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Met heel veel plezier loop ik door 2008: het is goed om nog 

eens stil te staan bij alle mooie en interessante momenten.

Van het beëdigen van een burgemeester tot het veilen van 

de eerste graskaas. Van het openen van het recreatiebos 

Nieuw Wulven tot het afleggen van werkbezoeken 

aan gemeenten. En van het uitreiken van Koninklijke 

onderscheidingen tot het bijwonen van de regionale 

voetbalderby. Ik heb het allemaal met evenveel plezier 

gedaan. Ik hoop dat u dat terugziet als u stapje voor stapje 

mijn jaar 2008 herbeleeft.

R.C. Robbertsen,
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Eerste openbare beëdiging in Utrecht
De beëdiging van mr. A. Wolfsen en 
zijn benoeming tot burgemeester van 
Utrecht vindt plaats in een bijzondere 
raadsvergadering in het stadhuis van 
Utrecht.

Startschot Rhenen 750 jaar 
In Ouwehands Dierenpark klinkt het 
startschot voor Rhenen 750 jaar. De 
gemeente viert een jaar lang dat ze 750 
jaar stadsrechten heeft.

Ontvangst vrijwilligers Huis Doorn 
De vrijwilligers die Huis Doorn in stand 
houden worden jaarlijks in Paushuize 
in het zonnetje gezet. Een blijk van 
waardering voor hun inzet en toewij-
ding. 

Uitreiking Utrechtse Anjer 2007 
De heer Teun van Essen ontvangt de 
Utrechtse Anjer 2007 voor zijn inzet 
voor het culturele leven in Amersfoort. 
De Utrechtse Anjer is bedoeld voor een 
persoon of organisatie die zich op een 
bijzondere manier sterk maakt voor de 
amateurkunst in de provincie Utrecht.

Van Vollenhoven opent het Jaar  
van het Religieus Erfgoed
Prof.mr. P. van Vollenhoven opent in  
de Domkerk het Jaar van het Religieus 
Erfgoed. Het jaar is bedoeld om een  
duurzame toekomst voor het religieus 
erfgoed te bevorderen.

 Lunch met de Adviescommissie  
bezwaarschriften (Awb)
Een kennismaking met de Advies-
commissie voor bezwaarschriften.  
Deze commissie adviseert het college 
van Gedeputeerde Staten. 

 Ontvangst besturen  
Utrechtse studentenverenigingen
Jaarlijks ontvangst van de Utrechtse 
studentenverenigingen in Paushuize.

Sportgala gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht ont-
vangt jaarlijks de Utrechtse 
topsporters op het sportgala.

Installatie nieuwe aartsbisschop Eijk
Installatie van mgr.dr. W.J. Eijk als 
aartsbisschop van Utrecht en daar-
mee ook als metropoliet (hoofd) van 
de Nederlandse kerkprovincie van de 
rooms-katholieke kerk.
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Festival der Bestuurskunde
Toespraak bij de opening van het  
Festival der bestuurskunde.

Openingsbijeenkomst Aardkundige Route
In Leersum wordt de Aardkundige 
Route geopend. Het wandelnetwerk telt 
ruim honderdvijftig kilometer aan wan-
delroutes, met informatie over allerlei 
bezienswaardigheden. 

Ondertekening samenwerkingsagenda 
In het Provinciehuis ondertekenen 
provincie en gemeenten de samen-
werkingsagenda. Die bestaat uit talloze 
projecten. Per project zijn afspraken 
gemaakt over de uitvoering en finan-
ciering. 

Bijeenkomst Rijksheren
De rijksfunctionarissen uit de provin-
cie Utrecht komen op 14 maart onder 
voorzitterschap van de commissaris 
bij elkaar. Rijksheren zijn rijksverte-
genwoordigers die een functie in de 
provincie Utrecht uitoefenen waarvan 
in bepaalde (nood)situaties gebruik 
gemaakt kan worden. 

Opening gemaal met  
vispassage Leidsche Rijn
Opening van het gemaal Vleuterweide 
van de Stichtse Rijnlanden. Er is ook 
een vispassage waar vissen veilig kun-
nen oversteken, ondanks het gemaal.

Dies Natalis Universiteit Utrecht
De Universiteit Utrecht viert haar 
371-jarig bestaan in de Domkerk  
in Utrecht.

