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NOORDERPAD

DEZE WEEK

• Agenda
•

Kerst met 't Jong en Gerard OBS De Veldrakker wint prijs

Anna v. Rijnpenning voor Jaques Lemmink

• De harpisten van Het Buurtorkest zijn begonnen aan de repetities van het grote Zomerconcert in de RABOzaal van DE KOM

Nanda van Zoelen en Hans Adriani

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda DE KOM
• Agenda Bouwgein
• Kunstkerstmarkt in Museum Warsen-

hoeck
• Profielschets nieuwe burgemeester
•

• Gratis brunch op tweede kerstdag
• Geen 'gezoek' naar olie en gas in

Nieuwegein
• Repair Café Galecop
• Kerstpakkettenactie JSV groot succes
• Sportief dagboek (15)
• Dronken Nieuwegeiner opgepakt
• JSV JO10-1 kampioen van Nieuwegein
• Muzikale kerstmiddag met AHN
• Cursus internationaal koken van start
• Grote vondst illegaal vuurwerk
•

• Winnaar fotowedstrjd 10 jaar DE KOM
• Kerstvakantie bij de bibliotheek
• Geslaagde kerstshow KRC Rolling
• Springers Aquarijn derde op vijfkamp
• Parkeerplanten
• Aldi aan de Middelhoeve geopend
• Tentoonstelling IJs op de Lek
• Oud-en-nieuw special Schipperscafé
• Eerste wijkkrant voor Galecop
• Handtekening voor 1500 flexwoningen
• Kom je ook de lichtjesroute lopen?
• Geslaagde City december Brunch
• Meer dan tienduizend kaarsjes

verlichtten Vreeswijk
• Klaverjassen bij SPNN
• Verklein de kans op fietsendiefstal

• Afsluiting Symfonielaan

• Duurzaamheid: je dak is de grootste warmteverliezer
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Ovenschotel rösti
met courgette en tomaat

Deze week maakt Eric Dekker een heer-
lijke ‘ovenschotel rösti met courgette en
tomaat’ lekker om te serveren met een
gebakken visje. Het recept.

Straat van de Week

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 gefoto-
grafeerd.
Deze week het Noorderpad in de
wijk Zandveld.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Profielschets nieuwe burgemeester openbaar

Vandaag is de profielschets voor de nieuwe burgemeester
beschikbaar gekomen. De profielschets staat komende donderdag
15 december aanstande tijdens de Raadsvergadering ter vaststelling
op de agenda van de Nieuwegeinse gemeenteraad. In deze
profielschets staat beschreven wat voor burgemeester de stad
nodig heeft. Het document dient om de raad tijdens het verdere
proces houvast te geven en de kandidaten goed te kunnen
beoordelen.

Voor het opstellen van de profielschets werden diverse gesprekken
gevoerd met belanghebbenden en partners en werden enquêtes uitgezet
onder Nieuwegeinse ondernemers en inwoners, waarbij ook specifiek
jongeren aan bod kwamen. Ruim 1600 inwoners van Nieuwegein,
waaronder 150 jongeren, vulden de enquête in. Tot slot kregen partners
en medewerkers van de gemeente de gelegenheid om input te leveren.
Uit de inwonersenquête:

'Qua uitstraling zou ik het fijn vinden als het iemand is die diversiteit
uitstraalt (dat kan iemand zijn met een fysieke beperking, een vrouw of
iemand met een kleur). Dus dat daar aandacht voor is.'

'Ik hoop dat er een burgemeester komt met oog voor de toekomst. De
stad verandert veel, nieuwbouw en vernieuwing van woningen. Daarmee
trekt de stad andere inwoners die andere behoeften hebben. (…) Iemand
die Nieuwegein kan helpen mee te bewegen met alle ontwikkelingen naar
een mooie toekomst.'

Dit alles heeft een profielschets opgeleverd, waarin onder meer te lezen
is dat de ideale kandidaat voor Nieuwegein zowel binnen als buiten het
Stadshuis optreedt als verbinder en daarnaast veel oog heeft voor
veiligheid in de stad.

Na vaststelling van de profielschets wordt de vacature uitgezet. Het
raadsvoorstel tot vaststelling van de profielschets en de bijlagen
Profielschets en Onderzoeksrapport zijn hier te vinden.
Solliciteren kan vanaf volgende week vrijdag. Een vertrouwenscommissie
voert de sollicitatiegesprekken. De nieuwe burgemeester van Nieuwegein
start in principe op 11 mei volgend jaar.
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Mei 2011, een stralende Frans Backhuijs, naast zijn in de bloemen
gezette echtgenote, tijdens de officiële installatie in het toenmalige
Nieuwegeinse stadhuis

De Digitale Nieuwegeiner
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https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-ovenschotel-rosti-met-courgette-en-tomaat
https://www.pen.nl/artikel/her-noorderpad
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/pdffiles/profielschetsburgemeesternieuwegein.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/profielschetsburgemeesternieuwegein.pdf
https://nieuwegein.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/ddf4892b-e04b-4ffd-bdf9-cd167cf1a742
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://twitter.com/nieuwegein123
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AGENDA

• 16 dec: Kerstmarkt Batau Noord
• 16 dec: Dood(s)bang
• 17 dec: Repair Café Galecop
• 17 dec: KOM muziek maken
• 17 dec: NK Precisieschieten, Pétanque
• 17 dec: Muzikale kerstmiddag AHN
• 17 dec: Rad van Fortuin, Muntplein
• 18 dec: WinterWonderland Galecop
• 18 dec: Opening tentoonstelling

IJs op de Lek
• 22 en 23 dec: Kerstmuziekstal
• 23 dec: Verzoeknummers vanaf het

carillon
• 23 dec: Klaverjassen bij SPNN
• 23 en 24 dec: Kerst gaat door
• 24 dec: Kerstman op het Muntplein
• 25 dec: Kerstontbijt
• 27, 28 en 29 dec: Lichtjes maken

in het Natuurkwartier
• 28 dec: Joggy's winteravontuur
• 28 dec: Lichtjes maken in Jeugdland
• 28 dec: Oudejaarsdiner Fort Vreeswijk
• 29 dec: Voorleesfeestje in de bieb
• 2 jan: Lichtjes maken in de Componist
• 2 jan: Winterfeest
• 3 en 4 jan: Lichtjes maken in het

Natuurkwartier
• 4 jan: Lichtjes maken bij Bouwgein
• 4 jan: Lichtjesroute door Park Oudegein
• 5 jan: Europacup zaalvoetbal
• 5 jan: Winters voorleesfeestje
• 7 jan: Open Lab in de bieb
• 11 en 14 jan: Themaavond winter-

gasten met ochtendexcursie
• 14 jan: KOM muziek maken
• 20 jan: Bingo bij JSV
• 21 jan: KOM kunst maken
• 27 jan: Start Nationaal Theaterweekend
• 27 jan: Klaverjassen bij JSV
• 28 jan: KOM dansen
• 4 feb: KOM toneel spelen
• 5 feb: Gluren bij de Buren
• 11 feb: KOM muziek maken
• 18 feb: KOM dansen
• 25 feb: KOM muziek maken
• 10 en 11 mrt: NLdoet
• 11 mrt: KOM kunst maken
• 18 mrt: KOM dansen
• 25 mrt: KOM toneel spelen
• 1 apr: KOM muziek maken
• 15 apr: KOM kunst maken
• 22 apr: KOM dansen
• 13 mei: KOM toneel spelen
• 20 mei: KOM muziek maken
• 3 jun: KOM kunst maken

