op een groot doek, wellicht een yoga-activiteit.
Ook deze verleidingen worden voor u georganiseerd door vrijwilligers.
Het podium wordt geplaatst op het plein van het winkelcentrum. Er is een ervaren en “magische” dagpresentator:
Jim Ketting Olivier. Jim zal niet alleen talenten op het podium aankondigen en de verleidingen aanprijzen, hij zal de
bezoekers ook vermaken met goochelkunst, hoewel…? Hij vertelt het u zelf op 20 mei.
De verleidingen vinden plaats op het naastgelegen grasveld en in Buurtplein Zuid.
Zie verder het programma op bijgevoegde flyer.
Bij de kraam van het wijkplatform kunnen bezoekers in gesprek gaan over de Proevtuin in het Natuurkwartier en
over succesvolle bewonersinitiatieven in onze wijken. En er loopt een wortel over het terrein met een versnapering
en een boodschap.
Het festival begint om 11.00 uur en duurt tot circa 16.30 uur.

Handige informatie
Hoe komt u naar het festivalterrein?
Wij adviseren u zoveel mogelijk lopend te komen. Voor
fietsen zijn maar weinig stallingplaatsen. Ook de
parkeerplaatsen bij het winkelcentrum en de trambaan
kunnen al gauw vollopen.
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.

Buurtplein Zuid en Fair’s
Buurtplein Zuid is open (benedenverdieping) voor
kleedruimte voor artiesten en de andere vrijwilligers,
festival-activiteiten in de zalen en verzorging van de
vrijwilligers (dat zijn er ruim 50!). Fair’s is ook open voor
festivalbezoekers met koffie/thee en gebak (niet gratis),
maar niet voor lunch. In Buurtplein Zuid zijn ook
sanitaire voorzieningen.
Er wordt een EHBO-post ingericht in Buurtplein Zuid.

Verkeersmaatregel: De fietsroute van Zandveldseweg/
kruising Jachtmonde naar Ratelaar v.v. wordt verlegd:
fietsers worden achterom het Buurtplein geleid.

Wijkplatform HZL
Onze kraam staat op 20 mei op het plein tegenover het
podium. We gaan graag met u in gesprek over support,
als lid van het wijkplatform of als vrijwilliger, over
succesvolle bewonersinitiatieven en over de Proevtuin.

Herinrichting Lupinestraat: De verdere herinrichting van
de Lupinestraat vindt plaats van 8 mei tot 16 juni. Dat
gebeurt in twee fasen. Fase 1 beslaat het stuk vanaf Brede
School/kerk De Rank tot precies tussen de 2 in-/uitritten
van het parkeerterrein van het winkelcentrum. Dat duurt
tot 24 mei. Dat betekent dat Lentekriebels (evenals het
winkelcentrum) vanaf de Zandveldseweg met de auto
bereikbaar is. Dat wordt met een bord aangegeven.
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Crowdfunding
De kostenbegroting van het festival drukt vrij zwaar op
het budget van het wijkplatform. Daarom is er een
crowdfunding campagne gestart. Je kunt ondersteunen
via: www.voorjebuurt.nl/lentekriebels. Je kunt er een
kop koffie op het festival mee verdienen of een naamsvermelding in het volgende Wijknieuws.

