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Vrachtwagen verliest lading

Liquidatie aan de Apolloburg in Batau Noord
Dinsdagmorgen 28 november jl. werden de bewoners aan de Apolloburg opgeschrikt door meerdere pistoolschoten. Later bleek dat het om een liquidatie ging.
Het slachtoffer, de 43-jarige Timon Badloe (alias Chico) was op slag dood. Kort na
de liquidatie heeft de politie in Amsterdam twee vermoedlijke daders kunnen overmeesteren. In juni 2013 vond op precies dezelfde plek ook een afrekening plaats.
Toen overleed de 34-jarige kick- en thaibokser 'Rasta' Gilly.

Omwonende hoorden rond 07.50 uur harde knallen. Toen er ook een helikopter boven de wijk vloog, besloot één van de bewoners poolshoogte te nemen. Hij was
zichtbaar aangedaan. 'In 2013 werd een
bekende van mij hier doodgeschoten. Nu
weer een. Nieuwegein lijkt een rustig dorp
te zijn, maar schijn bedriegt.' Aan onze redactie laat de bewoner weten niet langer
op zijn gemak te voelen in de woonwijk. Hij
denkt erover om te verhuizen.

vrouw kregen een paar maanden geleden
een baby. Volgens zijn zus was hij klusjesman van beroep en deed hij onder meer
schilderwerk.

De 43-jarige Badloe, ook bekend als ‘Chico’, woonde al lang aan de Apolloburg in
Nieuwegein. Het is een hechte buurt, waar
ook diverse familieleden van hem wonen.
Omwonenden stonden vanmorgen op de
stoep met elkaar te praten toen het schieten begon. Een buurtgenoot die als eerste
bij het slachtoffer was zegt dat hij Badloe
vrijwel direct zag overlijden. Badloe en zijn

Meerdere getuigen wijzen op een mogelijk
verband met de liquidatie van vier jaar geleden in dezelfde straat.

De schietpartij heeft alles weg van een
afrekening, maar de omstandigheden zijn
nog onduidelijk. Recercheurs hebben een
onderzoek ingesteld. De auto met het
slachtoffer is meegenomen voor onderzoek.

Ten tijde van dit schrijven is het nog onbekend of de twee mannen die opgepakt zijn
in Amsterdam ook daadwerlijk iets te maken hadden met de aanslag op de Apolloburg. Meer info volgt op www.pen.nl

Op de Marconibaan in Nieuwegein is dinsdagmorgen 28 november een lading betonnen
platen van een vrachtwagen gevallen. De
lading ging schuiven na een bocht in de weg.
De weg was deels afgesloten en er moest een
kraan komen om de zware vloerplaten weer
op de oplegger te krijgen. Wat de oorzaak is
van het verliezen van de lading is onbekend.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!

Buitenexpositie #ZIE

Zaterdag 9 december Open Huis Dag

100% Cees
Wekelijks hebben wij een lekker
recept op De Digitale Stad Nieuwegein. Deze week een keer
100% Cees, met een gehaktbrood.

Zaterdag 9 december organiseert Moen Garantiemakelaars weer een Open Huizen
Dag! Tussen 11 en 13 uur
kun je zonder afspraak bij de
deelnemende woningen van
hun binnenlopen. Dus als je
op zoek bent naar een nieuwe woning, is dit je kans om
bij woningen binnen te kijken
en je te oriënteren. Wil je deze dag beter voorbereid op
pad? Vraag dan een gesprek
met één van onze makelaars
aan. Zo ben je helemaal klaar
voor het kopen van een huis!