Iets doen voor een ander

Voor mij zijn de laatste weken van het jaar altijd erg druk. Veel zaken
wil ik nog afronden voor de jaarwisseling en ondertussen bereid ik mij
voor op de kerst met familie en vrienden. Elk jaar weer hoop ik dat het
einde van het jaar minder hectisch is. Dit staat in schril contrast met de
mensen die erg opzien tegen deze tijd. Mensen die het helemaal niet
druk hebben met voorbereidingen voor de feestdagen en ongelukkig zijn
vanwege eenzaamheid. Die geen of weinig vrienden hebben die zich in
deze tijd om hen bekommeren. Eenzaamheid is misschien wel het meest
onderschatte vraagstuk in deze tijd, waarin veel mensen het druk
hebben. De supermarktreclames op televisie geven aandacht aan dit
vraagstuk en roepen mensen op om aandacht voor elkaar te hebben.
Maar gebeurt dat voldoende, of zijn we toch vooral bezig met onze familie
en vrienden? Gelukkig zijn er veel mensen die deze tijd aangrijpen om
iets extra’s te doen voor mensen die zich eenzaam voelen. Desondanks
zijn er nog veel Nieuwegeiners, die deze weken de eenzaamheid harder
voelen dan de rest van het jaar. Mijn oproep is om niet alleen deze dagen
extra om te kijken naar iemand die eenzaam is, maar om dat het hele jaar
te doen.

Afgelopen week heb ik een werkbezoek gebracht aan het opvangschip
de MS Princess en heb gezien dat het goed gaat. Er zijn activiteiten voor
de vluchtelingen en Nieuwegeinse vrijwilligers helpen daar goed bij. Zo
zijn er bijvoorbeeld buurtbewoners die gaan sporten met de
vluchtelingen. Daarnaast zijn er nog ruim 200 Oekraïense vluchtelingen
in Nieuwegein, waarvan een deel wordt opgevangen door particulieren.
Deze vluchtelingen zijn hier alleen, ver van hun familie en vrienden. Ik
ben er dan ook trots op dat wij als stad deze 300 vluchtelingen opvang
kunnen bieden en dat er Nieuwegeiners zijn die zich belangeloos inzetten
om hun verblijf een beetje beter te maken.
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https://www.pen.nl/artikel/kerstmarkt-batau-noord
https://www.pen.nl/artikel/taboedoorbrekende-theatervoorstelling-doodsbang-bij-enik-recovery-college
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/volop-activitetiten-in-het-petanque-centrum-nieuwegein
https://www.facebook.com/kgyounl/photos/a.244352602696383/1595954847536145/
https://www.facebook.com/natuurkwartiernieuwegein/photos/a.1522026764722466/3403591049899352/
https://www.pen.nl/artikel/laat-uw-lievelingsliedje-galmen-over-de-binnenstad-van-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/laat-uw-lievelingsliedje-galmen-over-de-binnenstad-van-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/klaverjassen-bij-de-stichting-petanque-nieuwegein-nederland-3
https://www.pen.nl/artikel/beleef-het-kerstverhaal-in-nieuwegein
https://www.facebook.com/kgyounl/photos/a.244352602696383/1595954847536145/
https://www.pen.nl/artikel/lichtjesroute-door-park-oudegein
https://www.pen.nl/artikel/lichtjesroute-door-park-oudegein
https://www.pen.nl/artikel/lichtjesroute-door-park-oudegein
https://www.pen.nl/artikel/kerstvakantie-bij-bibliotheek-de-tweede-verdieping
https://www.pen.nl/artikel/lichtjesroute-door-park-oudegein
https://www.pen.nl/artikel/lichtjesroute-door-park-oudegein
https://www.pen.nl/artikel/lichtjesroute-door-park-oudegein
https://www.pen.nl/artikel/lichtjesroute-door-park-oudegein
https://www.pen.nl/artikel/kerstvakantie-bij-bibliotheek-de-tweede-verdieping
https://www.pen.nl/artikel/kerstvakantie-bij-bibliotheek-de-tweede-verdieping
https://www.pen.nl/artikel/kerstvakantie-bij-bibliotheek-de-tweede-verdieping
mailto:chriskling@vogelwacht-utrecht.nl
mailto:chriskling@vogelwacht-utrecht.nl
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
mailto:samensterk@jsv-nieuwegein.nl
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
http://WWW.DEKOM.NL/NTW2023
mailto:samensterk@jsv-nieuwegein.nl
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/amateurkunstenfestival-gluren-bij-de-buren-is-op-zoek-naar-acts-en-huiskamers
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/meld-je-project-aan-voor-nldoet-2023
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://moenmakelaars.nl


De Digitale Nieuwegeiner

OBS de Veldrakker wint
eTwinning prijs 2022

Ieder jaar reikt eTwinning Nederland de
nationale eTwinning prijs uit. Deze prijs
is een vorm van erkenning voor scho-
len die de afgelopen periode virtueel
hebben samengewerkt met één of
meerdere scholen in het buitenland.
En daarbij hebben gezorgd dat ieder-
een in hun klas een internationale er-
varing krijgt (zelfs in tijden van coro-
na). Dit jaar zijn drie uitzonderlijke pro-
jecten benoemd tot ‘project van het
jaar’. Het project ‘SDG is about you and
me’ van OBS de Veldrakker is daar één
van. Bij de prijs hoort een waardebon
t.w.v. € 1.000,-

Een internationale ervaring
voor OBS de Veldrakker
Helen de Lange, vakleerkracht Engels, is
al jaren actief met eTwinning. Ze vindt het
belangrijk dat kinderen vanaf jonge leeftijd
in aanraking komen met verschillende ta-
len, culturen en tradities. Directeur van De
Veldrakker, Eelco Dam steunt deze visie
en de eTwinning-projecten van harte: 'Een
belangrijk onderdeel van onze kernwaar-
den is ‘verbinding’. Wij vinden het belang-
rijk om de kinderen te kunnen verbinden
met landen om ons heen en de rest van
Europa. Kinderen zijn onderdeel van de
hele wereld en hoe mooi is het om wereld-
burgerschap met behulp van eTwinning te
integreren in het onderwijs'.

In het project ‘SDG is about you and me’
hebben de leerlingen uit de groepen 8 van
vorig schooljaar samengewerkt met leef-
tijdsgenoten van het ‘CEIP Adamancasis’
in Spanje en het ‘Ecole primaire Jean-
Baptiste Bossard’ in Frankrijk. 'We hebben
een schema gemaakt voor het hele
schooljaar' vertelt Helen over de aanpak
van het project, 'waardoor iedereen er zelf
voor kon zorgen dat er voldoende tijd be-
schikbaar was'. Omdat ze niet zoveel
ruimte hadden, was afstemming tussen de
scholen belangrijk. De leerkrachten ver-
deelden de taken, zoals het aanmaken
van de TwinSpace (de online projectruim-
te van eTwinning) en het maken van de
richtlijnen voor de opdrachten voor de
leerlingen.

Bewustzijn voor de SDG’s
en ontwikkeling van de Engelse taal
In dit project ontdekten de leerlingen meer
over de Sustainable Development Goals
(SDGs). Ze werkten in 6 internationale
teams en ieder semester onderzocht ieder
team één van de SDGs. Per SDG werd
een gezamenlijk product gemaakt, waarin
ze uitlegden aan welk doel ze hadden ge-
werkt en wat ze kunnen doen om een bij-
drage aan dit doel te leveren. Als afslui-
tende activiteit speelden de leerlingen tij-
dens een live event een quiz over de
SDGs, waarna zij hun certificaat in ont-
vangst namen.

De leerlingen gebruikten de Engelse taal
om met elkaar te communiceren. 'Met dit
project hebben de leerlingen op beteke-
nisvolle wijze hun taalvaardigheden verbe-
terd en hun woordenschat vergroot',
vertelt Helen. Maar dat is niet alles. Ook
andere competenties werden ontwikkeld,
zoals samenwerken in internationale
teams en onderzoeksvaardigheden, door
informatie te kunnen opzoeken en filteren
op het internet. Daarnaast hebben de leer-
lingen hun digitale- en presentatievaardig-
heden geoefend door de inzet van digitale
tools zoals presenteren voor een green
screen.

