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Spannende
boeken
IJSSELSTEIN/LOPIK – De
vestigingen van Bibliotheek
Lek & IJssel staan in juni in
het teken van het spannende boek en een puzzelwedstrijd rond Scandinavische
misdaadromans. Wedstrijdformulieren zijn verkrijgbaar
in de bibliotheken en moeten voor 23 juni worden ingeleverd of verstuurd naar
ijsselstein@bibliotheeklekijssel.nl Een thriller lenen levert ook de NS-boekenlegger op met een code voor
een eersteklas NS-dagkaart.
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Protesten tegen sloop
IJSSELSTEIN – Gesteund
door een volle publieke tribune spraken bewoners
van IJsselveld-Oost tijdens
de
clustervergadering
Ruimte donderdag hun
ontstemming uit over de
wijkvernieuwing.
De bewoners voelen zich niet
serieus genomen, omdat gemeente en woningbouwvereniging Provides het protest tegen
de sloop van alle flatgebouwen

'Honderden gezinnen belast met onzekerheid
niet horen. “De opkomst bij alle
informatieavonden was groot.
Maar onze vragen - zeker over
sloop - werden niet beantwoord. Plannen veranderen
voortdurend en afspraken en
oplossingen komen er niet”, aldus bewoonster Mieke Donk
namens de bewoners. “Wij willen een prachtwijk met opgeknapte openbare ruimtes, liften
en renovatie. Waarom 400 gezinnen die hier tevreden wonen

belasten met onzekerheid?
Waarom wordt er niet naar ons
geluisterd?”
Volgens de SP is er sprake van
slechte communicatie en burgerparticipatie. De meting naar
draagvlak onder de bewoners
ontbreekt. De PvdA wil kritisch
zijn. “Maar er is veel geïnvesteerd en partijen zullen nooit volledig samenkomen. We moeten
con-

structief samen verder.” Ook de
VVD ziet niets in terugdraaien
van de plannen, net als het
CDA. “De wijk ziet er op sommige plekken prima uit. Waarom
een rijdende trein stoppen?”
Volgens D66 kunnen bewoners
tijdens de inspraakprocedures nog volop
bezwaar maken.

Drie verdachten
straatroof opgepakt

Man krijgt kopstoot
op Boedapestlaan

IJSSELSTEIN – De politie heeft
donderdagavond drie verdachten opgepakt voor een poging tot
straatroof op de Randdijk en mogelijk meer berovingen.
De drie IJsselsteiners, 16, 19 en
20 jaar oud, werden aangehouden naar aanleiding van verschillende berovingen in de afgelopen maand, op of in de
buurt van de Randdijk. De politie
deed hiernaar uitgebreid onderzoek. Donderdagavond verschuilden twee van de verdachten zich in de struiken, terwijl de
derde naar de Zomerdijk liep
met de kennelijke bedoeling iemand te beroven. De verdachten
zijn in het politiebureau voor
nader onderzoek opgesloten.

IJSSELSTEIN – Een 47-jarige
inwoner van IJsselstein is
vrijdagmiddag door een tot
nu toe onbekende man mishandeld op de Boedapestlaan. Op het trottoir voor een
horecazaak kreeg hij door de
dader een kopstoot uitgedeeld. De aanleiding is onbekend. Het slachtoffer is
met verwondingen aan zijn
neus naar de huisartsenpost
gegaan.
Getuigen die de mishandeling hebben gezien, wordt
gevraagd contact op te nemen met de politie, telefoonnummer 0900-8844.

Voor het
laatst
RampZalig

De film is
begonnen!
Voor het laatste politienieuws:
www.zenderstreeknieuws.nl

DE BAZAAR VOOR
JONG EN OUD, ALS
JE VAN GEZELLIG
SHOPPEN HOUDT

IEDERE ZATERDAG & ZONDAG

ROUTE: A2 - AFRIT 7 EN VOLG: ‘HET ZAND’

WWW.UTRECHTSEBAZAAR.NL

IJSSELSTEIN – Achter de Nicolaaskerk herleefde zaterdag de markt uit 1310, onderdeel van de film Arnouds Tijdreis. Arnoud van Amstel - acteur Lucien van Geffen - loopt op aanwijzing van regisseur Robbert Vogtländer in 1310
tussen de ambachtslieden, het volk en de dieren van IJsselstein. Ruim 120 figuranten brengen de middeleeuwen
in detail tot leven; tot een bellend mobieltje en een langsrazende brommer de opnamen verstoren. En dat betekent
een nieuwe opname, wachten op de volgende scene… en genieten van het prachtige schouwspel, onderdeel van
de film die in oktober ter gelegenheid van 700 jaar IJsselstein in première gaat. (Foto: Lysette Verwegen)
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Barbecue & Gourmet Party Service

Lekker
makkelijk
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VERHUIZEN!!
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ALLES MOET WE

WK KNALLER!
32 AV 605

CONTRAST 18000:1

82 CM

Bezorging dagelijks

3 JAAR GARANTIE

Kies uit diverse ambachtelijke menu’s van vers vlees, salades, sauzen, stokbrood en kruidenboter

A-Z Barbecue menu: €11,15 p.p. Alles inclusief!

Vlees:

IJSSELSTEIN – Tijdens het
Volksfeest 700 jaar Stad,
vrijdag op het Podium, zet
RampZalig voor het laatst
de tent op zijn kop. Met
hun onvervalste IJsselsteinse pretrock nemen Marco
Bovolenta, Marco Westland, Arjan Dolman en René
Westland afscheid van hun
‘ramptoeristen’ en andere
fans. Door werk en gezin
besloten de musici een andere weg in te slaan.

Salades en meer:

huzarensalade, kartoffelsalade, witte
kipﬁlet, karbonade, 2 satés,
barbecue grilworst en hamburger koolsalade, gemengde rauwkost en roomkomkommersalade, perzikschijfjes,
stokbrood en kruidenboter
Sauzen:
zigeunersaus, cocktailsaus,
Porseleinen borden, RVS bestek
knoﬂooksaus en satésaus
en gasbarbecue

Keukens – Badkamers – Tegels – Sierbestrating
Hout – Bouwmaterialen – Tuinhout

3X HDMI

Ampèrebaan 1 • Nieuwegein • Tel: (030) 608 7111
www.bmn-nieuwegein.nl

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl

■ POSTBUS 472, 3990 GG HOUTEN ■ REDACTIE 030-6007586 / REDACTIE.ZSN@WHM.WEGENER.NL ■ ADVERTEREN 030-6007571 / UTRECHTZUID.VERKOOP@WHM.WEGENER.NL