Openingsbijeenkomst  
Lisztconcours
Het Liszt Concours is één 
van de meest prestigieuze 
muziekconcoursen ter wereld 
en staat bekend om de 
professionele en zorgvuldige 
ondersteuning van jonge 
musici.
Tijdens een ontspannen 
openingsbijeenkomst komen 
alle betrokkenen voor het 
eerst bijeen. 

Maart



Kranslegging Kamp Amersfoort
Kranslegging bij de jaarlijkse herdenking 
van de overdracht van Kamp Amersfoort 
aan het Rode Kruis, op 19 april 1945.

Finale Gala-avond van  
het achtste Lisztconcours
De finale van het 
Lisztconcours. Vitaly Pisarenko 
wordt eerste en Nino Gvetadze 
tweede.

Commando-overdracht Strijdkrachten
De Commandant der Strijdkrachten, 
generaal D. Berlijn, draagt in Den Haag 
zijn functie over aan generaal  
P.J.M. van Uhm.
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Symposium 50 jaar  
SOS Telefonische Hulpdienst
Hare Majesteit de Koningin bezoekt 
het symposium ‘Een halve eeuw 
echte aandacht’ van SOS Telefonische 
Hulpdienst in Amersfoort. Op het 
symposium staat de betekenis van 
telefonische hulpverlening in de 
afgelopen vijftig jaar centraal.

Werkbezoek Amersfoort
Een bezoek aan de El Fath 
Moskee in Amersfoort en 
een wandeling door de wijk 
Liendert maken deel uit van dit 
bezoek.8 
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25e Conferentie Samen Sporten 
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van 
Oranje woont in Amersfoort de conferentie 
Samen Sporten bij. Deze staat in het teken 
van sport als middel om de samenhang 
in de buurt te bevorderen. De Prins van 
Oranje is voorzitter van het Oranje Fonds, 
dat de conferentie organiseert.
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il Varsity: studentenroeiwedstrijd

Tijdens de jaarlijkse Varsity 
gaan studentenroeiers uit 
het hele land de strijd met 
elkaar aan op het Amsterdam-
Rijnkanaal bij Houten.
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Overleg met externe voorzitters Advies-
commissie bezwaarschriften (Awb)
Jaarlijkse bijeenkomst met voorzitters 
van de adviescommissie bezwaarschrif-
ten (awb-commissie) om de lopende 
zaken en het jaarverslag van de be-
zwaarschriftencommissie te bespreken.
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il Leenherenbijeenkomst Slot Zuylen

De leenheren van het Sticht zetten zich 
in voor het behoud van het Utrechtse 
cultuurhistorisch erfgoed. Dat doen ze 
door het cultuurhistorische toerisme 
te ontwikkelen en te bevorderen. 
Ook willen ze belangstelling voor 
het cultuurhistorisch erfgoed bij het 
grote publiek wekken. Op de foto oud-
commissaris van de Koningin Beelaerts 
van Blokland.

April
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Werkbezoek gemeente Utrecht
Bezoek aan Buurtflat Appollo 2. Daar is 
een kennismaking met de gemeentelijke 
aanpak van de krachtwijk Overvecht. 
Ook staat er een bezoek aan cultuurhuis 
Stefanus op het programma.



Ontvangst ambassadeur Bangladesh
Kennismaking met dhr. H.E. Mizanur 
Rahman, ambassadeur van Bangladesh 
in Nederland, in het Provinciehuis. 

Bijwonen voetbalwedstrijd  
s.v. Spakenburg- v.v. IJsselmeervogels
Op uitnodiging van burgemeester Van 
de Groep aanwezig bij dè voetbalderby 
in de provincie Utrecht. Spakenburg 
wint met 7-1.

Bomen planten op Landgoed Oostbroek
Bomen planten op Landgoed Oostbroek, 
om de verbouwing van het landgoed af 
te sluiten.  Het landgoed is de thuisbasis 
van provinciale natuurorganisaties. 

Ex-gedeputeerden krijgen Koninklijke 
onderscheiding
De oud-gedeputeerden mevrouw mr. 
J.G.J. Kamp en de heer drs. J.P.J. Lokker 
ontvangen een Koninklijke onderschei-
ding voor hun maatschappelijke verdien-
sten. Ze worden benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. 