Podium-talenten
Programma-presentator Nieuwegeiner Jim Ketting Olivier
(“wereldberoemd in China”) praat het programma aan elkaar en
brengt ook goochelkunst, geassisteerd door zijn vriendin Victoria.
The Silent Silhouettes Al vanaf de sixties maken we muziek in een band. Toen
vanuit Utrecht, nu vanuit (en ook in) Nieuwegein. Slagwerk, zang en techniek
en eigenlijk alle soorten muziek.
Nikki & Britt Dansduo uit Nieuwegein en Nijkerkerveen. Solo’s en duetten in
verschillende dansstijlen en “verhalende dans”. Traden o.m. op bij het Open
Podium van De Partner in Nieuwegein Noord.
Ron & Sharon Nieuwegeins zangduo: van klassiek tot pop.
Dance-arts De Nieuwegeinse dansstudio Dance-arts van Dominique Hartman,
waar van dans theater wordt gemaakt. Showballet. Traden o.m. op bij het Open
Podium van De Partner in Nieuwegein Noord.
www.dansstudiodancearts.nl
Sunrise Senioren accordeonclub van 5 personen uit Nieuwegein-Zuid, spelen
van alles wat.
MrsSwing Dit acapella kwartet uit de gelederen van Vrouwe IJsselstein Swingt
brengt barbershop en close harmony in een mooie, warme blend van vier
vrouwenstemmen. Ze zingen vrolijke liedjes en mooie ballads. Het kwartet
bestaat uit Anita, Natalie, Joske en Miriam. Het kwartet “ontsnapt” even naar
Nieuwegein, tussen twee optredens door bij het Fulco’s Vocaal festival in
IJsselstein met het koor Vrouwe IJsselstein Swingt! Kinderen van deze kanjers
zijn geboren respectievelijk gaan naar school in Nieuwegein. Het kwartet trad
in deze formatie voor het eerst op 19 februari 2017 op bij Gluren bij de Buren
Nieuwegein, een groot succes!.
Swinging Feet (onderdeel van MOvactor) Geeft professionele danslessen in
Nieuwegein. Iedereen is daar echt welkom en zij zorgen ervoor dat jij je ook echt
welkom voelt. De lessen worden verzorgd door ervaren docenten. Zij halen op
dansgebied het beste uit je in een plezierige sfeer van saamhorigheid. De
locaties zijn Buurtpleinen Doorslag en Galecop.
Gevarieerde dansstijlen passeren tijdens de lessen de revue: peuter/kleuterdans,
streetdance, hiphop, modern, jazzdance en musicaldance. Leeftijden van
2,5 jaar tot volwassenen. Er zijn ook drie selectieteams. Swinging Feet werkt in
een seizoen toe naar de jaarlijkse, spetterende eindshows in Theater de Kom,
dit jaar op 8 juli met als thema FREEDOM (matinee- en avondshow). Iedereen
is welkom om te komen kijken!
www.swingingfeet.com
SavannaJoy Een singer/songwriter (country/pop songs met gitaar en andere
instrumenten) en als afgestudeerd zangeres aan de Popacademie nu hard op
weg naar de release van haar eerste album. Een Nieuwegeins talent, een
zangeres met heel wat in haar mars. Trad in februari 2017 ook zeer succesvol
op bij Gluren bij de Buren.
Fujaro Deze band (Funk, Jazz en Rock) bestaat uit 6 personen: Madelon
Ravenhorst zang; Ron Tijhaar gitaar; Hans Verburg piano/keyboards; Jan
Vrijenhoek bas; Teije ter Maat saxofoon; Jean-Loeck van Kollenburg drums.
verder op achterpagina
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Van de voorzitter
DOE MEE!
Mei, een belangrijke maand voor ons. Ook
voor u! Want er is dan een festival vóór en
dóór u! Festival Lentekriebels! Op zaterdag
20 mei. Een talentenfestival. Een bezoekersfestival. Je wilt er niet
alleen bij zijn, je wilt er aan meedoen!
Het festival vindt plaats rond winkelcentrum Hoogzandveld. Wij
hebben heel veel talenten op 20 mei. Op het podium, op het
naastgelegen grasveld (voordien gemaaid en schoongemaakt door
de hondenpoepzuiger!) en in Buurtplein Zuid.
We willen hiermee bereiken, dat onze wijken socialer worden. Dat
bewoners elkaar beter leren kennen en begrijpen. Dat ze communiceren. En dat ze gaan meedoen. Meer samen doen. Niet alleen nu,
maar ook daarna.
Dat maakt deel uit van onze doelen. Dat lukt al aardig: op 20 mei
zijn er meer dan 50 vrijwilligers bezig op het festivalterrein! Voor u!
Ongekend, maar het gebeurt!
Een aantal vrijwilligers hebben we vorig jaar geholpen hun eigen
doel te bereiken. Nu doen ze met ons mee als vrijwilliger! Over en
weer. Zo creëer je een betere wijk! U leest er elders alles over!
Doe mee en creëer een leuker HZL.
Aad Koedijk, voorzitter Wijkplatform HZL

