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Dankwoord wethouder
Jan Kuiper
Beste bewoners,
Wat fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten! En wat prachtig dat we dat
kunnen doen op een door bewoners georganiseerde dag! Ik ben heel trots
op het resultaat van de historische borden op Kerkveld en het community art
project aan de Nedereindseweg. Een fantastische verbinding tussen verleden,
heden en toekomst! Nog mooier vind ik de inzet die zoveel bewoners – ondanks
corona – hebben getoond om dit te realiseren. Die inzet is wat Betere Buurten
zo mooi maakt. Ik wens iedereen een prachtige dag op 11 september en zie
jullie graag in de buurt.

Met vriendelijke groet,
Jan Kuiper
Wethouder Betere Buurten
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Emma
Emma keek eens om zich heen en zag veel
tekeningen met handen, daarom gooide ze het over
een anderen boeg met een heel groot konijn.

Dorian
Muziek speelt een grote rol in mijn leven. Toen ik 5
was, begon ik met pianoles. Eigenlijk was ik te jong,
maar mijn zus Milou en broer Harald hadden al les
en dat wilde ik ook! Milou vertelde me dat ik eerder
noten kon lezen dan dat ik kon lezen en schrijven.
Op de muziekschool speelde ik samen met blazers
en zo ontstonden vriendschappen. Ik ging met ze
mee naar het fanfareorkest en werd gegrepen door
de blaasmuziek. Bij KNA Vreeswijk leerde ik mijn
man kennen en samen zijn we actief in diverse
orkesten. Mijn instrument is de hoorn: een prachtig
instrument, dat misschien niet bij iedereen bekend
is. Daarom heb ik voor een afbeelding gekozen
waarop de hoorn goed te zien is.

Milou
Als eerste van de vier kinderen Kouwijzer leerde
ik, Milou, piano spelen. Op de muziekschool in
Nieuwegein, bij Ko van der Velpen, ben ik ook veel
met anderen gaan samenspelen. Ik koos uiteindelijk
voor een studie chemie met muziek als grote hobby
daarnaast. Tot op de dag van vandaag musiceer ik
het liefst met andere mensen. Maar met mijn zus
Dorian levert dat nog steeds het meeste plezier op!
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Beste bewoners,
Eindelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten op Kerkveld en omgeving, in onze
buurt! Directe aanleiding vormen twee prachtige initiatieven uit de buurt die een
link zijn naar de historie van Nieuwegein en deze buurt in het bijzonder.
Zo wordt er een prachtig kunstwerk onthuld aan de Nedereindseweg. Daarnaast
zullen twee geweldige historische borden over de historie van het Kerkveld op
een bijzondere manier worden onthuld. Kom ook, ontmoet je medebewoners en
laat je verwonderen! Uiteraard houden we rekening met alle geldende corona
maatregelen.

Eindelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten!
In dit programmaboekje lees je over de initiatiefnemers en de verschillende
activiteiten waar je op 11 september aan deel kunt nemen. In het midden vind
je een blokkenschema waar je in één overzicht kunt zien welke activiteiten waar
worden georganiseerd. Op de achterkant van het blokkenschema vind je een
prachtige kleurplaat. Het is een programma voor jong en oud. Daarmee past het
volledig bij onze stad, een jonge stad met een oude historie!
Deze buurtgenoten hebben in de afgelopen periode de handen uit de mouwen
gestoken:
Graag tot ziens op 11 september!
Uw buurtgenoten!
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Uitgelicht: Het kunstwerk
aan de Nedereindseweg
Als kunstenaar word ik gemotiveerd door wat kunst kan betekenen binnen en
voor de samenleving. Kunst die de maatschappij bevraagt, kritische vragen
stelt en de vanzelfsprekendheid van cultuur en zaken durft te bevragen. Binnen
die kunstwereld mag je alles zeggen, doen en maken zonder dat kunstwerken
tot actie of verandering leiden. Daarom werk ik ook op grensgebieden en
community-art past daar goed bij.