Opening Arrestantencomplex politie Utrecht
Minister dr. G. ter Horst (BZK) opent een 
arrestantencomplex in Houten. Het complex 
telt 105 politiecellen in combinatie met 26 
verhoorkamers en nevenruimten. Het korps 
Utrecht heeft nu één arrestantenlocatie in 
plaats van vier. 23
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ZKH Prins van Oranje opent beel-
dentuin Paleis Soestdijk 
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins 
van Oranje opent de beeldentuin 
van Paleis Soestdijk.
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il Opening Dag van het Kasteel

Startschot voor de eerste landelijke 
Dag van het Kasteel bij Kasteel Bever-
weert. Niet letterlijk met een kanon, 
maar door een Koningslinde te planten 
in de tuin van het kasteel

12
 M

ei

4 
M

ei

Dodenherdenking Militair  
Ereveld Grebbeberg
Kranslegging bij de jaarlijkse militaire 
herdenkingsplechtigheid op het Militair 
Ereveld Grebbeberg. Daar liggen 799 
militairen en 1 burger die zijn gesneu-
veld tijdens de Tweede Wereldoorlog.  12
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Jaarlijkse dodenherdenking  
Vereniging 8 R.I 1940 
(Grebbeberg)
Kranslegging bij jaarlijkse 
herdenking van het voor-
malig Achtste Regiment 
Infanterie op Tweede 
Pinksterdag.  
Op deze dag worden alle 
militairen die gesneuveld 
zijn tijdens de meidagen 
1940 herdacht.  

Plechtigheid Monument Gevallenen in 
Soesterberg
Kranslegging bij de jaarlijkse herdenking 
van de militairen van de militaire lucht-
vaart die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
gevallen zijn en van de oorlogsslacht-
offers uit Soesterberg.
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Dodenherdenking Fort De Bilt 
Kranslegging bij de jaarlijkse 
herdenking in Fort de Bilt van 
slachtoffers uit de Tweede 
Wereldoorlog die daar 
gefusilleerd werden. 3 M
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Uitreiking Appeltjes van Oranje 
Voor de vijfde keer worden de Appeltjes 
van Oranje uitgereikt. Eén van de 
winnaars is Voetbalvereniging O.S.M. ‘75 
uit Maarssen vanwege het project ‘Van 
hangjongeren naar sportjongeren’.

Werkbezoek Woerden
Op het programma staat onder meer 
een bezoek aan het Zuwe Hofpoort 
Ziekenhuis, een rondleiding door de 
binnenstad van Woerden en een bezoek 
aan een culturele manifestatie op het 
voormalige defensieterrein. 

Opening een Lint vol Lust
Opening van een bijzondere 
kunsttentoonstelling op veertien 
buitenplaatsen in de Lustwarande.
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ei Werkbezoek Montfoort
Een bezoek aan 
bedrijventerrein IJsselveld, dat 
grondig gerevitaliseerd wordt, 
en aan Woonzorgcentrum 
Antoniushof. Hier 
ondertekenen de 
burgemeester en de 
commissaris het convenant 
‘Leefbaarheid kleine kern 
Linschoten’. 

14
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ei Werkbezoek Eemnes
Bezoek aan onder meer de 
occrietfabriek en de autosloperij. 27
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Ontvangst boek Statenjacht
Ontvangst van het eerste exemplaar 
van een boek over de bouw en 
achtergronden van het Utrechts 
Statenjacht uit handen van dhr. 
Sliedrecht, plaatsvervangend voorzitter 
van de Stichting Statenjacht Utrecht. 
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ei Beëdiging en benoeming 
waarnemend burgmeester Lopik 
Beëdiging en benoeming van 
mw. mr. R.G. Westerlaken-Loos 
tot waarnemend burgemeester 
in de gemeente Lopik.
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Rentmeesterkantoor ’t Schoutenhuis 
wordt koninklijk
Rentmeesterkantoor ’t Schoutenhuis 
viert zijn honderdjarig jubileum 
en krijgt het predikaat Koninklijk. 
‘t Schoutenhuis geniet landelijke 
bekendheid door zijn bijdrage aan 
een effectief, efficiënt en professioneel 
beheer van landgoederen. 
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ei Afscheid burgemeester van Lopik
Na 26 jaar het ambt te hebben bekleed, 
neemt dhr. drs. M.A.A. Schakel 
afscheid als burgemeester van Lopik. 
Hij wordt benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau.