Online Europese uitwisseling
via eTwinning
Via eTwinning vinden duizenden leraren in
Europa elkaar en werken zij met hun leer-
lingen aan onderwijsprojecten. De online
community eTwinning is bedoeld voor
leraren in het primair en voortgezet onder-
wijs, mbo, pabo’s en lerarenopleidingen.
Daarmee kunnen zij (kosteloos en veilig)
internationale ervaring opdoen, ict-vaar-
digheden ontwikkelen én verplichte lesstof
op een inspirerende manier verwerken.
Momenteel maken 9500 Nederlandse on-
derwijzers deel uit van het eTwinning net-
werk, waarbinnen ruim 2500 Nederlandse
scholen zijn geregistreerd. eTwinning is
onderdeel van het Europese subsidiepro-
gramma Erasmus+.
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Helen de Lange met de prijs en taart

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/etwinning
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Meer dan
tienduizend kaarsjes
verlichten Vreeswijk

‘Mensen kijken er
ieder jaar weer naar uit’

Toen de zon in juni nog scheen en
bijna niemand nog met de kerst
bezig was startte de voorbereidin-
gen van het evenement Kaarslicht
in Vreeswijk al. En woensdag-
avond was het dan zo ver: de
straatverlichting ging uit en 13.000
kaarsjes aan.

'Dat is toch wel een apart gevoel',
zegt voorzitter Loek Verhoef over het
moment dat alle kaarsjes aan gaan.
Het evenement was volgens hem
een succes. 'Het was heel erg druk,
op het hoogtepunt waren er zeker
vijfduizend mensen.' Hij kreeg veel
positieve reacties van mensen die blij
waren dat het na de coronajaren
weer door kon gaan. 'En een aantal
mensen zei dat het wel heel donker
was, maar ja dat hoort erbij', zegt
Verhoef.

Het branden van de kaarsjes is niet
het enige wat er in het voormalige
sluizen- en schippersdorp in Nieu-
wegein op het programma stond.
Vanaf 16.00 uur stonden er al meer
dan honderd kramen op de kerst-
markt op de Handelskade. Onder-
tussen genoten bezoekers van optre-
dens van muziekgroepen, koren en
andere artiesten. Ook waren er
toneelstukjes te bewonderen en werd
het kerstverhaal uitgebeeld door een
zandtekenaar.

Volgens Verhoef is het evenement
niet alleen belangrijk voor mensen uit
Vreeswijk maar voor heel de omge-
ving. 'Mensen kijken er ieder jaar
weer naar uit. Hier krijgen ze echt het
kerstgevoel.' Verhoef werd vorig jaar
voorzitter, maar door de coronamaat-
regelen moest hij het evenement in

Aan de Montageweg werden de vrijwilligers en genodigden
welkom geheten door het bestuur van de Voedselbank. Onze
videograaf Jos van Vogelpoel maakte daarvan een verslag want
zij kregen tijdens Voedselbank bij Kaarslicht een fijne avond
aangeboden voor hun inzet



Op
naar het zomerconcert

Maandagmiddag vond de eerste
repetitie plaats met de harpisten
van Het Buurtorkest. Hiervoor
heeft Het Buurtorkest negen
gloednieuwe Harp-E’s in bruik-
leen gekregen van Stichting
Leerorkest Nederland.

De Harp-E is een ontwerp van
harpist en ontwerper Joris Beets,
in samenwerking met top-harpist
Remi van Kesteren en Marco de
Souza van het Leerorkest. Ze
lieten zich leiden door alle wensen
voor het gebruik door kinderen,
individueel of in groepslessen op
school. De Buurtorkest harpisten
zijn al lekker aan de slag geweest
met KOM-docent Michelle
Sweegers en gaan zich de
komende maanden voorbereiden
op het zomerconcert in de
Rabobankzaal van DE KOM!
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Grote vondst
illegaal vuurwerk
in garagebox
aan de Zegelstede

In een garagebox in de binnenstad van
Nieuwegein is, afgelopen maandag, na
een anonieme melding ruim 100 kilo
aan zwaar illegaal vuurwerk gevonden.
Omdat er ook sprake is van ‘geknut-
selde bommen’, is de EOD (Explosieven
Opruimingsdienst Defensie) in actie
gekomen om het illegale vuurwerk on-
schadelijk te maken. Dit op advies van
een eerder opgeroepen professioneel
bedrijf.

De politie Utrecht laat weten dat de
vondst werd gedaan aan het einde van de
middag. Via Meld Misdaad Anoniem was
de tip, over een mogelijk opslag van flinke
hoeveelheden vuurwerk, binnengekomen.
Volgens de politie is er nog niemand aan-
gehouden en is de zaak in onderzoek.

OMKIJKEN

In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

December 2010

Het huis Johanna aan de Utrechtsestraatweg, gezien
vanaf de Blauwe Brug. IJs en sneeuw.

De Digitale Nieuwegeiner
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Heb jij een herinneringsbrief gekregen om
de vragenlijst over de leefbaarheid en
veiligheid in jouw buurt in te vullen? Dat
kan nog tot en met 22 december. De datum
in de brief, 14 december, klopt niet. Je hebt
dus meer tijd om de vragenlijst in te
vullen. We horen graag jouw mening!

Heb je geen brief gekregen? Dan ben je
deze keer niet geselecteerd om aan het
onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid mee
te doen.

https://www.facebook.com/leerorkest/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/leerorkest/?__tn__=kK*F
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Anna van Rijn-penning
voor Jacques Lemmink

Burgemeester Frans Backhuijs ver-
raste Jacques Lemmink met de Anna
van Rijn-penning tijdens zijn pensio-
neringsreceptie op 8 december.
Lemmink ontving deze penning, niet
alleen vanwege zijn 23 dienstjaren bij
de gemeente Nieuwegein, maar vooral
om zijn enorme bijdrage aan het be-
schrijven van de Nieuwegeinse ge-
schiedenis.

Lemmink deelt met liefde al zijn kennis
over Nieuwegein. Dat doet hij via talloze
publicaties, maar ook in gesprekken met
inwoners, geïnteresseerden in de regio en
ver daarbuiten, collega-historici én de col-
lega’s in de gemeentelijke organisatie. Dit
maakt hem met recht een ambassadeur
van Nieuwegein. Met name in de afgelo-
pen 15 jaar heeft hij met zijn vrijwilligers-
werk veel bijgedragen aan de Nieuwe-
geinse samenleving én aankomende ge-
neraties.

Jacques Lemmink reageerde bescheiden:
'Een complete verrassing. Ik ben een
ambtenaar en doe er vrijwilligerswerk
naast, puur omdat ik het leuk vind. Over
het algemeen krijgen niet de ambtenaren,
maar de inwoners deze penning voor hun
inzet voor de stad. Ik zag het dus echt niet
aankomen en had nooit durven dromen
dat mijn inzet zo gewaardeerd wordt. Ook
al woon ik Amsterdam, ik voel me nu echt
een Nieuwegeiner!'