Mireille Nagtegaal: het resultaat geeft een
prachtige weerspiegeling van de huidige
bewoners van Nieuwegein
Het kunstwerk: ‘Via kunst naar Kerkveld’ is bescheiden aanwezig als een
slinger in de stoep. Het is deels gepland vanuit mijn idee en deels toeval
door invloed van tientallen inwoners. Het resultaat van het geheel geeft een
prachtige weerspiegeling van de huidige bewoners van Nieuwegein.
Een traditioneel kunstwerk zal zelden leiden tot het anders bekijken van een
publieke ruimte. Het kunstwerk: ‘Via kunst naar Kerkveld’ doet dit alleen al door
de lengte, ligging en verwerking van de titel wel. Wandel mee met de kunstenaar
en ga heen-en-weer over Nedereindseweg. Gedurende de dag zullen andere
kunstenaars aansluiten om te vertellen over hun motivatie en bijdrage.

Elise
Elise heeft bij haar moeder op het atelier aan de
tegel gewerkt, samen met haar zoon Jonathan.
Door een flyer is ze attent gemaakt op het project.
Ze wilde iets eenvoudigs wat goed in zwart-wit is om
te zetten. Het is een vrouw geworden die over een
diepte heen springt. Het is ook figuurlijk bedoeld.

Jonathan
Is 9 jaar en heeft zelf een tegel gemaakt. Hij heeft
een fantasiedier gemaakt waar iets van een draak
en een schildpad in zit. Hij kan ook een heel verhaal
bedenken bij de afbeelding.

Noah
Noah heeft een eigen wereld met wezens, hij ging
enorm op in zijn tekening en heeft die zelfs thuis
afgemaakt.

Femke
Femke pakte het praktisch aan door simpelweg haar
hand over te trekken en een effect te creëren met
extra lijnen.

Mireille Nagtegaal
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Tijn
“Hoi ik ben Tijn, ik ben 11 jaar en ik heb voor dit
ontwerp gekozen omdat je in een lockdown altijd
creatief moet zijn en bij minecraft ben je dat ook.
Daarnaast vind ik het ook heel leuk om in 3D te
tekenen, daarom heb ik deze 3D-minecraft tekening
gemaakt.”

Anouschka
“Ik heb deelgenomen aan het kunstproject omdat
ik het leuk vond dat het project echt over mij
gaat. Ook vond ik het kleuren en binnen de lijntjes
tekenen leuk.”

Leila
“Ik heb deelgenomen omdat ik het leuk vond om de
tegel te maken. Vooral het bedenken van wat op de
tegel gezet moest worden vond ik leuk. De dolfijn
is mijn lievelingsdier en daarom heb ik deze op de
tegel gezet.”

Yentel
“Ik heb deelgenomen omdat ik het leuk vond om te
doen en ik had er wel een leuk idee voor. Het wat
iets nieuws voor mij maar dat vond ik juist een leuke
uitdaging.”

Milan
“Ik heb deelgenomen omdat ik het leuk vond om
mee te doen. Ik vond het leuk om iets met Herman
Brood te doen om dat ik daar fan van ben.”
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Uitgelicht: De historische
borden op het Kerkveld
Wick van Rijn: Als naaste bewoner van de begraafplaats worden mij
regelmatig vragen gesteld over deze locatie. Zodoende kwam ik met het plan
om de begraafplaats bij de renovatie van het Kerkveld te betrekken. Ik heb het
idee bij het team van Betere Buurten ingebracht en zo is er een samenwerking
ontstaan met bewoners, de Historische Kring Nieuwegein, de gemeente en
Betere Buurten om het Kerkveld en begraafplaats van informatieborden te
voorzien.

Wick: als naaste bewoner van de begraafplaats worden mij regelmatig vragen gesteld
Jan Rijdes: Als bewoner van het Kerkveld ben ik van mening dat deze
historische plek meer aandacht verdient. Het is de oudste nog in gebruik
zijnde begraafplaats van de provincie. Ik werd benaderd of ik meer historische
informatie kon verstrekken. Omdat ik de 4e generatie van de familie Rijdes
ben die op het Kerkveld woon heb ik enthousiast hiermee ingestemd. Omdat
mijn vader begrafenis ondernemer is geweest vind ik het ook belangrijk dat
zijn traditie tijdens begrafenissen bekend en bewaard blijft. Het idee om
informatieborden te plaatsen is belangrijk om de geschiedenis te bewaren.