Jeu-de-boules
bij Bakenmode

Terugblik
Kerstmarkt
Natuurlijk was de Kerstmarkt 2016
best gezellig en leuk, maar… het
wijkplatform heeft de Kerstmarkt
geëvalueerd en de conclusie
getrokken, dat deze onvoldoende
aansluit bij onze doelstellingen en
waar we voor staan (zoals sociale
samenhang en bewonersparticipatie). We zijn met Lentekriebels een
nieuwe koers ingeslagen.
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In 2016 namen twee bewoners van het nieuwe appartementengebouw Bakenmonde het initiatief om een dubbele jeu-deboules-baan naast het gebouw te realiseren. Dat lukte met
behulp van de (toen nog) sociaal programmeur voor onze
wijken van de gemeente, hulp van het wijkplatform en crowdfunding door de initiatiefnemers.
Van de banen wordt enthousiast gebruik gemaakt, maar
nieuwe spelers zijn nog steeds welkom.
Ab van der Velde en Adrie van Raay, de mannen van het eerste
uur, informeerden ons, dat de banen nadrukkelijk niet uitsluitend voor de bewoners van Bakenmonde en hun buren gereserveerd zijn. Alle bewoners van HZL mogen er spelen! Ook
met hun gasten! De gebruiks- en gedragsregels hangen bij de
banen achter de beglazing.
Jeu-de-boules-banen zijn ook een sociale ontmoetingsplaats!
Je kunt desgewenst gebruik
maken van speelmateriaal van
Ab (abvelde@casema.nl) en
Adrie (adrievraaij@gmail.com).
Wel eerst even overleggen
natuurlijk.

Verkeersproblematiek in Lekboulevard
Sinds 23 mei 2016 is het wijkplatform in gesprek met bewoners van de wijk, gemeente Nieuwegein (o.a.
verkeersdeskundigen), Rijkswaterstaat en de politie over een aantal, soms ingewikkelde, verkeersproblemen in
Lekboulevard; constructieve en oplossingsgerichte besprekingen. In een eerdere uitgave van Wijknieuws
berichtten we daar al uitvoerig over. Een aantal problemen zijn opgelost, sommige staan in de gemeentelijke
planning en worden dus opgelost, over een enkel probleem wordt nog hevig nagedacht.
Met name over de overlast van tourmotoren (geluid, snelheid, veiligheid) zijn we er nog niet uit. Herinrichting van
wegdelen, verbeterde bebording, daar zijn we het over eens. We hebben een opdracht verleend aan het Technasium (Cals College) om een bord te ontwerpen dat motorrijders moet ontmoedigen of moet bewegen tot gedragsverbetering. We hopen met de politie in gesprek te komen over meer, andere, mogelijkheden. Ingewikkeld, we
hebben al veel oplossingsrichtingen langs zien komen, helaas veelal utopisch.
Recente verbeteringen zijn een hek van Bakenmonde, langs de carpoolplaats, tot het viaduct onder de A2 (Zandveldseweg), geplaatst door Rijkswaterstaat, en aanpassingen van (de bebording van) de kruising Jachtmonde Lekboulevard.
Het hek moet voorkomen dat
gemotoriseerd verkeer bij de A2
(in oostelijke richting) van de
rijweg zijn route verlegt naar het
fietspad Lekboulevard. Aangepaste bebording bij genoemd
kruispunt moet gemotoriseerd
verkeer (in westelijke richting)
ontmoedigen via het fietspad
naar de A2 te rijden.

