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Tubingbaan weer open

De tubingbaan van 
Skipiste Nieuwegein is 
sinds zondag 3 mei weer 
open. Er is hard gewerkt 
om de tubingbaan 
nog spectaculairder te 
maken dan vorig jaar. 
Om dat te ervaren kan 
iedereen zondag gebruik 
maken van een speciale 
aanbieding. De tweede 
persoon is gratis. Tubing 
is geschikt voor jong en 
oud en kan al gedaan 
worden door kinderen 
vanaf vier jaar. 

NIEUWEGEIN - Met een op-
blaasband wordt de berg 
afgegleden. Kortom: fun en 
actie voor het hele gezin. 
Er zijn twee gevarieerde tu-
bingbanen. 

Spectaculaire bochten
Een korte rechte baan van 75 
meter lang met een schansje 
er in. En een lange baan met 
spectaculaire bochten van 
100 meter lang. 
De tubebaan is in de meiva-
kantie extra vaak geopend. 
Ook geeft Skipiste Nieuwe-
gein in de meivakantie een 
meivakantiecursus voor kin-
deren die willen leren skiën 
of snowboarden. De cursus 
is alleen voor beginners en 

geschikt voor kinderen van 
3,5 tot en met 14 jaar. 

Informatie
De cursus duurt drie keer 
twee uur in één week: 
woensdag 6, donderdag 7 
en vrijdag 8 mei. De tijden 
waarop de cursus wordt ge-
geven zijn van 14.10 uur tot 
16.00 uur of van 16.10 uur 
tot 18.00 uur. 
De Skipiste Nieuwegein is 
gevestigd aan de Nedereind-
seweg 501a. Bel voor meer 
informatie en inschrijving 
met telefoonnummer 030-
6884464 of ga naar

www.skipistenieuwegein.
nl



Jong en oud kan weer gebruik maken van de spectaculaire tubingbaan als onderdeel van de 
Skipiste Nieuwegein.  Foto: Skipiste Nieuwegein

A-diploma’s
MERWESTEIN - In het 
zwembad van sportcom-
plex Merwestein zwom-
men 29 april kinderen af 
voor hun A-diploma. De 
kinderen die geslaagd zijn, 
zijn Ietske van Beld, Hugo 
van Heeren, Chanel Adely, 
Sarina Saeidi, Izel Kaya, 
Luca van Amerongen, 
Dewi Wellerd, Luc Bie-
mans, Thom Jansen, Zoë 
Bronder, Björn de Groot, 
Robin Swinkels, Solene 
de Haan, Gijs van Dalen, 
Noor Wolters, Thijmen van 
der Beek, Julian Kragten, 
Silas Drost, Bilal Loukili, 
Maartje Ooms, Alysia Kor-
di, Philip Mana, Vladimir 
Narimanov, Hannah Mina, 
Joost Bent, Laura van de 
Kruijs, Ruwena Perera, Ief-
ke Veenema, Tyas de Jong, 
Abel Hofkamp, Timo van 
der Horst, Alicia van der 
Veen, Jeffery van Houten, 
Marcus Stol en Luuk Bos-
koort. Voor meer informa-
tie over zwemlessen en/of 
andere activiteiten kijk op 
www.merwestein.nl of bel 
030-6004260.

www.merwestein.nl

Wandelen voor 
vluchtelingen
NIEUWEGEIN - Aandacht vra-
gen voor de vluchtelingen 
in Syrië. Dat is het doel van 
de wandeling in de nacht 
van hemelvaart 14 op 15 
mei. Een groep van 1200 