Officiële heropening 
Hoornbeeck College
Het Hoornbeeck College 
wordt heropend door de 
strik om een levensgroot 
boek los te trekken. 
Het college is een 
landelijk reformatorisch 
opleidingencentrum 
voor middelbaar 
beroepsonderwijs.

Ontvangst delegatie Letland
Ontvangst van mw. B. Braze, 
ambassadeur van Letland, in 
Paushuize. Ter sprake komt 
onder andere de mogelijke 
samenwerking rond kennis, 
politiek en bedrijfsleven.

Opening kaasmarkt Woerden
Opening van de kaasmarkt 
met een toespraak en 
door de kaasbel te luiden. 
Aansluitend is er een 
veiling van de eerste 
graskaas. De opbrengst gaat 
naar Stichting Vrijwillige 
Terminale Thuiszorg 
Woerden/Hospice de 
Mantelmeeuw.

Werkbezoek IJsselstein
Op het programma staat een bezoek 
aan het Kasteelkwartier en het hijsen 
van de Blauwe Vlag in Jachthaven 
Marnemoende. 
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prijsuitreiking
Uitreiking prijzen in de B-klasse van 
het NK Carrouselrijden voor paarden, 
in Houten.
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Te Deum concert, Vrede van Utrecht 
Händel heeft het Te Deum geschreven 
ter gelegenheid van de Vrede van Utrecht 
in 1713. Het past dan ook in de aanloop 
naar de herdenking van die Vrede. Veel 
hoogwaardigheidsbekleders, waaronder 
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins van 
Oranje en Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses Maxima, wonen het concert bij. 
Rondom het Te Deum zijn er diverse 
culturele festiviteiten, waaronder de 
presentatie van een door Aziz Bekkaouj 
ontworpen kledingcollectie

Discussieavond  
Amersfoortse bedrijven 
Inleiding de discussieavond met 
vertegenwoordigers van het Amers-
foortse bedrijfsleven. Het thema is: 
ruimte voor ondernemen.
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Nationale Jeugdraad  
screent Provinciehuis
Verwelkoming van de Nationale Jeugd-
raad in het Provinciehuis. De jongeren 
screenen deze dag het hele Provincie-
huis op duurzaamheid.28
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Het Botterevenement, 
georganiseerd door de 
provincie, is hét relatie-
evenement van Utrecht. 
Bedrijven en instellingen 
uit uiteenlopende sectoren 
kunnen elkaar informeel 
ontmoeten. 
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Nederlandse Bond van  
Filatelisten wordt Koninklijk
De Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen (NBFV) krijgt het 
predikaat Koninklijk uitgereikt. De bond 
(33.000 leden) bestaat honderd jaar.

Juni
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I Diner Utrechts Studenten Corps

Jaarlijks schuift een aantal bestuurders 
uit de regio aan voor een diner bij het 
Utrechts Studenten Corps.
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Prinses bezoekt symposium 
40 jaar Raad van Kerken
De Raad van Kerken viert haar veertigjarig 
jubileum in de Jacobikerk in Utrecht. Hare 
Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima 
der Nederlanden ontvangt dan het 
eerste exemplaar van het jubileumboek 
‘Waakvlam van de Geest’. 

Burgemeestersbijeenkomst
Bij het overleg van het Regionaal 
College van Politie zijn onder meer 
alle burgemeester uit de provincie 
aanwezig. Aansluitend speecht 
minister dhr. mr. dr. E.M.H. Hirsch 
Ballin (Justitie) over ‘Veiligheid 
begint bij Voorkomen’. Ook is er een 
presentatie van het Veiligheidshuis 
in Amersfoort. 
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Bevestigingsdienst scriba PKN
Bevestiging van dhr. dr. A.J. Plaisier 
als scriba van de Protestantse Kerken 
in Nederland (PKN) tijdens een 
dienst in de Jacobikerk in Utrecht. Het 
hoofdkantoor van de PKN staat in 
Utrecht. 