Derde editie KunstGein Atelierroute:
2 dagen lang genieten van kunst in Nieuwegein!
Zaterdag 10 en zondag 11 juni 2017 van 12.00 - 17.00 uur is het weer zover! In dit weekend wordt in Nieuwegein de
KunstGein Atelierroute gehouden.
Voorgaande jaren hebben bezoekersaantallen bewezen
dat er behoefte is aan een Atelierroute. Daarom staat ook
in 2017 in Nieuwegein de kunst weer twee dagen
centraal: voor Nieuwegeiners en bezoekers uit de regio.
Nieuw in 2017 zijn centrale locaties in elke wijk met
meerdere kunstenaars. De locaties zijn: Buurtplein Zuid,
Buurtplein Batau en Buurtplein Doorslag. In het routeboekje wordt duidelijk aangegeven welke locaties
rolstoeltoegankelijk zijn. Rondom de centrale locaties
stellen Nieuwegeinse kunstenaars hun atelier, huis en
tuin open om het publiek kennis te laten maken met hun
creatieve werk. En natuurlijk niet te vergeten de les- en
clublocaties zoals: d ’Oude Werf, Lea Wijnhoven,
Jacqueline Tijssen en KCN.

De atelierroute biedt een aantrekkelijk en gevarieerd
aanbod van beeldende kunst, aangevuld met voordrachten van schrijvers en opgeluisterd met muziek.
Kortom het belooft weer een kunstig weekend te worden
in juni!
Kijk voor meer informatie op www.kunstgeinatelierroute.nl

Het hart van de route is wederom het atrium van het
Stadshuis, met een uitgebreide overzichtstentoonstelling
van alle 60 deelnemende kunstenaars uit Nieuwegein en
omstreken. De feestelijke opening is op 9 juni om 19.30
uur en wordt verricht door burgemeester Frans Backhuijs.
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Twee “groene” websites

Natuur Nieuwegein: wilde planten,
paddestoelen en beestjes
1

Nieuwegein is een stad. Maar Nieuwegein is geen steenwoestijn. Het is een stad
vol groen en water. Er is natuur in Nieuwegein. Daar is zelfs hier en daar wat
plaats voor gereserveerd. Maar de natuur heeft zelf ook heel wat plaats veroverd.
Er groeien allerlei wilde planten en zwammen. Daar leven allerlei diertjes hun
eigen leven.
Je kunt hier op verschillende manieren naar kijken. Je
kunt het smerig en onverzorgd vinden. De eigenaar van
deze website ziet het zo: “Nieuwegein is rijk aan wilde
planten, zwammen en beestjes. Dat merkt u als u er
wandelt of fietst. Die planten, zwammen en beestjes
zijn bijna eindeloos gevarieerd. Dat is boeiend. Wat is
dat nu weer voor plant of beest? Pas op hoor, misschien
steekt ie! Hoe heet ie?”
Misschien vind je die “onkruidjes”, zwammen en
beestjes ook boeiend, interessant. Omdat ze mooi zijn
of juist lelijk, geuren of zelfs stinken, prikken of branden, zomaar in uw tuin verschijnen of in het plantsoen,
eetbaar of giftig zijn, overal zijn te vinden of bijna nooit
gezien. Hoe dan ook, als je wandelend of fietsend er
oog voor hebt, vind je soms, of wat vaker, een wilde
plant of zwam of een beestje en wil je weten wat het is
en wat de naam is.
Bij de boekhandel kun je allerlei gidsen kopen. Die
boeken bevatten enorm veel planten of zwammen,
maar vele daarvan zul je in Nieuwegein nooit tegenkomen en heel wat Nieuwegeinse planten, zwammen
en beestjes staan er niet in!
Met deze website kun je het gevondene determineren.