wandelen in het holst van 
de nacht 40 km van Rot-
terdam naar Den Haag. Een 
van de lopers is Marco van 
Oostrum (44 jr) uit Nieu-
wegein. Wereldwijd zijn 
er alleen al door oorlogen 
50 miljoen vluchtelingen. 
Ontheemden die een steeds 
groter probleem gaan vor-
men. Alleen al in Syrië 
zijn al 12 miljoen mensen 
van huis en haard worden 
verdreven. Het enige wat 
ze nog bij zich hebben is 
wat ze mee hebben kunnen 
dragen. Van Oostrum trok  
zich de troosteloze beel-
den aan als vader van twee 
zonen. Van Oostrum: “Als 
inwoner van Nieuwegein 
is het bijna niet voor te stel-
len om geen huis meer te 
hebben waar je veilig bent 
en in vrijheid kan staan 
en gaan.” Om die reden 
gaat hij de 40 km s’nachts 
meelopen en laat zich voor 
het goede doel sponsoren. 
Voor Van Oostrum maakt 
het lopen ook deel uit van 
zijn gezondere leefstijl. Hij 
viel in een half jaar 35 kg 
af en stelde zich daarbij ge-
zondere doelen. Een daar-
van is het lopen van afstan-
den. Om die reden sprak 
de wandeling van de nacht 
voor de vluchteling hem 
aan. waaronder kilome-
ters lopen. Sponsoren kan 
door op de site van Stich-
ting vluchteling ( www.
nachtvandevluchteling.nl 
) te klikken daar de naam 
Marco van Oostrum in te 
vullen. Daarmee kom je op 
zijn persoonlijke pagina. 

SpOrTNIEUWSVoetbal Vakantie 
Week 2015
PARKHOUT - In het kader van 
de Voetbal Week 2015 kun-
nen jongens en meisjes van 
maandag 17 t/m vrijdag 21 
augustus elke dag voetbal-
len. 

Waterpret
Daarnaast is er nog veel meer 
te doen zoals waterpret, vos-
senjacht, voetbal clinic en 
een dagje op pad. Het pro-
gramma is van maandag 
tm donderdag van 09.00 tot 
16.00 uur. 
Op vrijdag vanaf 09.00 tot 
13.00 uur. Het inschrijfgeld 
is 75 euro per deelnemer 
(incl. gepersonaliseerd voet-
balshirt). Contant betalen 
bij inschrijven. 
Wie geboren is in 2005, 2006, 
2007 of 2008 en komend sei-
zoen in de E of F jeugd speelt 
kan zich inschrijven. 

Inschrijven
Inschrijven is op dinsdag 
12 mei vanaf 18.30 tot 20.00 
uur in de kantine van SV 
Geinoord aan het Parkhout 
1. Of vul het inschrijffor-
mulier in (per e-mail op te 
vragen) en geef dit samen 
met het inschrijfgeld af bij 
Saskia (Anemoonstraat 64) 
of bij Nathalie (Prins Hen-
driklaan 28). 

De VVW wordt in nauwe sa-
menwerking en met onder-
steuning van vrijwilligers 
van SV Geinoord en DVSN 
gehouden.

12 mei van 18.30 tot 20.00 
uur kantine SV Geinoord



Van stoomboot tot woonboot: 
Ora et Labora in boek en lezing
Over de Ora et Labora, de 
oudste en meest bekende 
woonboot van Utrecht, 
verschijnt een boek. Het 
is geschreven door Cisca 
de Ruiter, medewerkster 
van de Museumwerf en 
draagt de titel: ‘Ora et 
Labora-van stoomboot 
tot woonboot’. De 
verschijning van het boek 
wordt gevierd met een 
lezing en een feestelijke 
boekpresentatie op 30 
mei bij Museumwerf 
Vreeswijk. 

VREESWIJK - Aanvang van 
het programma is 13.30 uur 
in het Theehuys. De toegang 
is 4 euro per persoon (incl. 
twee consumpties). 
De locatie is overigens rol-
stoelvriendelijk. Plaatsen 
reserveren is mogelijk via 
info@museumwerf.nl of 
museumwerf@museum-
werf.nl. 
Of telefonisch tijdens kan-
tooruren: 030 601 87 70 of 
030 657 95 81. Museumwerf 
Vreeswijk is aan de Wiersel-
aan 113. Voor routebeschrij-
ving en meer informatie: 
www.museumwerf.nl.
 Voorafgaand aan de presen-