Jan: als bewoner van het Kerkveld ben ik
van mening dat deze historische plek meer
aandacht verdient
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Liesbeth
Ze heeft op het project van Mireille gestemd, omdat
verschillende mensen en kinderen eraan mee
konden werken. Ze hoopt dat mensen bij het zien
van de tegels met elkaar in gesprek gaan.
Tijdens de bezoeken bij Mireille is er gesproken over
een levensmotto dat Liesbeth graag op de tegel zou
willen hebben. Dit motto is: “hou van jezelf”. Hoe
sta je in je leven, accepteer jezelf zoals je bent.
Iedereen heeft zijn kwaliteiten en je bent goed zoals
je bent. De gesprekken met Mireille waren leuk en
leerzaam. Een proces waarin je bedenkt wat er nog
meer op de tegel kan komen. Ze is heel benieuwd
hoe de tegel er uiteindelijk uit gaat zien.

Rosan
“Samen met mijn twee kinderen Liv en Tijn doe ik
mee aan het community art project van Mireille.
Al 15 jaar woon ik met veel plezier met mijn man
en kinderen hier in de buurt. Wij komen dagelijks
over de Nedereindseweg, vooral over het stuk ter
hoogte van de Middenhof en Kerkveld. Vanaf het
begin dat wij hoorden over het project van onze
buurvrouw waren wij al enthousiast en wilden wij
graag meedoen. We zijn heel benieuwd naar alle
inzendingen en bovenal naar het eindresultaat!”

Liv
“Ik ben Liv en ik ben 8 jaar. Ik vind mensen blij
maken leuk, daarom heb ik deze tekening met
allemaal vrolijke figuurtjes gemaakt. Ik hoop
dat mensen even stoppen tijdens hun wandeling
om naar de tekening te kijken en dat ze het
zoekspelletje willen doen.”
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Carla
Carla Sulman is de moeder van Mandy Sulman.
Ze heeft lange tijd gewerkt als chef-kok in de
catering waarmee ze internationale prijzen heeft
gewonnen. Carla heeft veel affiniteit met engelen,
die volgens haar ieder mens beschermen. Tot vorig
jaar werkte zij ook als medium. En gaf veel lezingen
over engelen. Ze heeft de tegel vanuit haar gevoel
gemaakt, niet vanuit haar hoofd.

Emma
Emma heeft Mireille op Kerkveld ontmoet. Ze is zelf
behoorlijk creatief. Ze houdt veel van dieren, is ook
docent dierenverzorging geweest. Haar tekening
bestaat uit twee herten, een moeder met haar jong
en 3 konijntjes, met een bos op de achtergrond.
Deze dieren hebben een persoonlijke betekenis voor
haar.

Janette
Janette heeft onderzoek en historisch nazoekwerk
voor haar ontwerpen verricht. Door over de
Nedereindseweg te wandelen van het tunneltje tot
de Herenstraat heeft ze veel van de historie herleid.
Het thema is ‘tijd’ en het idee is dat mensen de tegels
zien als ze naar ‘beneden’ kijken en het echte zien
als ze ‘omhoog’ kijken. Ze verbeeldt de knotwilgen
en de Middenhof, de lantaarns op het Kerkveld, de
ornamenten aan weerszijden van de ingang van de
begraafplaats, die over leven, dood en tijd gaan.
De klok van de dorpskerk, die bij haar op 18.19
uur staat, het ontstaansjaar van de kerk en het
uithangbord van café de Zwaan op de hoek van de
Herenstraat.
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Programma onderdelen

Feestelijke opening
Wat:

We starten met een wandeling vanaf de twee beginpunten van het
kunstwerk van Mireille Nagtegaal. Loop mee met Jan Kuiper of met
de historische figuren, die elkaar op het Kerkveld ontmoeten voor de
onthulling van borden en het kunstwerk.