Werkbezoek Utrechtse Heuvelrug
Tijdens dit werkbezoek staat 
het stationsgebied Driebergen-
Rijsenburg centraal. Aansluitend 
volgt een rondrit door de 
gemeente via Overberg en de 
Zanderij. 

Herbenoeming burgemeester  
van de Ronde Venen
Mw. drs. M. Burgman, 
wordt beëdigd bij haar 
herbenoeming als 
burgemeester van de 
gemeente De Ronde Venen.



Afscheid burgemeester Leusden
Tijdens een bijzondere raadsvergadering 
wordt afscheid genomen van  
dhr. drs. C.J.G.M. de Vet, burgemeester 
van Leusden. Hij is lid geworden van de 
directieraad Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten.

Beëdiging en benoeming waarnemend 
burgemeester Bunnik
Mw. T. van der Stroom-van Ewijk 
wordt beëdigd ter gelegenheid van 
haar benoeming tot waarnemend 
burgemeester van de gemeente Bunnik.  

ENECO Tour
De ENECO Tour arriveert in Nieuwe-
gein; reden voor allerlei festiviteiten.

Reis naar China
Bezoek aan Beijing tijdens de 
Olympische Spelen (OS).  
De commissaris neemt deel aan de 
Randstaddelegatie van het Holland 
Business Promotion Office. De Randstad 
wil namelijk kandidaat zijn voor de OS 
in 2028. Daarnaast wil Utrecht in 2013 
het Europees Jeugd Olympisch Festival 
organiseren.
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i Werkbezoek Woudenberg
Bezoek aan locatie De 
Heygraeff, onderdeel 
van Reinaerde. Dat 
is een instelling die 
mensen ondersteunt bij 
wonen, werken, dag- en 
vrijetijdsbesteding. 
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40 jaar Militair Luchtvaart Museum
Bezoek aan het Militair Luchtvaart 
Museum te Soesterberg, dat veertig jaar 
bestaat. 

2 
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li Werkbezoek staatssecretaris Defensie 
aan Soesterberg
Dhr. drs. J.G. de Vries, staatssecretaris 
van Defensie, bezoekt Soesterberg. 
Hij krijgt een rondleiding en wordt 
geïnformeerd over de plannen met 
Soesterberg. 

Herdenking Vliegbasis Soesterberg
Op vliegbasis Soesterberg zijn ‘de 
33 van Soesterberg’ herdacht. Deze 
verzetsstrijders zijn op 19 november 
1942 door de Duitsers gefusilleerd. 
Vliegbasis Soesterberg organiseert de 
herdenking voor het laatst; de basis 
wordt gesloten.1 
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Ontvangst boek De Wijkse Toren  
in Wijk bij Duurstede
Ontvangst van het boek De Wijkse Toren. 
In het boek staan interessante nieuwe 
feiten over de Wijkse Toren, die net is 
gerestaureerd.

Opening gebouw beroepsvereniging  
actuarissen
Opening van het gebouw van 
het Actuarieel Genootschap en 
Actuarieel Instituut (AG & AI) in 
Papendorp in Utrecht. AG en AI is de 
beroepsvereniging van actuarissen.

Beëdiging en benoeming 
waarnemend burgemeester Leusden 
Dhr. J. Broekhuiswordt beëdigd ter 
gelegenheid van zijn benoeming tot 
waarnemend burgemeester van de 
gemeente Leusden. 12
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Bezoek aan Science Parks China
Een brede bestuurlijke 
delegatie van de Utrechtse 
kenniseconomie bezoekt diverse 
Science Parks in China, onder 
leiding van de provincie. De 
delegatie zoekt inspiratie om de 
ontwikkeling van het Utrechtse 
Science Park een boost te geven, 
en wil de vriendschapsbanden 
met de Chinese zusterprovincie 
Guangdong versterken.

Opening academisch jaar  
Universiteit Utrecht
Rector magnificus prof.dr. H. Stoof 
opent het academisch jaar 2008-2009. 
De kwaliteit van onderwijs en onderzoek 
is de rode draad van zijn rede.
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Augustus September

Ronde van Midden-Nederland
De commissaris rijdt een deel van 
de Ronde van Midden-Nederland, de 
wielerklassieker voor amateurs, mee in 
een volgauto. 31
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Bijwonen bijzondere 
raadsvergadering
Dhr. J. Hoegee wordt 
toegesproken in 
een buitengewone 
raadsvergadering in 
Nieuwegein, omdat 
hij vijftig jaar raadslid 
van de gemeente 
Nieuwegein is.