tatie neemt Cisca de Ruiter 
u tijdens een dialezing mee 
naar de uitstervende wereld 
van oude woonschepen. 
Zij verdiepte zich in hun 
achtergrond en onderzocht 
de persoonlijke geschie-
denissen van tal van oude 
Utrechtse woonschepen. 
Tijdens de lezing passeren 

verrassende ontdekkingen 
de revue en vertelt Cisca 
hoe zij tot dit onderzoek is 
gekomen. 
Het boek over de Ora et La-
bora is een gevolg van dit 
onderzoeksproject. Na af-
loop van de lezing wordt het 
boek gepresenteerd. 
De Ora et Labora krijgt dan 
ook een exemplaar overhan-
digd dat altijd bij het schip 
moet blijven. Daarmee 
wordt en blijft de Ora et La-
bora herenigd met haar ver-
halen die anders verloren 
zouden zijn gegaan. De Ora 
et Labora zelf is na afloop te 
bezichtigen. 

Ora et Labora
Ora et Labora-van stoom-
boot tot woonboot vertelt 

het interessante levensver-
haal van een oude Zwolse 
pakketboot. 
Het schip kreeg grote be-
kendheid als salonboot in 
Zwolle, Giethoorn en om-
streken. Maar meer nog kent 
men haar als de markante 
woonboot van de Leidse-
kade, het oudste woonschip 
van Utrecht. 
Van de sloop gered, ligt het 
schip alweer enige jaren 
als varende woonboot in 
de Utrechtse Parkhaven, de 

voormalige Veilinghaven 
die als historische haven is 
ingericht. 
De laatste jaren staat het 
schip in Vreeswijk bekend 
als Pakjesboot van Sinter-

klaas.

info@museumwerf.nl

museumwerf@
museumwerf.nl





‘Ora et Labora-van stoomboot tot woonboot’. Hier is de boot gefotografeerd in de beginjaren 
van 1930 bij Giethoorn.  E. Heukels

Interessant 
levensverhaal van 
een oude zwolse 
pakketboot

Bestellen
Het boek (A4-formaat, 86 pagina’s) is rijk geïllustreerd met 
uniek, nieuw, minder nieuw en historisch beeldmateriaal. 
Op 30 mei is het verkrijgbaar tegen een gereduceerd tarief 
van 15 euro. Na de presentatie is het boek te bestellen via 
info@dewittewaterlelie.nl of info@museumwerf.nl.

KunstGein
CENTRUM - Drie kunstzin-
nige jongelui veroveren Po-
dium. 
Van woensdag 22 april tot 
zondag 10 mei kan men in 
KunstGein Podium een ex-
positie bekijken van werk 
van Dirk Verbeek, Lewis 
Parrington en Edwin Ver-
hoek. Hun werk is bijzonder 
en kleurrijk te noemen en 
omvat verschillende tech-
nieken. 
Daarnaast blijft de kera-
miek van Ria van Kalles 
de komende drie weken 
gehandhaafd. Woensdag 
6 mei is een besloten finis-
sage, georganiseerd door 
mensen van Zorgboerderij 
Buitengewoon. Tijdens de 
openingstijden kunnen be-
zoekers met een van hen 
praten. Voor openingstijden, 
adres en meer informatie zie 
http://kunstgein.nl/exposi-
tie.

Modeshow
JUTPHAAS - Levkerk & Kring-
loop Nieuwe Hoop hebben 
8 mei (19.30 uur aan de 
Edisonbaan 16) een  mode-
show. Dit naar aanleiding 
van een aantal workshops. 
Zowel de Nieuwe Hoop,  
als de Levkerk willen een 
thuis zijn voor alle men-
sen en maatschappelijk re-
levant zijn. De Levkerk is 
elke woensdag open voor 
een praatje en een bakkie 
koffie en als men het laat 
weten kan men rond 17.30 
uur ook eten. De modeshow 
start vanaf 20.00 uur. Opge-
ven aan de Nedereindseweg 
Kringloop Nieuwe Hoop.