Waar:

Jan Kuiper start bij de Middenhof, de historische figuren starten bij
De Zwaan en ontmoeten elkaar op Kerkveld bij de Waterpomp.

Tijdstip:

10:30 uur.

Lezing historie Kerkveld en omgeving
Wat:

René van de Historische Kring Nieuwegein geeft een lezing over de
geschiedenis vanaf het jaar 1000 toen het eerste kerkje gebouwd is,
de grafornamenten en de plattegrond van de kerk, tot aan dat het
kerkje weer afgebroken is. Hang aan zijn lippen!
Aansluitend wordt door Jan op het kerkhof over de tradities tijdens
het begraven verteld en er wordt ter plaatse naar een aantal
historische graven gegaan waarbij uitgelegd wordt welke symbolen
op verschillende grafstenen zijn aangebracht.

Waar:

Kerkveld en de begraafplaats.

Tijdstip:

11:15 en 14:15 uur.
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Carrie
“Ik heet Carrie en heb ook een tegel gemaakt. Het
was voor mij persoonlijk een heel bijzonder project
omdat ik hiermee het verlies van mijn man Gert Jan
Burgers heb verwerkt. Mireille kwam op mijn pad en
dat moest waarschijnlijk zo zijn. Mijn man was een
geboren en getogen Jutphanees, Wijkersloter. Wij
ontmoetten elkaar jong en vonden elkaar meteen
leuk. Dat is altijd zo gebleven. Helaas moet ik hem nu
missen. Heel leuk is dat wij samen zijn begonnen in
de flat op de Nedereindseweg. Naast de Profimarkt,
toen. Op Kerkveld lagen mijn mans opa en oma
begraven, daar zijn we dus vaak geweest. Zelf
werk ik al 40 jaar als peuterleidster in Nieuwegein,
waarvan de laatste 20 jaar in Wijkersloot.”

Anne-Marie
Voor mijn creatieve werk vind ik vaak inspiratie in
de natuur. Deze keer heb ik gebruik gemaakt van
het prachtige grafische element van boomtakken
en vlinders. In mijn ontwerp heb ik gespeelt met
positief en negatief. Bij de takken is de tussenruimte
weggehaald en bovenin zijn juist de vlinders
gegraveerd. Ik vond het erg leuk om hierover na
te denken en er mee te spelen.Door een vriendin
werd ik op het project van Mireille gewezen, erg
leuk! Geheel passend in deze tijd leerde ik haar
buiten kennen op Kerkveld. Wat extra leuk is dat
mijn zoon Bas ook meedoet. Het is bijzonder dat
ons werk wordt ‘vereeuwigt’ op de stoep van de
Nedereindseweg. We zijn benieuwd wat de tijd,
natuur en erosie met het werk gaat doen.
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Mandy
Een mooie uitspraak vindt Mandy ‘Schoonheid
manifesteert zich door de ogen van de waarnemer’.
Mandy werkt als echocardiografist in de medische
sector. In 1997 is zij begonnen met schilderen.
Ze heeft in 2019 de publieksprijs gewonnen bij de
Nationale Kunstdagen. Ze heeft tekenlessen gevolgd
om haar techniek uit te breiden. Ze schildert vanuit
een meditatieve houding. Haar schilderstijl, haar
schriftuur, valt binnen de moderne kunst. Op haar
Instagram (mandysulman.art) kunt u meerdere van
haar werken zien.

Historische figuren ontmoeten
Wie:

Anna van Rijn
Jonkvrouw Anna van Rijn was bewoonster op kasteel Rijnhuizen. Op
het Kerkveld heeft zij 5 Godscameren gesticht, deze waren bestemd
voor noodlijdende inwoners van 50 jaar en ouder. Achter één van deze
huisjes stichtte zij een school waar de arme kinderen gratis les kregen.