Info: https://goo.gl/AYk5d4
Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (City Plaza)
http://www.moenmakelaars.nl
Telefoon: 030 - 60 760 60

Cees: 'Een gehaktbrood volgens
oma's recept. Lekker en makkelijk.
Ik maakte het met een bruinbrood
maar probeer het met een wit casinobrood te maken, zo lekker!'
De film op: https://goo.gl/pPtqMe
____________________________

Schrijversmarathon Amnesty Nieuwegein

Alle straten, lanen, driften, pleinen
en wat dies meer zij, vastgelegd
volgens een vast stramien: ter
hoogte van het pand met huisnummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in gefotografeerd. Daarbij bepaalt het
straatnamenregister van de Gemeentegids 2010 de alfabetische
volgorde in deze rubriek.
Deze week de Hollandhaven op
Plettenburg: https://goo.gl/EnRiyg
____________________________

Het gemeentenieuws
Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wisten
het al, maar vanaf woensdagmorgen zijn deze pagina’s ook te lezen
op de Digitale Stad Nieuwegein.
Klik op de link hieronder om het
gemeentenieuws van deze week
te lezen: https://goo.gl/KQAwAT

Op zaterdag 9 december vindt de Schrijfmarathon van Amnesty International plaats in het kader van de ‘Dag van de
Rechten van de Mens’. Wereldwijd komen dan honderdduizenden mensen in actie met brieven en kaarten schrijven voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen.
De brieven vragen om vrijlating van gewetensgevangenen
en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Ze geven hoop aan activisten voor mensenrechten. Ze dringen aan op stoppen van de doodstraf, marteling en discriminatie. De resultaten van vorige jaren bewijzen dat ‘gewone’ burgers zich met succes kunnen verenigen tegen onrecht. Dit jaar gaan de brieven en kaarten
o.a. naar Mahadine in Tsjaad, Clovis in Madagaskar, Hanan in Egypte en Shackelia in Jamaica.
Doe mee en schuif op zaterdag 9 december tussen 10.00
en 16.00 uur aan bij de andere schrijvers aan lange leestafel in de benedenhal van het Stadshuis. Voorbeeldbrieven en kaarten met adresstickers liggen klaar.

Op Cityplaza is van 30 november t/
m 11 december 2017 de buitenexpositie #ZIE te bekijken op de
Raadstede tussen de hoofdingang
van het Stadshuis en Cityplaza.
Levensgrote billboards tonen foto's
van mensen die in hun leven zelf te
maken hebben gehad met huiselijk
geweld. Als slachtoffer of als pleger.
De gemeente Nieuwegein en Veilig
Thuis Utrecht willen met deze fotoexpositie de aandacht vestigen op
het belang van het bespreekbaar
maken en zo nodig melden van vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Wethouders Hans
Adriani en Peter Snoeren openen
de expositie op 4 december.
Wethouder Adriani: “Met deze fotoexpositie willen we de bewoners
van Nieuwegein bewust maken dat
huiselijk geweld overal kan gebeuren. Ook bij de buren. Iedere zes
minuten komt er ergens in Nederland een melding van huiselijk geweld binnen. Iedereen kan er mee
te maken krijgen. Vaak is de drempel om actie te ondernemen en hulp
te zoeken hoog. Terwijl het voor betrokkenen zo belangrijk is dat er iets
gebeurt en dat iemand in actie
komt. Wij zijn hun oren, ogen en
mond. Als wij niks doen, dan kan
het geweld nog jaren voortduren. Je
zorgen delen is een belangrijke eerste stap.”

_____________________
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De Digitale Stad Nieuwegein
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'Wereldwijd en toch lokaal!'

Maquette voor Fort Vreeswijk
Vintage Modeshow
Kringloop Plaza aan de Ravenswade 54 op
industriegebied de Liesbosch in Nieuwegein
organiseert op zondag 17 december aanstaande een grote Vintage Modeshow. Het
begint om 14.00 uur. Kringloop Plaza is gevestigd tegenover de Hornbach boven dierenwinkel Diebo.
Tijdens de modeshow wordt een grote collectie kleding, zowel dames als heren, getoond
die in de winkel hangen. De medewerkers
hebben deze mooie kleding de laatste twee
maanden apart gelegd voor deze show.
De collectie bestaat uit vier thema’s te weten : Bohemien, Hip, Casual en Feest. De
modeshow duurt tot 16.00 uur. Na de modeshow hangt de getoonde kleding in de winkel
zodat deze direct gekocht kunnen worden.