Passie
Als beleidsadviseur Informatiebeheer bij
de gemeente Nieuwegein is Lemmink
medeverantwoordelijk voor het Nieuwe-
geins Historisch Archief. Hij weet zijn werk
als geen ander te combineren met zijn
passie voor geschiedenis. Hij signaleerde
vaak onderwerpen vanuit zijn werk, die hij
dan later verwerkt in artikelen en initiatie-
ven, gericht op de Nieuwegeinse geschie-
denis. Een kleine greep:
• Diverse bijdragen aan het tijdschrift

Cronyck de Geyn, een gezamenlijke uit-
gave van Nieuwegeinse musea (2008 –
nu)

• Kiesrecht in Nieuwegein: tentoonstelling
en artikelen (2018);

• Vijftig jaar Uitgesproken Veelzijdig Vrij-
willigerswerk in Nieuwegein: boek(2019)

• Wifi, een Nieuwegeinse uitvinding: ten-
toonstelling, boek en artikelen (2020).

Momenteel legt hij de laatste hand aan
een lijvig boek: een canon over Nieuwe-
gein. Gezien zijn lange vrijwillige inspan-
ningen is deze erepenning een welver-
diende onderscheiding.

Feestelijke opening
ALDI-verstiging
aan de Middelhoeve

Op woensdagochtend 14 december is
om 08.00 uur de nieuwe ALDI-vesti-
ging aan de Middelhoeve 1 feestelijk
geopend. De sfeer, de inrichting en het
assortiment in de winkel zijn verras-
send en vernieuwd. De winkel biedt
hiermee de meest recente ALDI-
formule.

Zo liggen direct bij binnenkomst verspro-
ducten zoals groente, fruit, vis en vlees.
Ook komt de geur van afgebakken brood
je meteen tegemoet. De goed geteste en
prijswinnende producten, bekend als de
Trots van ALDI, zijn het bewijs dat naast
de beste prijs, hoge kwaliteit bij ALDI
hoog in het vaandel staat.

Kraskaarten en tegoedbonnen
Altijd prijs bij de feestelijke opening van
ALDI Nieuwegein? Natuurlijk wel! Kras en
win. De eerste vierhonderd klanten kregen
bij aankoop van minimaal € 20,- aan
boodschappen een tas met gegarandeerd
een aantrekkelijke prijs. Op de kras-
kaarten stonden prijzen als een blender en
grillplaat of tegoedbonnen van maximaal
€ 250,-. Voor klanten die naast het net
vissen was er, zolang de voorraad strekt,
een gratis herbruikbare ALDI-tas.

Foodtruck
Om de openingsdag compleet te maken
stond er een foodtruck op de parkeer-
plaats. Daar werden heerlijke verse
gerechtjes met de producten van ALDI
bereid die klanten gratis konden proeven.

De nieuwe winkel aan de Middelhoeve
beschikt over 70 eigen parkeerplaatsen.

De openingstijden zijn maandag tot en
met zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur en
zondag van 10.00 tot 19.00 uur

F
O

T
O

:F
O

T
O

T
E

A
M

K
en

M

https://www.pcbuitvaartzorg.nl/?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen


De Digitale Nieuwegeiner

8



9

Klaverjassen bij de
Stichting Petanque
Nieuwegein Nederland

Vrijdagavond 23 december kan
er weer geklaverjast worden bij
de Stichting Petanque Nieuwe-
gein Nederland (SPNN) aan de
Galecopperzoom 1. Dan begint
alweer de vijfde ronde van het
nieuwe seizoen.

De avond begint om 19.30 uur en
duurt meestal tot 23.00 uur.

Vooraf graag aanmelden op tele-
foonnummer 0622414051. Inschri-
jven die dag vanaf 18.45 uur. De
kosten voor deelname zijn
€ 4,00 per persoon.

Ook is er een loterij waarin mooie
vleesprijzen zijn te winnen. Let op,
je kunt alleen met de pin betalen
in het Petanque Centrum Nieuwe-
gein.

Dan wordt er ook iedere donder-
dagmiddag geklaverjast in het
Petanque Centrum. Deze midda-
gen beginnen om 13.30 uur. De
zaal gaat open vanaf 13.00 uur en
de kosten voor deelname bedra-
gen € 4.00 per persoon. De prij-
zen op deze middagen zijn geld-
prijzen. Er worden drie ronden
gespeeld en de middag duurt tot
ongeveer 16.00 uur.

Oud-en-Nieuw-special
van het Schipperscafé
bij Museumwerf Vreeswijk

Schippers, burgers en buitenlui,
vrijdag 30 december organiseert
Museumwerf Vreeswijk in het
Theehuys alweer het laatste Schippers-
café van het jaar 2022. Tijdens dit café
kunnen de bezoekers genieten van een
gezellige, verwarmende Oud-en-
Nieuw-special met lekkere oliebollen,
warme choco en glühwein.

Het Schipperscafé wordt gehouden van
15.00 tot 18.00 uur en is een mooie kans
om met elkaar het roerige jaar af te slui-
ten en te proosten op het nieuwe jaar dat
een ieder hopelijk veel goeds mag bren-
gen. Aanmelden hoeft niet en de toegang
is gratis.

Ook in 2023 zullen deze inmiddels tradi-
tionele Schipperscafé’s weer worden
gehouden op elke laatste vrijdag van de
maand en mogelijk ook wat vaker.
Museumwerf Vreeswijk vind je aan
Wierselaan 113.

FOTO VAN DE WEEK

Het is de tijd van de kerstvieringen, kerstbijeenkom-
sten, kerstconcerten, kerstvoorstellingen, kerstfilms
en dadelijk de kerstdiensten. Zo vond afgelopen dins-
dagavond in de grote zaal van DE KOM, uitverkocht
op de eerste rij na, de kerstuitvoering van het Kuns-
tencentrum van DE KOM plaats. De opening werd
uitgevoerd door Jeugdorkest 't Jong.
Omdat het zaallicht maar niet doofde, technicus Koen
was vertraagd, onderhield dirigent Gerard Poot het
publiek met onder meer de blijde mededeling dat het
orkest sinds kort zeven nieuwe leden kent. En dat die
nieuwe leden, hoe vers dan ook, heel gewoon mee
gingen concerteren! En hoe!

Gááf!
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Fietsclub trapt al 8 jaar
samen door weer en wind

Het is bitterkoud op de vaste verzamelplaats van fietsclub
Kerkveld. De 25 deelnemers begroeten elkaar echter zonnig.
Winterkou, regen, onweer of hittegolf: het maakt de fietsers
niet uit, al zijn ze allemaal op leeftijd. ‘We trotseren al acht
jaar samen weer en wind en slaan bijna nooit een maandag
over’, zegt voorfietser van het eerste uur Henk Balvers. ‘Het
is nog steeds leuk om te doen en regelmatig fietsen is goed
voor je, ook na je zeventigste of tachtigste.’

Omfietswijn
De groep staat klaar voor weer een mooie fietstocht van een
kilometer of 25. Henk (uiterst rechts op de foto) bedenkt de route
en rijdt vooraan met een veiligheidshesje aan. Grada Fokker
(met roze jas) houdt het lief en leed in de groep bij. ‘We hebben
Henk bedankt met een paar flessen wijn,’ vertelt Grada. ‘Gisteren
al want fietsen met een paar flessen in je fietstas is niet zo’n

goed idee. Maandelijks fietsen we trouwens ook nog een langere
tocht van 60 kilometer, die zet Henk ook uit.’

Koffiestop
Onderweg stopt de fietsclub steevast voor een gezellig kopje
koffie. Dit keer is het een extra feestelijke tussenstop vanwege
hun jubileum. Henk: ‘Acht jaar geleden startte deze fietsclub op
initiatief van SportID. We waren toen met vier mensen, nu fietsen
we wekelijks met 20 tot 25 deelnemers!’

Meefietsen?
Ook een keer meefietsen? Dat kan. Deze fietsclub zit bijna vol
maar de fietsclubs in Galecop en Nieuwegein Zuid hebben nog
plek. Wil je meefietsen? Neem dan contact op met
buurtsportcoach Karen Elzing die de fietsclubs begeleidt:
k.elzing@merwestein.nl, 0657824994.