Joline
Joline heeft een mandala gemaakt voor de tegel.
Zij maakt veel mandala’s. Zowel in het klein als in
het groot en ook op muren. Ze doet dit op gevoel.
Er gaat geen ontwerp aan vooraf, ze werkt intuïtief.
Ze begint van binnenuit naar buiten toe. Veelal is de
mandala in één kleur of kleurschakeringen. De lijnen
zijn belangrijker dan de kleuren. Ze maakt mandala’s
voor haar ontspanning. Het kijken naar een mandala
is een rustmoment voor haar. Joline is begonnen
als binnenhuisschilder. Daarna is ze specialistisch
schilderwerk gaan doen als zelfstandige.

Chirurgijn Teljer
Chirurgijn Teljer zal zich presenteren als diegene die verantwoordelijk
is voor de bestrijding van de cholera in Jutphaas. Hij vertelt ook hoe
hij het geld heeft verdiend om medicijnen en het plaatsen van een
waterpomp te kunnen betalen.
Waar:

Start op het Kerkveld bij de Waterpomp.

Tijdstip:

12:00, 13:30 en 15:00 uur.

Rondleiding Oude Pastorie 12:45 uur
Wat:

Nedereindseweg 112-114 is de tweede pastorie van Jutphaas
die gebouwd is in 1407. Het achterste deel van het gebouw
komt uit het tweede kwart van de 16e eeuw. De kelder met
kruisgewelven is mogelijk nog ouder: uit de middeleeuwen. Het
voorste deel is 17e eeuws. Momenteel wordt Nedereindseweg 112
gerestaureerd en gerenoveerd door de familie Miltenburg, tijdens
de openmonumentendag kunt in een kijkje nemen en zal u in kleine
groepjes (ca. 5 personen) worden rondgeleid. U kunt dan zien hoe
een historisch pand met behoud van oude details weer een nieuwe
toekomst krijgt.

Waar:

Nedereindseweg 112

Tijdstip:

12:45 uur

Bas
Bas studeert aan het Grafisch Lyceum in Utrecht.
Zijn werk is geïnspireerd door de vogelhuisjes die
hij tegenkomt op zijn wandelingen in Nieuwegein.
Daarnaast heeft hij zich ook laten inspireren
door zijn favoriete illustrator en schrijver van de
Hilda stripboeken Luke Pearson. Bas houdt van
monsters en maskers en laat dit altijd in zijn werk
terugkomen.
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Dorpsomroeper/Aanspreker
De dorpsomroeper verkondigde belangrijke mededelingen aan de
bevolking. De functie aanspreker werd vaak in combinatie met
die van dorpsomroeper uitgeoefend. De aanspreker was tevens
doodgraver. Hij wierf de dragers (vaak buren) die de kist naar het
graf droegen.
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Arno
Op 10-jarige leeftijd kreeg ik mijn eerste lessen
klassiek gitaar, maar klassieke muziek was het niet
voor mij. In de tweede klas van de middelbare school
kwam ik in contact met een jongen die ook gitaar
speelde en thuis een elektrische gitaar had. Toen ging
het snel. Samen met hem ben ik mijn eerste bandje
begonnen. Ik heb mijzelf aangeleerd hoe je gitaar
speelt, hoe je nummers schrijft, improviseert, soleert,
bestaande nummers arrangeert en er voor een band
behapbare partijen van maakt. Door de jaren heen
heb ik in meerdere bandjes gespeeld en verschillende
soorten muziek gemaakt. Op dit moment speel ik in
een rock coverband en vorm ik een akoestisch duo
met een zangeres.

Jeanette
Verhalen van bewoners met koffie, thee en kleurplaten
Wat:

Weten wat er leeft - vroeger en nu - in de buurt?

Waar:

Langs de hele Nedereindseweg bij de statafels.

Tijdstip:

Ieder half uur, start om 11:30 uur.

Pianoconcert van Milou en Dorian
Wat:

(oud) bewoners Milou en Dorian Kouwijzer spelen prachtige
pianomuziek. Kom naar ze luisteren!

Waar:

Nedereindseweg ter hoogte van huisnummer 199.