Ab Schoonheim heeft tijdens de culturele zondag, 26 november jl. zijn maquette
van Fort Vreeswijk aan het Dorpshuis
geschonken.
De voorzitter van de Hengelsportvereniging De Vaart Poscar, Aart Verweij: “We
hebben het kunstwerk als vereniging geadopteerd en besloten de maquette aan
het Dorpshuis ter schenken. Het onderwerp houdt nauw verband met het
Dorpshuis en met de hengelsportvereniging die al ruim 25 jaar, tot volle tevredenheid, gebruik maakt van de faciliteiten van het Dorpshuis en al jaren de visrechten bezit op de Fortgracht. Daarnaast is het een perfecte locatie vanwege de openbaarheid van het gebouw
waardoor het voor iedereen te bezichtigen is.”
Het Dorpshuis is heel blij met de
maquette.

Parkeren weer duurder
Het college van B&W heeft besloten om het
parkeren in Nieuwegein weer duurder te maken. Zo wordt met ingang van 1 januari 2018
het straattarief voor betaald parkeren gemiddeld verhoogd met 1,5% per uur. Ook de parkeergarages moeten er aan geloven. Daar
komt ieder uur een dubbeltje extra op het
huidige tarief. Wie een abonnement heeft op
het parkeren in één van de parkeergarages in
Nieuwegein ziet een stijging van bijna 2%
(1,9%). Het goedkoopst parkeren blijft in de
parkeergarage van het Theater. Hier blijft het
voordeeltarief gehanteerd.
De ondernemers in de binnenstad zijn niet
blij. Zij laten ons weten dat iedere verhoging
te veel is. Zij zien ook dat het parkeren ieder
jaar alsmaar duurder wordt en horen de klanten klagen. Het goedkoopst parkeren blijft
voor de fiets. Deze kunnen kosteloos geparkeerd worden in de diverse bewaakte fietsenstallingen.

Geen trams naar Utrecht

Zangeres Maan verrast zieke tweelingzusjes op school
De Liedjesfabriek, een stichting die zieke kinderen door muziek een flinke steun in
de rug wil geven, werd onlangs bij haar goede werk in Nieuwegein bijgestaan door
de winnares van The Voice of Holland, Maan.
De zangeres kwam speciaal naar Nieuwegein om daar de zieke tweelingzusjes
Myrthe en Sophie op hun school in Galecop
te verassen. Maan kwam mee met de ‘Liedjesmobiel': een camper die is uitgerust met
studiofaciliteiten en instrumenten om kinderen thuis of op locatie een muzikale oppepper te geven.
Maan vertelt: "Voor mij is het heel van zelfsprekend dat ik elke dag muziek kan maken. Maar er zijn ook mensen met een passie voor muziek die er wegens ziekte niet
mee bezig kunnen zijn. Zoals Myrthe en
Sophie. Daarom hoop ik dat ik ze een dag
vol plezier heb kunnen geven."
Myrthe en Sophie schreven samen met de
muzikanten van de Liedjesfabriek een liedje
over hun relatie: soms zijn ze de beste
vriendinnen, soms katten ze naar elkaar,
maar ze zullen er altijd voor elkaar zijn. Op
hun familie kunnen ze altijd rekenen. Ook
zwijmelen ze in het liedje samen over de
inmiddels opgeheven boy-band B-Brave.

Voorzitter Hans Reusch van RTV9

Maan was weer zeer enthousiast over de
Liedjesfabriek, waarvoor ze eerder dit jaar
ook al tijdens een benefietdiner gezongen
had: "We hebben een super tof lied gemaakt in de Liedjesmobiel en het was een
heel gezellige dag. De meiden waren écht
even helemaal weg van het ziekenhuis, de
dokters en school en hadden een gezellige
tijd met elkaar. Ik vind de Liedjesfabriek geweldig; écht een heel goed initiatief."
De Liedjesfabriek
Bij de Liedjesfabriek voelen zieke kinderen
zich even beter. Met mobiele opnameapparatuur komen muzikanten aan het
ziekenhuisbed of bij kinderen thuis. De
kinderen kiezen zelf een onderwerp en hun
favoriete muziekstijl. Ze schrijven een tekst
en zingen of rappen deze in. Hierdoor staan
ze op een positieve manier in het middelpunt en krijgen ze een podium om hun verhaal te vertellen of te zingen. De Liedjesfabriek zorgt voor een professionele opname
en een eigen videoclip. Een blijvende
herinnering waar ze apetrots op zijn