De Digitale Nieuwegeiner

Geslaagde
City December Brunch
op Cityplaza

Afgelopen zondag hield Wereld-
have Nederland BV, de eigenaar
van Cityplaza, een heerlijke kerst-
brunch in het winkelcentrum in de

binnenstad van Nieuwegein. 425
deelnemers genoten van 10.00 tot
12.00 uur van heerlijk eten en en-
tertainment.

De heerlijke kerstbrunch werd geor-
gani-seerd door Theater DE KOM, De
Markt, Bibliotheek De tweede
verdieping, gemeente Nieuwegein én
Cityplaza zelf. Er was livemuziek,
lokale dichters gaven voordrachten
en de boekenleggers van de biblio-
theek zorgden voor gesprekken over
diverse onderwerpen aan tafel.

Wereldhave heeft meerdere winkel-
centra en wil met dit soort initi-
atieven zorgen voor meer cohesie
tussen de bewoners en de bedrijven

die gevestigd zijn in de diver-se cen-
tra. Ook ziet Wereldhave dat, door bi-
jvoorbeeld een brunch te geven, het
een bijdrage kan leveren tegen een-
zaamheid.

In de komende jaren wordt dit
winkelcentrum getransformeerd tot
Full Service Center. Een one-stop-
shoplocatie waar boodschappen
doen, winkelen, vrijetijdsbesteding,
ontspanning, werken en andere
dagelijkse behoeften samenkomen.
Op deze manier wordt Cityplaza een
sterkere plek in het dagelijks leven
van de bezoekers en als gevolg daar-
van nog aantrekke-lijker voor on-
dernemers en huurders.
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Uitreiking
eerste editie wijkkrant
De Galecopper
aan wijkwethouder

Galecop Geweldig is een project waarin
bewoners en wijkprofessionals samen
kijken wat er nodig is om in de wijk
prettig en gezond te leven. Tijdens een
van de bijeenkomsten bleek een grote
behoefte aan een papieren wijkkrant,
naast de digitale nieuwsbrief en de
wijkwebsite. Diverse initiatiefnemers
gingen hiermee aan de slag, met als
resultaat: De Galecopper. Wijkwethou-
der John van Engelen en Lya Jongeling
van het wijkplatform namen afgelopen
woensdag hiervan het eerste exem-
plaar in ontvangst.

Vrij snel nadat de behoefte voor een wijk-
krant uitgesproken werd, vormden de ini-
tiatiefnemers samen met enkele andere
wijkbewoners een redactie. Na enkele
overleggen en harde arbeid, ziet de eerste
editie van De Galecopper, zoals de wijk-
krant heet, het daglicht. Mede dankzij het
vakmanschap van Arend Bloemink, die
zich als medebewoner van Galecop, heeft
laten verleiden de wijkkrant vorm te
geven, dankzij een subsidie van Stichting
Wijkoverleg Galecop en adviezen van de
wijkcoördinator en van bibliotheek De
tweede verdieping.

Uitreiking 1e exemplaar
op woensdagmiddag 14 december
Op woensdag 14 december vond om
14.00 uur de presentatie van de eerste
editie van De Galecopper plaats op
Winkelcentrum Galecop. Wijkwethouder
John van Engelen en secretaris van het
wijkplatform Lya Jongeling namen het
eerste exemplaar in ontvangst. Onze
videograaf Jos van Vogelpoel maakt een
videoverslag van de uitreiking.

Te verkrijgen sinds 14 december
op centrale punten in de wijk
De Galecopper, die naar verwachting vier-
maal per jaar verschijnt, wordt in eerste in-
stantie op verschillende plaatsen in de wi-
jk neergelegd. Je kunt deze ophalen op de
volgende plekken:
• Winkelcentrum Galecop (bij de
boekenkast)
• In De Galecopperboog (op de leestafel)
• Bij de huisartsen (in de wachtruimtes)
• In de praktijk van Fysiotherapie Ron van
Leeuwen
• In bibliotheek De tweede verdieping in
het Stadshuis (vanaf eind december).

Galecop Geweldig
Galecop Geweldig is een initiatief van
Fysiotherapeut Ron van Leeuwen, in
samenwerking met bewoners en wijkpro-
fessionals. Doel van het project is om
samen met bewoners en wijkprofessionals
te kijken wat er nodig is om in deze wijk
prettig en gezond te leven. Samen maken
we een agenda voor de wijk met onder-
werpen waar Galecop Geweldig geza-
menlijk met Galecoppers de komende vier
jaar aan wil werken.

Lichtjesroute
Park Oudegein

Ga jij mee speuren in het donker?
Weet jij aan de hand van raadsels de
juiste nachtdieren te raden? Of vind je
het gewoon leuk en spannend om in
het donker door het park te lopen?
Kom dan naar de lichtjesroute!

Op woensdag 4 januari kunnen kinderen
samen met hun (groot)ouders tussen
16.00 en 19.00 uur een lichtjesroute lopen
door Park Oudegein. Tijdens de route kom
je bij verschillende tussenstops waar je
een nachtdier kunt raden of iets actiefs
kunt doen. Heb jij alle nachtdieren verza-
meld, dan verdien je een warme choco-
lademelk bij het kampvuur. Daar is ook de
kampvuurmuzikant en je kan een wens
doen voor het nieuwe jaar bij de wens-
boom.

Je kunt tijdens de kerstvakantie op ver-
schillende plekken in Nieuwegein zelf een
lichtje knutselen.

Lichtjes maken
Wil je een lichtje maken voor bij de licht-
jesroute? Dat kan tijdens de kerstvakantie
op verschillende momenten!
• Woensdag 28 december, 14.30 - 16.00
uur op Bouwspeeltuin Jeugdland
• Dinsdag, woensdag, donderdag in de 1e
week van de kerstvakantie en dinsdag en
woensdag in de 2e week van de kerst-
vakantie, 12.00 - 16.00 uur in het Natuur-
kwartier
• Maandag 2 januari, 14.00 - 16.00 uur op
Buurtplein de Componist
• Woensdag 4 januari, 13.00 - 15.00 uur
op het activiteitenplein Bouwgein.

Kijk op de facebookpagina van Kinderplat-
form Nieuwegein om alle andere kinder-
activiteiten te zien die er tijdens de kerst-
vakantie te doen zijn!

Kom jij ook de lichtjesroute lopen?
Trek dan warme kleren aan! En neem je
zaklamp of zelfgemaakte lichtje mee. De
startlocatie van de lichtjesroute is bij het
Natuurkwartier aan de Geinoord 9-12. Het
Natuurkwartier is die avond alleen toe-
gankelijk voor wandelaars, dus auto’s
parkeren bij Jacks grillhouse en fietsen bij
de daarvoor ingerichte fietsparkeerplaats.

De lichtjesroute wordt georganiseerd door
het Kinderplatform Nieuwegein; Natuur-
kwartier, Bouwspeeltuin Jeugdland,
SportID, Bouwspeeltuin Bouwgein,
De tweede verdieping, stadstheater DE
KOM en Movactor.
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Werkzaamheden
tramovergang Symfonielaan

Om de verkeersveiligheid van de
tramovergang Symfonielaan voor
(brom)fietsers te verbeteren, worden
van vrijdag 16 december tot en met
18 december diverse werkzaamheden
rondom de tramovergang Symfonie-
laan uitgevoerd. Deze werkzaamheden
worden in opdracht van de Provincie
Utrecht en de gemeente gezamenlijk
uitgevoerd.

Aanleiding
Aanleiding om de verkeersveiligheid van
de tramovergang te verbeteren is een
noodlottig ongeval, waarbij de 18-jarige
Sam Oostveen is komen te overlijden door
een botsing met de tram. Dit ongeval heeft
onherstelbaar leed veroorzaakt voor de
nabestaanden en heeft grote impact op de
Nieuwegeinse gemeenschap.