Een site met wilde planten, zwammen en beestjes
die allemaal in Nieuwegein zijn aangetroffen. En de
verzameling groeit voortdurend aan. Een doodenkele
keer valt er ook wel wat af (niet meer aangetroffen).
Goede raad voor determinatie
1. Neem een digitale camera mee bij het wandelen
en fietsen.
2. Fotografeer het plantje, de zwam of het beestje
waarvan je meer wilt weten.
3. Thuisgekomen raadpleeg je deze site. Er staan
meer dan 700 planten op, gesorteerd op (bloem)
kleur en kenmerk en de zwammen en beestjes op
vormgroepen.
4. Zijn er in eerste aanleg meerdere antwoorden:
let beter op de details en lees de beschrijvingen
bij de foto’s goed.
5. Blijf op de site kijken: er komen geregeld aanvullingen met nieuwe vondsten. Elk jaar wordt
naar nieuwe wilde natuur gezocht!
De heer Udo Tenge, eigenaar van deze site, is tevens lid
van de Groengroep van Wijkplatform HZL.
Dit artikel is gebaseerd op de homepage van de site
www.natuurnieuwegein.nl

Pluk de Stad:
Eetbare wilde planten
2

De visie van de makers van deze site is: het is zonde dat er zo veel eetbare bomen en planten in de stad
groeien die niet geplukt worden. Met deze website willen we mensen informeren en stimuleren om de rijkdom
aan gezonde, wilde planten die er in de stad is ook te gebruiken. Dat is leuk. Gezond. En lekker. Maar ook
belangrijk uit milieuoverwegingen. Door zelf lokaal te oogsten help je mee aan een locale voedseleconomie.
Pluk de Stad is een initiatief voor mensen die eetbare (wilde) planten willen ontdekken in hun eigen omgeving. Van
watermunt tot look-zonder-look. Je vindt op de site een kaart met duizenden eetbare wilde planten in Nederland,
info over 350+ eetbare planten en 100+ recepten.
Je kunt je abonneren op een nieuwsbrief, op een facebookgroep en je kunt mee op ontdekkingstochten in Utrecht
/De Bilt. Kijk voor meer informatie op www.plukdestad.nl

6

Lentefeest Natuurkwartier
Op zondag 21 mei, de dag na festival Lentekriebels, is er in het Natuurkwartier het
jaarlijkse Lentefeest (voor veel Nieuwegeiners een begrip!). Een dag actief in de
buitenlucht, met veel leuke doe-activiteiten voor jong en oud. Vier ook de lente en
ontdek de vele mogelijkheden van duurzaam leven!
Kijk voor meer informatie op www.natuurkwartier.nl

De Proevtuin
De Proevtuin is een initiatief waar Nieuwegeinse inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of met een
dagbesteding samen met Nieuwegeinse vrijwilligers, een biologische voedseltuin maken en onderhouden in het
Natuurkwartier in Park Oudegein.
De Proevtuin wil een ontmoetingsplek zijn waar onder begeleiding
de diverse doelgroepen samenwerken en ook activiteiten rondom
de tuin zullen organiseren, zoals kookworkshops en een oogstfeest.
De partners die de Proevtuin mogelijk maken zijn Stichting
Duurzaam Nieuwegein, Stichting Reinaerde, Stichting De Wending,
WIJ3.0, Wijkplatform Centrum-Merwestein, Wijkplatform
Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard.
De naam De Proevtuin is ontstaan vanuit het idee dat de tuin een
proeftuin is waarin niet alleen geëxperimenteerd wordt met nieuwe
samenwerkingsvormen, maar ook met het zo duurzaam mogelijk
voedsel verbouwen en voorlichting hierover geven. Omdat men dit
voedsel natuurlijk moet proeven, werd de f een v.
De Proevtuin bevindt zich achter het Milieu Educatiecentrum, naast
de Vlindertuin, waar het ooievaarsnest staat.
De Proevtuin heeft een van de weilanden nabij het Milieu Educatie
Centrum begin vorige jaar in gebruik genomen. Door een aantal
vrijwilligers is tijdens NLDoet het eerste stuk land dubbel gespit. Dit
liet gelijk zien wat het doel is van dit initiatief: samen met elkaar op
een goede manier buiten bezig zijn en daar uiteindelijk groente
verbouwen op een verantwoorde biologische wijze. Er is vorig
seizoen ook al goed geoogst: grote aardappeloogst, diverse soorten
sla, andijvie, radijs.
Vrijwilligers gezocht!
Elke zaterdag van 10.00 tot ca. 13.00 uur zijn vrijwilligers aan het
werk in de Proevtuin. De Proevtuin heeft een van de weilanden nabij
het Milieu Educatie Centrum begin vorige jaar in gebruik genomen.
Alle hulp uit de wijken is welkom! Want inmiddels is er nu zo’n 400 m2
grond in gebruik en we hebben nog eens keer 400 m2 die nu nog
verwilderd zijn. Alle inwoners zijn daarom welkom, of je nu maar af
en toe kunt komen, of wanneer je regelmatig kunt en wilt helpen.
Aanmelden kan via info@proevtuin.nl of kijk voor meer informatie
op www.proevtuin.nl