Hennie Monrooij vertrekt na vijf jaar als
voorzitter bij het comité 4 en 5 mei Nieuwegein. De huidige vicevoorzitter Renée
Blom neemt het stokje van haar over.
Met het vertrek van voorzitter Hennie Monrooij sluit het comité 4 en 5 mei Nieuwegein een belangrijke periode van 5 jaar af,
waarin onder haar leiding een aantal grote
veranderingen zijn doorgevoerd. Zo begeleidde zij de fusie tussen het comité 4
mei en de stichting 5 mei. Daarnaast kreeg
het comité de afgelopen jaren de ANBIstatus en trok zij vanuit het comité samen
met vrijwilligers van Fort Vreeswijk het succesvolle project 'Drijvend verleden.'
“De afgelopen jaren hebben we vooral veel
energie gestoken in samenwerkingen met
andere organisaties binnen Nieuwegein”,
vertelt Hennie Monrooij. “Ook zijn verschillende mensen uit het comité vertrokken en
is het gelukt om weer goede nieuwe mensen aan ons te binden. Overigens zijn we
nog wel op zoek naar mensen die voor
langere tijd of voor een kortlopende klus
het comité willen komen versterken.”
De huidige vicevoorzitter Renée Blom is
vanaf dinsdag 28 november de nieuwe
voorzitter van het comité. Blom: “Ik wil
doorgaan op de weg die we onder Hennie
zijn ingeslagen. Dat betekent een verdere
versterking van het comité, het stevig neerzetten van activiteiten op 5 mei en op verschillende manieren meer jeugd bereiken.
En we gaan natuurlijk plannen maken voor
het jubileumjaar in 2020 als het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog eindigden.”
__________________________________

De Nieuwegeinse karikaturist – cartoonist Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast houden strips, cartoons en karikaturen.
Als live-karikaturist treedt hij op in binnen- en buitenland tijdens beurzen, feesten en evenementen onder de namen karikaturist IBIS
en Rembrandt van Gein. Kijk op de website van Jan als u meer over hem wilt weten. (www.karikaturist.nl)
Voor De Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl) maakt Jan Ibelings iedere week een cartoon over een actuele Nieuwegeinse gebeurtenis
of een karikatuur van een BN-er (bekende Nieuwegeiner) of MBN-er (minder bekende Nieuwegeiner). Jan Ibelings maakt deze cartoons en karikaturen voor PEN eerst in lijn op papier en kleurt ze daarna in met de computer. De tekeningen zijn te koop. Heeft u
interesse? Mail voor meer informatie naar: info@karikaturist.nl. Deze week: Festival in Nieuwegein strikt o.a. Chef' Special.
Anouk, Kensington en Chef’ Special staan op Central Park 2018. Het popfestival is op 26 mei bij Down Under in Nieuwegein. De
organisatie maakt in januari de overige acts bekend. Het groene glooiende terrein aan de Laagravense plas wordt ingericht in Art
Nouveau stijl. “Er komt een picknickweide, een grote tweede area in een spiegeltent, een biertuin, festivalmarkt en nog veel meer”,
belooft de organisatie. Onze karikaturist is een grote fan van de zanger van Chef' Special dus dat werd al snel een karikatuur van hem.