Werkzaamheden
De tramovergang wordt momenteel
beveiligd met verkeerslichten. Op de
fietspaden worden deze verkeerslichten
vervangen door slagbomen, de verkeers-
lichten voor het autoverkeer blijven
gehandhaafd. De afgelopen periode zijn al
veel voorbereidende werkzaamheden uit-
gevoerd aan zowel de trambaan als aan
de fietspaden om deze vervanging moge-
lijk te maken. Zo zijn de fietspaden aan
beide kanten van de Symfonielaan ge-
schikt gemaakt voor 2-richtingverkeer zo-
dat de fietsers de Symfonielaan minder
hoeven over te steken.

Wegafzetting
Om de definitieve werkzaamheden uit te
kunnen voeren wordt de Symfonielaan
van donderdag 15 december 23.00 uur
tot en met zondag 18 december 12.00
uur vanaf de Faustlaan tot de Elzenhoeve
in zijn geheel afgesloten voor al het ver-
keer. Het verkeer wordt tijdens de afzet-

ting omgeleid. De wegafzetting is nodig
omdat tijdens het aanpassen van de over-
gang de verkeerslichten uitgeschakeld
worden. Hierdoor is de overgang niet
meer beveiligd terwijl er nog wel trams
rijden.

Bereikbaarheid tram
Tijdens de werkzaamheden op vrijdag
16 en zaterdag 17 december blijft de tram
gewoon rijden en is tramhalte Zuilenstein
bereikbaar voor reizigers. Vanaf zondag-
morgen 18 december worden de slag-
bomen en de verkeerslichten definitief
gereed gemaakt en wordt de overweg
getest. Gedurende deze test rijden er
zondagmorgen geen trams en worden er
pendelbussen ingezet. Naar verwachting
kan zondag 18 december vanaf 12:00 uur
de overgang in gebruik genomen worden,
zodat vanaf dat moment de trams weer
volgens dienstregeling rijden en het ver-
keer weer gebruik kan maken van de
Symfonielaan.

Onderzoek veilige tramovergangen
Provincie Utrecht onderzoekt in samen-
werking met de gemeente of er op andere
tramovergangen ook verbeteringen nodig
zijn. Zodra er meer bekend is over deze
resultaten, wordt hier breed over gecom-
municeerd. Daarnaast start de provincie
begin 2023 een communicatiecampagne
om weggebruikers te attenderen op de
tramovergangen en de risico’s van de
lange remweg van de tram.

WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
Vraag je je wel eens af wat dat nu weer voor plant of onkruid is in Nieuwegein?
Of wat dat voor een paddenstoel is? Of wat daar kruipt of vliegt?
De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere week een
plantje, zwammetje of beestje dat je ergens kunt tegenkomen.
Udo heeft ook een eigen website.

Udo: 'Je zou het niet zeggen, maar bij en op de grote parkeerplaatsen in
Nieuwegein worden elk jaar opnieuw mooie, en voor Nieuwegein ook
zeldzame wilde planten gevonden. Langs de randen, in groenstroken en op
de met grind verharde parkeerplaatsen, al zijn die verhardingen zo
langzamerhand vervangen door asfalt en klinkers. De herkomst van die
planten? Zaden die ongemerkt meegevoerd zijn door auto’s, vrachtwagens
en (de kleding van) mensen die in binnen- of buitenland met vakantie zijn
geweest of die afkomstig zijn uit landen waar vakantiegangers doorgaans per
vliegtuig heen reizen.'

'Die planten weten zich hier lang niet altijd te handhaven. Ze moeten het
opnemen tegen maaimachines en grassen: de maaimachines om Nieuwegein “netjes” te houden, de grassen omdat de meeste
grassen gek zijn op stikstof, daardoor groeien als kool en vervolgens andere planten verdringen en overwoekeren.'

'Deze keer dus wat voor mij bijzondere planten, ooit gevonden tussen 2004 tot en met 2022. Al lang weer verdwenen, soms
opnieuw verschenen op andere plaatsen.'
'Ik vermeld geen namen, dat heb ik immers ooit al eerder gedaan. Ze staan wel vermeld op de website natuurnieuwegein.nl, met
alle andere planten die ik in de loop van de jaren in Nieuwegein heb aangetroffen.'

De Digitale Nieuwegeiner
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Springers Aquarijn
derde op vijfkamp
schoonspringen

Afgelopen zondag werd in
Amsterdam het eerste vijfkamp
schoonspringen gehouden.
Zwemvereniging Aquarijn uit
Nieuwegein nam deel met
10 springers, waaronder maar
liefst vijf nieuwe springers.

In de eerste serie (9 jaar en jon-
ger) deed Lizzy Hamerling voor
het eerst mee. Lizzy is nog maar
8 jaar, maar liet een prima serie
van 4 sprongen zien. Zij behaalde
uiteindelijk een mooie tweede
plaats.

In de tweede serie (10 en 11 jaar)
die druk was bezet met meer dan
10 kinderen, werden vijf sprongen
gemaakt. De springers van Aqua-
rijn: Minte Bos, Elisa Kool en
Sureka Bierman Kerklaan werden
respectievelijk zevende, achtste
en negende.

In de vierde serie (14+) worden
7 sprongen gemaakt. Lars van
Hilten springt nog maar 4 maan-
den. Hij heeft de overgang ge-
maakt van acrogym naar schoon-
springen en dat leverde gelijk een
eerste plaats op. Aiden Wallegie
werd tweede. Staley Grijpink werd
zesde.

In de vijfde en laatste serie wer-
den 8 sprongen gemaakt. Joy
Daalhuizen en Yuna Hulkenberg,
beiden nog maar 12 jaar, deden
het prima. Joy werd zesde en
Yuna werd zevende. Mika Grosze
Nipper werd in deze serie vijfde.

Per club telt de beste springer
mee voor het klassement. Zwem-
vereniging Aquarijn deed het met
een nieuwe groep kinderen prima
en eindigde op de derde plaats
met 25 punten. Eerste werd uitein-
delijk de Dolfijn uit Amsterdam
met 40 punten en PSV Eindhoven
staat tweede met 27 punten.

FIETSFOTO VAN DE WEEK

Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en Clarion Wegerif
van Fietsersbond Nieuwegein vertellen elke week met één
Nieuwegeinse fietsfoto wat hen bezighoudt of treft.

Clarion: 'Foute fietspaaltjes: dat zijn paaltjes die slecht gemar-
keerd of zelfs onnodig zijn. Wist je dat paaltjes jaarlijks verantwo-
ordelijk zijn voor naar schatting 2400 spoedeisende hulpop-
names? De paaltjes op de Prof. Dr. Hesselaan spannen de kroon.
Die zijn flets, belabberd gemarkeerd èn staan ook nog eens
gevaarlijk te zijn op een belangrijke fietsomleidingsroute. Van-
wege werkzaamheden aan de Doorslagsluis rijden elke dag meer
dan 5000 fietsers over de Hesselaan. Waar blijft de actie,
gemeente Nieuwegein?’

Muzikale Kerstmiddag met
André Hamoen & Friends

Morgen, zaterdag 17 december, orga-
niseert de Algemene Hulpdienst
Nieuwegein (AHN) een muzikale Kerst-
middag voor de inwoners van Nieu-
wegein. Speciaal onze deelnemers,
hulpvragers en vrijwilligers zijn van
harte uitgenodigd. Het programma
wordt verzorgd door André Hamoen en
friends, deze middag wordt een muzi-
kaal feest vol herkenbare kerstliedjes.