Afscheid burgemeester Bunnik
Toespraak voor de vertrekkende 
burgemeester van Bunnik,  
mw. H. van Rijnbach-de Groot.  
Zij wordt burgemeester van Etten-Leur.28
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Werkbezoek De Ronde Venen
Op het programma staat onder meer 
een bezoek aan Stichting De Baat, een 
steunpunt voor vrijwilligerswerk.

Feestelijke uitreiking van KLM huisje nr. 89
Ter ere van de 89ste verjaardag van de 
KLM is er een nieuw Delftsblauw huisje 
gemaakt: het Secretarishuisje aan 
Muurhuizen in Amersfoort.  
Bram Gräber, directeur KLM Nederland, 
overhandigt het eerste exemplaar ervan 
aan mw. A. van Vliet- Kuiper, burgemeester 
van Amersfoort.

Presentatie De Geschiedenis van Rhenen 
Ontvangst van het boek De Geschiedenis 
van Rhenen, samengesteld door veertig 
auteurs van de Historische Vereniging 
Oudheidskamer Rhenen.

De Heijgraaf Open 2008
Prijsuitreiking bij de Heijgraaf Open, 
een benefit golftoernooi. De opbrengst 
ervan gaat naar het Landschap Erfgoed 
Utrecht. 

Werkbezoek Nieuwegein
Rondleiding in Museumwerf Vreeswijk 
en onthulling van de nieuwe letters op 
het gebouw. 9 
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Opening 28e Nederlands Film Festival
Bijwonen van de opening van het 28e 
Nederlands Film Festival in Utrecht.
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Rondleiding in scholengemeenschap 
De Werkplaats, het Ontwikkelgebied 
Centrum Bilthoven en het Life Science 
Park Berg en Bosch. 

Installatie nieuwe gedeputeerden
PvdA gedeputeerden mw. M.G. Dekker 
en dhr. J.P.A. de Wilde dienen hun 
ontslag in. Dhr. drs. W.M. de Jong 
en mw. M. Haak-Griffioen worden 
namens de ChristenUnie geïnstalleerd 
als nieuwe gedeputeerden.

Beëdiging en benoeming burgemeester 
Maarssen
Beëdiging en installatie van de nieuwe 
burgemeester van de gemeente 
Maarssen: mw. drs. M.M. van ’t Veld.

Bijwonen Autovrij Uitfeest 
en tweede Week van de Vooruitgang
Het Autovrije Uitfeest zet kunst, 
cultuur, duurzame mobiliteit en de 
Utrechtse lucht in de schijnwerpers. De 
Autovrije Zondag is ook de landelijke 
start van de Week van de Vooruitgang. 
Minister Cramer van VROM opent die 
week op het Utrechtse Luchtplein voor 
het stadhuis.
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Open Monumentendag (Paushuize)
Toespreken van de vrijwilligers van de 
Open Monumentendag (gidsen en 
organisatoren), om ze te bedanken voor 
hun inzet.

September Oktober



Ontvangst ambassadeur België 
Ontvangst van de ambassadeur van 
België in Paushuize, inclusief een bezoek 
aan Nationaal Museum van Speelklok tot 
Pierement.

Werkbezoek Baarn
Op het programma staat een bezoek 
aan de gemeentelijke instelling Wegwijs, 
die inwoners op allerlei manieren 
helpt, bijvoorbeeld bij het invullen 
van formulieren en het aanvragen van 
regelingen. Aansluitend volgt een bezoek 
aan cultureel centrum de Speeldoos.

Utrechtse Ster voor innovatief bedrijf
Uitreiking van de Utrechtse Ster, een 
Utrechtse innovatie-prijs, aan Wunderworks. 
Dit is een jonge, innovatieve onderneming 
die het project Wunderware heeft 
ontwikkeld. Dat is een technologie waarmee 
meer personen aan één pc en met één ICT-
applicatie kunnen werken.

Bezoek aan rechtbank, Utrecht
Kennismakingsbezoek aan de 
arrondissementsrechtbank in 
Utrecht.
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Oktober

Opening recreatiebos  
Nieuw Wulven in Houten
Door een oude 
Romeinse helm uit het 
water te vissen is een 
vermeende vloek op 
het bos opgeheven. 
Vanaf dat moment is 
het recreatiebos Nieuw 
Wulven voor iedereen 
open.