Vuurwerkcampagne
Al jaren voert de gemeente in december campagnes over vuurwerk. Afgelopen jaren was dit
‘We zijn niet van lo(n)tje getikt’.
Maar binnenkort is in Nieuwegein
een geheel nieuwe campagne te
zien. De poster #nopainisgain
van Stijn Damen van het Anna
van Rijn college werd verkozen
tot beste poster voor de vuurwerkcampagne. Woensdagmiddag 29 november werd de winnaar bekend gemaakt in het
Stadshuis.
Burgemeester Frans Backhuijs
vond het tijd voor een nieuwe
vuurwerkcampagne. “Als je jarenlang dezelfde campagne
voort dan zien mensen het gewoon niet meer. Ik vind het bo-

vendien belangrijk dat de campagne ook de jongeren blijft aanspreken.” Om dat te bereiken
koos de gemeente er deze keer
voor om een prijsvraag uit te
schrijven bij drie middelbare
scholen in Nieuwegein. Het Anna
van Rijn college en het Cals college gaven gehoor aan de oproep.
Best heftig
De burgemeester vond de inzendingen “Best heftig. Maar kennelijk is dit hoe scholieren vinden
dat anderen gewaarschuwd
moeten worden voor de gevaren
van vuurwerk.” Het winnende
ontwerp is binnenkort door heel
Nieuwegein te zien. Op driehoeksborden, in bibliotheken,
scholen en andere plekken.

Tijdens de bekendmaking van de
winnaar op 29 november stond
de burgemeester stil bij het belang van veilig vuurwerk. Hij bedankte alle scholieren, die er ook
bij waren, voor hun moeite en
overhandigde de winnaar een
afdruk van zijn ontwerp op A0-

formaat. De vakkundige jury die
het winnende ontwerp koos bestond uit de burgemeester, Anne
Terwisscha van bibliotheek de 2e
verdieping, Nynke Joustra van
MOvactor en enkele medewerkers van het Stadshuis.

Afzwemmen voor A-diploma
Snelcursussen A- en B-diploma
Ook deze Kerstvakantie bied Merwestein de
mogelijkheid om versneld door het A-diploma traject te gaan en zo eerder het diploma
te halen of voor kinderen die reeds op onze
wachtlijst staan voor het B- diploma het traject inclusief diploma versneld af te ronden.
Wees er snel bij want vol is vol.
Kijk op de website van Merwestein voor alle
informatie: http://www.merwestein.nl

Nieuwe lesgroep in Merwestein
Per 25 oktober 2017 is er een lesgroep Adiploma gestart van 13:00-14:00 uur voor
statushouders iedere woensdag. Komt u uit
een ander geboorteland, bent u tussen de
4.5 en 15 jaar en wilt u leren zwemmen?
Meld u aan.

Woensdag 29 november 2017 werd er
afgezwommen voor het A- diploma en
was het enorm spannend voor een grote
groep kinderen. Onder aanmoediging
van ouders, broertjes, zusjes, opa’s en
oma’s, zwommen zij af voor het eerste
diploma van het zwem-ABC. Alle kinderen deden enorm hun best. Het resultaat
was dat iedereen is geslaagd! Op de foto de trotse kinderen met hun diploma:
Raidel Clementina, Lucas Drost, Svetlana Narimanov, Maria Badri, Devi Cloo,
Armstrong Ngene, Gilles Drost, Milou
Veen, Neša Andric, Noor Diba, Daphne
Rijkeboer, Lucas de Pater, Daniek Rowaan, Manuel Kramer, Lena Yildirim,
Levi Nevenzeel en Ceylin Paça.
Alle namen vindt u op www.pen.nl en
daar ook de grote foto om te bewaren!

Nieuwegein Awards in Merwestein
Op zaterdag 10 februari 2018 is het zover,
de Nieuwegein Awards! Heb jij deze data al
in je agenda genoteerd? Het belooft weer
een enorm spektakel te worden wat je niet
wil missen! Naast de uitreiking zijn er
spetterende optredens en is er genoeg
gelegenheid voor een hapje en een drankje.
Wil je iemand aanmelden als kandidaat voor
een Award, of ben je benieuwd hoe het
programma eruit komt te zien? Hou voor het
laatste nieuws en de kaartverkoop de
website www.nieuwegeinawards.nl in de
gaten.