Tijdstip:

Ieder uur, start om 12:00 uur.
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“We wonen al sinds 2006 in deze wijk. Het is een
hele fijne wijk, bijna een dorp. Je maakt op straat
een praatje met elkaar. Je kijkt ook om naar elkaar.
Er is persoonlijk contact. Ik heb als vrijwilliger
in het verzorgingshuis gewerkt. Ook heb ik in de
buurtsuper gewerkt. Bij een tegel maken vind ik
het leuk dat er iets blijvends ontstaat. Dat je iets
bijdraagt aan de wijk. Ik heb gezocht naar wat er op
de tegel moest komen. Het is een portret geworden.
Er moet nog wel iets te raden over blijven.”

Iris
Iris heeft een atelierruimte op de Kerkstraat waar
zij schilderlessen geeft. Via haar dochter Elise
kwam zij in contact met Mireille. Ze heeft een engel
uitgebeeld op de tegel. De engel staat ook op haar
visitekaartje. Het is haar beschermengel. De engel
heeft zo hard gewerkt dat die nu haar hand onder
haar hoofd houdt en op het atelier mag blijven.
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Anja en Niek
“Ik was de ramen aan het lappen toen Mireille
langs liep en mij enthousiast maakte voor haar
kunstproject. Mijn kleinzoon Niek van 10 jaar heeft
het ontwerp gemaakt. Het zijn vlinders. Ik houd van
vlinders. Zowel de spreekwoordelijke ‘vlinders in je
buik’ als de echte vlinders in de tuin. Ik woon al 44
jaar in Nieuwegein, waarvan de laatste 13 jaar op
deze plek. In het begin was er weiland voor de deur
en liepen er koeien. Nu is er het park Kokkebogaard.
Het is net of ik in een schilderij woon.”

Riet
Riet en haar man wonen hier al 48 jaar met veel
plezier. Ze hebben vier kinderen grootgebracht die
alle vier muziekinstrumenten bespelen. Klassieke
muziek staat centraal in hun huis. Riet heeft altijd
de klassieke radiozender op staan. Al pratend met
Mireille zijn er ontwerpen ontstaan met op alle
vier een instrument dat door één of twee kinderen
bespeeld wordt. “Van klassiek naar Kerkveld.”

Wâtte
Wâtte is van oorsprong Fries, hij kan goed aarden in
Nieuwegein. “Een mooie stad en alles wat we willen
is bij de hand: water, winkels, bootjes en zelfs een
skipiste om alvast te oefenen voor de skivakantie.
De tram brengt je in korte tijd naar Utrecht.” Hij
woont hier met zijn vrouw en kinderen naar volle
tevredenheid. De wijk is veilig en hij is trots op
Nieuwegein. De tegel moet een herinneringstegel
worden met data erbij.
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Happy stones
Wat:

Rondom Kerkveld zijn prachtige
happy stones verstop. De
stenen zijn door verschillende
bewoners gemaakt en hebben
veelal een historisch karakter.
Degene die de steen vindt mag
hem houden.
Je kunt hem ook weer opnieuw
verstoppen voor een ander.

Waar:

Dat wordt zoeken

Tijdstip:

doorlopend.

Schatzoeken – geocaching
Wat:

Langs de Nedereindse weg liggen kunsttegels. Als je de tegels
goed bekijkt en de juiste antwoorden op de vragen weet te geven,
leidt het je naar coördinaten. Vind jij de juiste coördinaten en ga je
ervandoor met de prijs? (Neem je smartphone mee).

Waar:

startpunt Kerkveld.

Tijdstip:

doorlopend.

Ontdek het kunstwerk met een speurtocht
Wat:

In de kunstroute zijn zes tegels die een afbeelding zijn van iets op
de Nedereindseweg of op het Kerkveld. De kunst is deze zes tegels
te vinden (daarvoor moet je naar beneden kijken) én de originelen.
Voor dit laatste moet je omhoog en goed om je heen kijken. Kan jij
ze vinden?

Waar:

startpunt Kerkveld.

Tijdstip:

doorlopend.
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Nedereindse wandeling langs het kunstwerk
Wat:

Een traditioneel kunstwerk zal zelden leiden tot het anders bekijken
van een publieke ruimte. Het kunstwerk: ‘Via kunst naar Kerkveld’
doet dit alleen al door de lengte, ligging en verwerking van de titel
wel. Wandel mee met de kunstenaar en ga heen-en-weer over
Nedereindseweg. Gedurende de dag zullen andere kunstenaars
aansluiten om te vertellen over hun motivatie en bijdrage.