Hulp nodig bij
ingewikkelde
formulieren?
MOvactor
helpt!
Hebt u ondersteuning nodig bij
het invullen van formulieren of het
lezen van ingewikkelde brieven?
Of hebt u behoefte aan informatie
over regelingen of een activiteit
in de buurt? U bent van harte
welkom op donderdagochtend
tussen 9.00 en 12.00 uur op
het gratis spreekuur in Buurtplein
Zuid, Ratelaar 37.
Voor informatie over spreekuren
op een andere dag, kijk op
www.movactor.nl.
(Noot redactie: MOvactor is partner
voor welzijn en maatschappelijke
ondersteuning in Nieuwegein.)

Hoe het was, hoe het is en hoe het wordt. En
wat het al heeft opgeleverd! Zie foto hieronder.
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vervolg van pagina 3

Verleidingen
grasveld bij de patiowoningen
Nieuwegeinse knuffeldieren voor de kleinsten De dierenweide, op het grasveld voor de patiowoningen, wordt
“bemand” door dieren van kinderboerderij IJsselstee in het Natuurkwartier. Zou ezelin Evelien komen? Of Franse
Hangoor?
Jeu-de-boules Jeu-de-boules wordt gespeeld op de banen bij Bakenmonde. Verzamelen op het grasveld bij de
patiowoningen. Ab van der Velde en Adrie van Raay hebben in 2016 deze banen gerealiseerd en zijn nu de
organisatoren van deze activiteit op ons festival.
Vossenjacht Angela Timens is de organisator van de vossenjacht. Angela realiseerde met een paar buurvrouwen
in 2016 de herinrichting van een speelpleintje bij de Benedenmonde. Verzamelen op het grasveld bij de patiowoningen. Op de foto hierboven enthousiaste deelnemers vossenjacht 2016 Benedenmonde.
Hut bouwen en andere activiteiten Dit vindt plaats op het grasveld bij de patiowoningen. Organisator zijn vrijwilligers van Bouwspeeltuin Jeugdland. www.jeugdlandnieuwegein.nl
Demonstratie Karate en Clinic Zelfbescherming Ron Calmer organiseert deze activiteit in de Brede School, waar
hij ook cursussen op karategebied geeft. Het sportaanbod van de Magatama Karate-do vereniging (Vianen en
Nieuwegein Hoogzandveld), waaraan Ron Calmer verbonden is, bestaat uit Karate en zelfbescherming, sporten
met strakke discipline en etiquette. De nadruk ligt op goed en respectvol met elkaar omgaan. www.magatama.nl
De demonstratie wordt gehouden van 11.00-11.30 en van 12.00-12.30 uur. De clinic vindt plaats van 12.30-13.00 uur.

Verleidingen
Buurtplein Zuid
Fractals maken met de computer
Dit zijn een soort van digitale borduurwerken,
die je maakt met behulp van software. Ziska
van Gulik, bewoonster van Bakenmonde,
verzorgt deze demonstratie.
Kunstgein en “HZL paints art” Heel HZL schildert!
Dat zou mooi zijn. In elk geval is het onze bedoeling
buiten bij Buurtplein Zuid een groot doek te
plaatsen waarop festivalbezoekers gezamenlijk
kunnen schilderen.
Zet uw kunstzinnigste beentje voor!
Wij proberen het kunstwerk na het festival een
passende plaats te geven.
Het uitgebreide programma kunt u terugvinden op bijgevoegde flyer.
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