30
-3
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De provincie organiseert de conferentie 
‘Samen op weg naar 2040’. Tijdens 
deze conferentie hebben ongeveer 
500 genodigden zich gebogen over 
de kansen en de noodzakelijke 
veranderingen voor de toekomst van 
de regio, om ervoor te zorgen dat 
Utrecht in 2040 een topregio is.
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Opening Warmte Koude  
Opslag bij RIVM
Met een druk op de knop is de 
Warmte Koude Opslag (WKO) 
van het RIVM aangezet. Bij 
het project heeft de provincie 
Utrecht intensief samengewerkt 
met het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) en de 
Rijksgebouwendienst.

Opening Max Havelaar Fair Trade Week
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Máxima geeft in Zeist het startsein voor 
de tweede Fair Trade Week. Het thema 
van de opening is: ‘Make Fairtrade your 
business’.
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Opening van een klimaatpositief 
TNT-gebouw. In het gebouw 
worden alleen natuurlijke bronnen 
gebruikt om energie op te wekken.
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Opening van het 
vernieuwde stadhuis van 
de gemeente Vianen. Een 
ruiter brengt daarvoor 
een speciale sleutel.

Werkbezoek Veenendaal
Onder meer een bezoek aan de 
nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost 
en Ginaf Trucks.
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Overhandigen Utrechts manuscript
GS brengen het ‘Utrechts Manuscript’ 
uit 1623-1626 met het Statenjacht naar 
Rotterdam. Daarmee lossen zij de 
belofte van hun voorgangers (de Staten 
van Utrecht) in om het eeuwenoude 
scheepsjournaal wereldkundig te maken. 
GS overhandigen een exemplaar van het 
boek Op Jacht naar Spaans Zilver aan 
dhr. mr. I.W. Opstelten, burgemeester 
van Rotterdam.
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Een grote landelijke 
rampenoefening met 
hoog water als thema. 
De commissaris is 
bij de evaluatie en 
persconferentie in 
Nijkerk.
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Werkbezoek Zeist
Een bezoek aan onder meer de brede 
school ‘De Schilden’ in Zeist en de wijk 
Kerckebosch. 
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Vluchteling-Studenten 
Hare Majesteit de Koningin is 
bij de viering van het zestigjarig 
bestaan van de Stichting voor 
Vluchteling-Studenten (UAF). 
Muziektheatergezelschap De 
Veenfabriek voert onder regie 
van dhr. P. Koek voor het eerst 
de muziektheatervoorstelling: 
‘Excellence in Exile’ op. 

Make a difference day
Koffie en thee schenken bij 
de high tea in Zorgcentrum 
Bijnkershoek in Utrecht. 
Dit in het kader van Make 
a Difference Day (MADD). 
MADD heeft als doel 
maatschappelijke inzet te 
bevorderen en het imago van 
vrijwilligerswerk te verbeteren. 1 
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Afscheidsreceptie Veenman (NS)
Dhr. dr. ir. A. Veenman gaat met pensioen 
en neemt na zes jaar afscheid als 
president-directeur van de NS.
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Bezoek aan Cunera 
Vloerbedekking en de 
Jeugdherberg StayOkay.
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Ondertekening convenant  
rampenbestrijding
Ondertekening van het 
‘Convenant Bestuurlijke en 
operationele Coördinatie 
Dijkring 44 Kromme Rijn’. Het 
convenant is een aanvulling op 
het rampenbestrijdingsplan dat 
is gemaakt voor een (dreigende) 
dijkdoorbraak bij dijkring 44, het 
gebied rond de Kromme Rijn.
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Een bezoek aan onder meer 
Vialis, een internationale 
organisatie die verkeerssystemen 
ontwikkelt voor de weg, het 
spoor en het openbaar vervoer.

Prijsuitreiking Anjeractie
Het Anjerfonds organiseert een 
feestelijke bijeenkomst voor 
collectanten. Er is een prijsuitreiking 
voor collectanten die per gemeente het 
hoogste bedrag hebben opgehaald.1 

D
ec

em
be

r

December