Waar:

Kunstwerk Nedereindseweg, start ter hoogte van het Kerkveld

Tijdstip:

11:15, 13:00 en 14:45 uur

Kunst in het Baarhuisje
Wat:

Vandaag kunt u een installatie bekijken in het baarhuisje met als
thema kwetsbaarheid. Een mens die probeert kunst te maken lukt
dit alleen door kwetsbaar te zijn. Daar is moed voor nodig.

Waar:

Baarhuisje op de begraafplaats Kerkveld.

Tijdstip:

12:15, 14:00 en 15:45 uur.

Deelnemers community art project

Via kunst naar Kerkveld
Ineka
“Mireille was zo ontzettend enthousiast over haar
kunstproject voor Kerkveld dat ze mij verleid heeft
om mee te doen”, vertelt Ineka. Eigenlijk had ik
weinig tijd, maar ik heb toch meegedaan.
Ik heb een schets gemaakt en Mireille heeft deze
geschikt gemaakt voor de steen. Als beeldend
kunstenaar gaat mijn werk altijd over mensen. Dit
geldt ook voor het ontwerp voor de steen: het zijn
twee zittende figuren.” Sinds 1989 woont Ineka tot
volle tevredenheid in de wijk. Het is er rustig en ze
kijkt uit op groen.

Michal en Sarah
Gitaarband Ad Jenner
Wat:

Bewoner, kunstenaar en muzikant Ad Jenner speelt gitaar. Hij
zal samen met Danny Premcharan op piano prachtige jazzy,
bluesachtige nummers gaan spelen.

Waar:

Kerkveld.

Tijdstip:

16:00 uur.

Afsluiting
Wat:

De feestelijke dag wordt afgesloten door Mireille Nagtegaal.

Waar:

Kerkveld.

Tijdstip:

16:30 uur.
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“Samen met mijn dochtertje van 2,5 jaar heb ik aan
een ontwerp gewerkt. Haar handafdruk is op het
ontwerp gekomen. Dan kan zij die later terugzien
in een steen op de Nedereindseweg. Ik vind het
heerlijk wonen in Nieuwegein. Ben hier geboren en
wilde dat mijn dochtertje ook in Nieuwegein geboren
zou worden. Ik wil mijn kind later cultuur, zoals
museumbezoek en theaterbezoek bijbrengen.”

Martin
“Al sinds mijn geboorte woon ik op Kerkveld. Ik
ben geboren op nummer 50. Na de enthousiaste
uitleg van Mireille ben ik aan de slag gegaan om
mijn geboortehuis en huidige huis te tekenen.
Uiteindelijk bleek het ontwerp door de lijnvoering
niet uitvoerbaar voor een tegel.”
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Blokkenschema
Open Monumentendag

zaterdag
10 uur
11 uur
12 uur
13 uur
14 uur
15 uur
16 uur
11 september 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45

activiteit
start sluisje +
fietstunnel ->
waterpomp op Kerkveld

met
Jan Kuiper en
historische
figuren

lezing en rondleiding

hist.kring NWG

luisteren

historische figuren
ontmoeten

Anna v Rijn,
dorpsomroeper,
dr. Teljer

historisch

rondleiding bij de Oude
Pastorie

hist.kring NWG

luisteren

algemeen

verhalen bewoners met mensen in de
koffie/thee - kleurplaten wijk

ontmoeten

luisteren naar
pianomuziek

Milou en Dorian

muziek

vind happy stones

Jeannette en
Liesbeth

zoeken

schatzoeken geocaching (smartphone nodig)

Emma

spel

Ontdek het kunstwerk
met een speurtocht

Janette

kunst

Nedereindse wandeling Mireille en
kunstdeelnemers
deelnemers
vertellen

hedendaags

expositie baarhuisje

Mireille

kunst

gitaarmuziek/band

Ad, samen met
Danny

muziek

afsluiting

Mireille

algemeen
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