De Kerstmiddag vindt plaats in De Rank
aan de Lupinestraat 11. Vanaf 13.30 uur
ben je welkom, het programma begint om
14.00 uur en zal rond 16.00 uur afgelopen
zijn. Aanmelden vooraf is verplicht en kan
door een mail te sturen naar
g.vandenoever@hulpdienstnieuwegein.nl
of op werkdagen bellen naar 0303073574.
Ook voor vragen kun je op dit nummer
terecht.

Mocht vervoer een probleem zijn, dan
haalt één van de vrijwilligers van de AHN
je graag op en brengt je na afloop weer
thuis.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.nieuwegeinfietst.nl/
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Winnaar foto-expositie
’10 jaar DE KOM in
beeld'

Afgelopen zaterdag, 10 decem-
ber, opende cultuurwethouder
John van Engelen de foto-ex-
positie ’10 jaar DE KOM in
beeld’. Deze expositie is voort-
gekomen uit een fotowedstrijd,
waarbij fotografen eigen werk in
konden sturen, maar ook geno-
mineerd konden worden. Onder
de inzendingen bevonden zich
foto’s van de architectuur, van
het exterieur en interieur van
DE KOM, maar ook van po-
diumactiviteiten, reuring in
de foyer en huiselijkheid in de
artiestenfoyer.

Vanuit de inzendingen maakte de
jury, bestaande uit John van
Engelen, Marlin van Ek, Jos
Kuklewski en Yukiko Spaan, een
selectie van 10 foto’s die een plek-
je kregen in de expositie. Daar-
naast is een winnende foto geko-
zen: ‘Lena plays Chopin’ van
Nieuwegeiner Carol Olerud.

Uit het juryrapport: '[…] De com-
positie is perfect, met die weer-
spiegeling in het bovenblad/klep.
Je ziet haar concentratie, het
duidelijk genietende publiek en je
hoort bijna de muziek van de foto
komen. Het meest bijzondere aan
deze foto is dat eigenlijk alles van
DE KOM, wordt weergegeven: de
uitvoering, de uitvoerende (vanuit
twee hoeken), het publiek en een
stuk DE KOM zelf. Een terechte
winnaar.'

Via een videoverbinding vanuit
haar tijdelijk adres in Mexico kreeg
Carol de uitslag te horen. Haar
zus nam namens haar de ‘kleine
zaal-beleving’ in ontvangst, waar-
mee Carol gedurende de rest van
het theaterseizoen onbeperkt naar
voorstellingen in de kleine zaal
kan gaan. De expositie is de
komende maanden nog te be-
zoeken in DE KOM.

Workshop
Kerstbloemstuk maken
in Dorpshuis Vreeswijk

Dinsdag 20 en woensdag 21 december
vindt er een workshop Kerstbloemstuk
maken plaats in het Dorpshuis Vrees-
wijk. Onder professionele begeleiding
van Carin Laarman en Joan Hermani-
des zullen de deelnemers een bloem-
stuk maken met het thema Kerst.
Uiteraard gaan de creaties mee naar
huis.

Alle materialen die nodig zijn voor een
mooi bloemstuk zijn aanwezig, dit zit bij
de prijs in. Net als de koffie/thee.
De workshop begint 19.30 uur.

De kosten voor deelname zijn € 25,00.
(N-pashouders betalen slechts € 5,00).
Aanmelden kan tot en met 18 december
via info@fortvreeswijk.nl of door te
bellen naar 0621664918.

Joan Hermanides en Carin Laarman

De winnende foto van Carol Olerud

Wethouder John van Engelen spreekt
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https://www.dekom.nl/pQ6DpiL/10jaarinbeeld
mailto:info@fortvreeswijk.nl
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https://www.dahlia-s.nl/dahlia-s-keuken/bestellen
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Kerstvakantie
bij bibliotheek
De tweede verdieping

Tijdens de kerstvakantie heeft
bibliotheek De tweede verdie-
ping verschillende leuke en
spannende jeugdactiviteiten op
het programma staan! Van
voorleesfeestjes tot een licht-
jesspeurtocht en een Open Lab
vol filmtechnieken. Voor de
kerst activiteiten is aanmelden
niet nodig.

Voorleesfeestje
Kom donderdag 29 december van
15.00 tot 16.00 uur naar het Voor-
leesfeestje in de bibliotheek. Zak
lekker weg in een zitzak en luister
naar een winters verhaal. Na het
voorlezen gaan we onze eigen
lichtjes maken. Neem je eigen
lichtje mee naar huis en naar de
lichtjeswandeling door Park
Oudegein op woensdag 4 januari.

Lichtjesroute
door Park Oudegein
Op woensdag 4 januari start de
lichtjesroute door Park Oudegein

om 16.00 uur bij het bij het Na-
tuurkwartier. Ga jij mee speuren in
het donker? Lukt het je om alle
nachtdieren te verzamelen? Na de
route staat er bij het kampvuur
een beker warme chocomelk voor
je klaar en kun je luisteren naar
een kampvuurmuzikant!

Winters voorleesfeestje
Donderdag 5 januari 15.00 tot
16.00 uur is het tijd voor een win-
ters voorleesfeestje op Buurtplein
Batau. Luister samen naar het
verhaal van Het sneeuwvlokje of
duik in Het grote kerstverhalen
boek. Na het lezen gaan wij aan
de slag met een leuke activiteit!

OpenLab
Kom op 7 januari tussen 14.00 en
16.00 uur langs bij het Open Lab
in de bibliotheek. Experimenteer
met green-screen technieken en
maak je eigen unieke green-
screen foto of video. Vlieg jij
straks door de ruimte of ga je
terug in de tijd en knuffel je met di-
nosaurussen? Of ga je liever aan
de slag met stop-motion en maak
je eigen minifilm?

Morgen:
Repair Café Galecop

Repair Café Galecop repareert weer op
zaterdag 17 december. Het thema is
deze keer 'feestdagen'. Hierbij valt te
denken aan kerstverlichting en derge-
lijke.

De vrijwilligers repareren ook kapotte ap-
paraten en kleding.

De reparaties zijn gratis, een kleine do-
natie wordt op prijs gesteld. Het Repair
Café Galecop is open van 11.00 tot 14.00
uur. Het tijdstip waarop de inloop eindigt
is afhankelijk van het aantal aangeboden
reparaties.

Locatie
Buurtplein Galecop, Thorbeckepark 183.

Het Repair Cafe Galecop zoekt ook nieuwe
vrijwilligers als reparateur, gastvrouw of
ter ondersteuning van de PR-activiteiten.
Voor meer informatie, stuur een bericht
naar repaircafegalecop@gmail.com.

Geslaagde kerstshow KRC Rolling

De afgelopen twee jaar hebben diverse verenigingen te kampen
gehad met de Coronamaatregelen. Veel kon niet doorgaan maar,
nu het Coronavirus onder controle is, kon afgelopen weekend
weer genoten worden van de traditionele kerstshow van
rolschaatsvereniging KRC Rolling.

In een totaal uitverkocht Sporthal Galecop konden de bezoekers
genieten van een spektakel, wat voor de sportvereniging een bindende
activiteit is met veel plezier, creativiteit, sportiviteit en leuke anekdotes.
Deze keer was het thema de ‘Polar Express.’
Onze videograaf Jos van Vogelpoel was aanwezig en maakte een
impressie van de kerstshow, zeker de moeite waard om in zijn geheel
uit te kijken. Veel plezier!

mailto:name@example.com
https://www.dahlia-s.nl/dahlia-s-keuken/bestellen
https://www.pen.nl/artikel/geslaagde-kerstshow-krc-rolling
https://www.pen.nl/artikel/geslaagde-kerstshow-krc-rolling
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Inzamelingsactie JSV
voor kerstpakketten
groot succes!