Verkiezingsprogramma
Op dinsdag 28 november hebben de leden van de PvdA
Nieuwegein in Fort Vreeswijk
hun kandidatenlijst en verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van
21 maart 2018 vastgesteld.
Hiermee is een start gemaakt
om ook de komende jaren het
sociaaldemocratisch geluid
goed te laten horen. Een
enthousiaste club raadsleden
zal vanaf maart 2018 het verkiezingsprogramma zoveel mogelijk gaan uitvoeren.
In het verkiezingsprogramma
van de PvdA Nieuwegein staan
bestaanszekerheid en geluk
centraal. De crisis is dan misschien voorbij, voor veel mensen is bestaanszekerheid nog
lang niet vanzelfsprekend. De
PvdA stelt de mens centraal,
rekent af met onzekerheid en
systeemdenken en geeft mensen kansen.
Lijsttrekker Hans Adriani over
het verkiezingsprogramma: “De
PvdA Nieuwegein laat met het
programma “PvdA, gelukkig
wel”, zien dat er belangrijke
keuzes te maken zijn in de gemeente. Juist lokaal, in de wijk
en in de buurt moet het gaan
om zekerheid over wonen,

OMKIJKEN
In deze rubriek kijken
we terug naar wat
'toen' in Nieuwegein
speelde. Een rubriek
waarin met name
mensen de hoofdrol
vervullen.

November 2011.
Feest op De Tweede
Verdieping. Ter
gelegenheid van de
officiële opening van
de nieuwe bibliotheek
kon men zich door
deze, aandachtig
werkende, tekenaar
laten portretteren.

opgroeien in een veilige omgeving, een baan en goede
zorg. Als we dat goed regelen,
is er ruimte voor geluk. De
aankomende gemeenteraadsverkiezingen gaan echt ergens
over.”

Naast het verkiezingsprogramma is ook de kandidatenlijst
vastgesteld. De lijst laat een
mooie mix zien van ervaring en
nieuwe talenten.
Na lijsttrekker en huidige wethouder Hans Adriani staan op
de lijst fractievoorzitter Marianne Spalburg, Vincent van Esch,
Emiel Holtermann, raadslid
Casper Langerak, Mitchel Nebbeling, Raadslid Anton Jägers,
Mart van der Linden, Arnold
Houwer, Guido Bamberg, Gerard Olthuis, Johan van der
Steen en Ton Jägers. Op plek
14 staat 'Nieuwegeiner van het
jaar' Rita Vermeulen als lijstduwer, hier op de foto rechts.

Verhuisbus huren?
Binnenkort verhuizen? Huur
dan nu een verhuisbus in Nieuwegein vanaf € 74,- per dag.
Vergelijk verhuurbedrijven in de
omgeving van Nieuwegein eenvoudig en snel op huren.nl. Kijk
op deze link voor een goede
vergelijking: http://bit.ly/2xP4rHI

Nieuws van De Tweede Verdieping
Nieuwegein Kiest

Boekensale en kerst

In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop naar deze verkiezingen
gaat de Verkiezingstour langs
de Buurtpleinen in Nieuwegein.

De start van de boekensale op
vrijdag 15 december wordt opgeluisterd door een bijzondere
kerstvoorstelling van het Nieuwegeins Kamerkoor.

Elke tweede dinsdagavond van
de maand bezoekt een wethouder samen met een lokale politicus een Buurtplein om uitleg
te geven aan het gemeentebeleid van de afgelopen vier jaar
en om met u in gesprek te
gaan over wat er in uw wijk
leeft. Wat vindt u belangrijk
voor Nieuwegein en voor uw
wijk? Dit is de kans om uw
stem te laten horen en uw
ideeën voor het gemeentebeleid kenbaar te maken. De
route van de Verkiezingstour:

De avond start om 18.00 uur
met een early bird-verkoop
speciaal voor bibliotheekleden.
De gratis kerstvoorstelling 'Onderweg' begint om 18.30 uur en
is toegankelijk voor iedereen.

Dinsdag 12 december, wethouder Martijn Stekelenburg en
Gerben Horst (CDA) op Buurtplein Doorslag aan de Parelduiker 13.
Dinsdag 9 januari, wethouder
Peter Snoeren en Ineke Schiltkamp (ChristenUnie) op Buurtplein Galecop aan het Thorbeckepark 183.
Dinsdag 13 februari, wethouder
Johan Gadella en Herman
Troost (VSP) op Buurtplein

Ouder-kindochtend
De ouder-kindochtenden vinden elke tweede woensdag van de
maand plaats. De volgende ochtend is op woensdag 13 december (10.00 tot 11.00 uur).
Alle Nieuwegeinse ouders en hun kinderen van 0 t/m 3 jaar zijn
van harte welkom. Terwijl de kinderen spelen, krijgen de ouders
voorleestips en kunnen kennis maken met leuke baby- en peuterboekjes. Reserveer alvast een plek in uw agenda en nodig
uw vriendinnen en vrienden ook uit.

Batau aan de Dukatenburg 1.
De avonden zijn gratis. Inloop
is vanaf 19:45 uur; het gesprek
start om 20.15 uur. Aanmelden:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. Verkiezingstour + datum.

U mag hierbij gelijk aangeven
welke thema's en onderwerpen
u die avond behandeld wilt zien
De verkiezingstour wordt mede
mogelijk gemaakt door MOvactor.

Kaarslicht in Vreeswijk

Tijdens de voorstelling trakteert
de bibliotheek u op koffie, thee,
chocolademelk en kerstkransjes. Vanaf zaterdag 16 december t/m zaterdag 23 december
kan iedereen boeken in de sale
kopen. In deze periode zijn de
boeken maar 1 euro in plaats
van 1,50 euro.

geen hand meer voor ogen ziet,
kunt u gebruikmaken van de
digitale kaart die u van te voren
kunt downloaden.

Op woensdag 13 december tussen 19:00 uur en 22:00 uur is
sfeervol Vreeswijk omgetoverd
tot een sprookje. De straatverlichting wordt gedoofd en meer
dan 10.000 lichtjes twinkelen u
tegemoet. In de straten vindt u
koren, zijn er diverse activiteiten
en koopt u lekkernijen. In het
water ziet u lampjes en fonteinen schitteren, de schepen en
de sluizen zijn ook versierd met
honderden lichtjes. Op de Handelskade vindt u de sfeervolle
kerstmarkt.
Loopt u ook mee langs de sfeervolle straten met de lampionnenoptocht tijdens Kaarslicht in
Vreeswijk op 13 december?
Stipt om 18.00 uur start de optocht met de Kerstman in de arrenslee voorop. Geef uw kind op
om voorafgaand op woensdag
29 november een lampion te
maken in het dorpshuis.

Verhalenvertelster Irene Bakker
leest het verhaal van de Nieuwegeinse schrijfster Heleen
van den Hoven over vrachtwagenchauffeur Simon, die met
een truck vol fruit en groenten
op weg is naar huis. Het koor
zingt kerstliedjes uit alle windstreken, die vertellen over donkere nachten, sterren en hoop.
Wat zal Simon kiezen wanneer
hij onderweg voor een lastige
beslissing komt te staan?

19.30 uur, 20.15 uur en 21.00
uur. Dat zijn de tijden dat u kunt
genieten van een sensationele,
of eerder vlammende vuuract. In
een show van 20 minuten zal
een vuurspuwer geweldige
stunts laten zien op de hoek van
de Koninginnelaan en de Prins
Hendriklaan. De vuurartiest gaat
jongleren met vuur, blaast grote
vlammen en laat ook een vuurstaf en vuurballen voorbij komen
De kerstmarkt in Vreeswijk loopt
langs de Handelskade. Er zijn
meer dan honderd kramen met
een groot aanbod aan winter en
kerst gerelateerde artikelen en
lekkers. De sfeerverlichting en
de muziek doen het kerstgevoel
als vanouds aanvoelen. De
kerstmarkt is van 16.00 uur tot
22.00 uur te bezoeken.

Ook tijdens de 31e editie zult u
de kerstsfeer letterlijk en figuurlijk proeven. In het oude dorp
vinden er meerdere activiteiten
plaats. De kaarsjesroute leidt u
de weg waar u muziek en koren
vindt, de kerstwensboom, verlichte authentieke schepen, een
kermis in miniatuur en nog
meer. Om te voorkomen dat u