Vorige week zaterdag was het
zover. Tussen 8.00 en 17.00 uur
kon men zijn of haar steentje
bijdragen aan de kerstpakkette-
nactie van JSV en dat werd een
groot succes!

Enige tijd geleden werd JSV be-
naderd om mee te helpen bij deze
actie. Dat was niet aan dovemans
oren gericht, want zonder aarze-
ling besloot JSV zich in te zetten
om 50 gezinnen, die het financieel
gezien wat moeilijker hebben, te
voorzien van een echt kerstpak-
ket!

Naast waanzinnig fijne en vooral
lekkere spullen, ontving de orga-
nisatie zelfs cadeautjes voor
kinderen en ook nog eens heel
veel geld waarmee zij van deze
actie allerlei extra's zal kopen voor
in de kerstpakketten!

DFe organisatoren: 'JSV bedankt
iedereen die mee heeft geholpen
om deze actie tot een succes te
maken. JSV helpt mee om decem-
ber nog een beetje mooier te ma-
ken! En volgend jaar december
gaan wij ons weer inzetten voor
deze topactie!'

Gratis brunch
op tweede kerstdag

Frans Kamps en zijn medewerkers van
Robin-food serveren tweede kerstdag,
voor allen die het nodig hebben, een
gratis brunch.

Aansluitend aan de brunch is het tijd voor
een gratis bingo. Een bingo waaraan je
ook deel kunt nemen als je de brunch over
wilt slaan.

Dus, 26 december, tweede kerstdag.
In Buurtplein Galecop, Thorbeckepark
183.
Inloop vanaf 11.00 uur.
De brunch begint rond 11.30 uur.
De bingo start om 13.00 uur.
Rond 14.00 uur beeindigen Frans en zijn
team het gezellige samenzijn.

Wil je komen brunchen dan stelt Frans het
op prijs wanneer je je voraf opgeeft via
een e-mail: info@robin-food.nl of tele-
fonisch: 0629919248.

Dronken Nieuwegeiner
opgepakt na lange achtervolging

In de nacht vn zaterdag op zondag 11 december heeft de politie
een 35-jarige man uit Nieuwegein aangehouden. Na een wilde
achtervolging op de A12, nabij De Meern, kon de Nieuwegeiner
staande worden gehouden in Moordrecht. Tientallen kilometers
daarvoor had de man al een stopteken gekregen omdat hij niet
mocht rijden vanwege een eerder verkregen rijverbod die avond,
maar daar trok hij zich echter weinig van aan.

De politie laat op Social Media weten dat de man zich heeft schuldig
gemaakt aan rijden tijdens het rijverbod, het weigeren van een alco-
holtest op straat, het negeren van een stopteken, het in eerste instantie
niet kunnen tonen van het rijbewijs en rijden met een verlopen rijbewijs.
De man moest zijn (verlopen) rijbewijs inleveren. Justitie zal bepalen
welke straf hem boven het hoofd hangt.
In eerste instantie wilde de Nieuwegeiner niet meewerken aan een alco-
holtest, waarop hij werd meegenomen naar het politiebureau. Daar
draaide hij bij en onderging hij alsnog de test. Daaruit bleek dat hij vier
keer meer alcohol had gedronken dan is toegestaan. Justitie zal
bepalen welke straf hem boven het hoofd hangt.

mailto:info@robin-food.nl
0629919248
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Internationale
kookcursus
voor volwassenen

Op woensdag 11 januari start in
Dorpshuis Fort Vreeswijk een
cursus internationaal koken
voor volwassenen. Op vier
woensdagen (11, 18 en 25 jan-
uari en 1 februari) maken de
deelnemers kennis met koks en
gerechten uit Soedan, Marokko,
Syrië en de Filipijnen.

Op 8 februari wordt de cursus op
een bijzondere manier afgesloten:
de cursisten koken dan voor de
gastkoks. Deelname aan de kook-
cursus zijn € 50,- (N-Pashouders
betalen € 10,-).
Aanmelden kan tot en met 31 de-
cember door een e-mail te sturen
naar info@fortvreeswijk.nl of via
0621664918. Deze kookcursus
staat bekend als de ‘Wereld-
keuken’. In het verleden is hij al
een aantal keren voor jongeren

georganiseerd, het Dorpshuis
Vreeswijk won hiermee in 2020
een provinciale prijs voor dit initia-
tief.

Over de ‘Wereldkeuken’ en de
provinciale ‘Kern met Pit’ prijs
In januari 2020 werd het project
‘Wereldkeuken’ van Dorpshuis
Vreeswijk tot winnaar uitgeroepen
als beste buurtinitiatief in de
Provincie Utrecht. Hiermee maak-
te het buurtinitatief uit Nieuwegein
kans op de Gouden Pit.

Het winnende project uit Nieuwe-
gein voor de provincie Utrecht
zette, en zet nog steeds in op het
stimuleren van contacten tussen
jongeren van 10 tot 14 jaar en vol-
wassenen van alle achtergronden
door in de buurt samen te koken.
In de finale grepen de initiatiefne-
mers net naast de Gouden Pit en
de daarbij behorend geldbedrag
van 3.000 euro.

Kunstkerstmarkt
in Museum Warsenhoeck

Op woensdag 21 en zaterdag 24 decem-
ber 2022 wordt in Museum Warsen-
hoeck weer een Kunstkerstmarkt geor-
ganiseerd. Kunstenaars uit Nieuwegein
en omstreken presenteren deze twee
dagen dan hun kunstwerken aan het
grote publiek.

Voor de bezoekers is het een mooie gele-
genheid om hun dierbaren met een mooi
kunstwerk te verrassen, want op deze
kunstmarkt kan een leuk klein kunstwerk
worden aangeschaft voor een kleine prijs.
De bezoekers kunnen genieten van glüh-
wein en de historische expositie ‘IJs op de
Lek’ bezichtigen. MuseumWarsenhoeck is
die woensdagmiddag open van 14.00 tot
17.00 uur.
Zaterdagavond staan de deuren open van
17.30 tot tot 20.00 uur. De toegang is
gratis.

Over de expositie ‘IJs op de Lek’
De Historische Kring Nieuwegein heeft
een aantal documenten en ook fotomate-
riaal dat in deze expositie past, gedeel-
telijk ook afkomstig uit het opgeheven
Museum Vreeswijk. Dat materiaal wordt
op dit moment geïnventariseerd. De ten-
toonstelling zal meer informatie geven
over de jaren dat mensen de dichtgevro-
ren Lek konden oversteken en de schip-
brug in de haven lag. En ook over de rol
van sleepboten en ijsbrekers in het be-
vaarbaar houden van de Lek.

PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad Nieuwegein
ook veel informatie over het heden en het verleden van
de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de
rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de
Prentbriefkaart van de week.

De kaart in het archief van deze week komt uit 1910.
Op de prentbriefkaart zie je de Rijnhuizerbrug in Jutphaas
aan de thans Herenstraat. De uitgever van de kaart was
Nauta uit Velsen. De drukker was Nauta zelf en gedrukt
in zwart/wit.

Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

De Digitale Nieuwegeiner

mailto:info@fortvreeswijk.nl
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'Het wereldkampioenschap
voetbal is in volle gang. Iedereen
krijgt er iets van mee, of je het nu
wel of niet kijkt. Het gaat meestal
over de grote sterren. Kan Messi
wereldkampioen worden met
Argentinië? Moet Ronaldo wel of
niet in de basis staan bij Portugal?
Daarnaast is er de afgelopen tijd
veel gesproken over de misstan-
den in Qatar en de One Love aan-
voerdersband. Deze onderwerpen
waren niet te missen, maar in mijn
laatste column van 2022 wil ik het
over een ander WK onderwerp
hebben.'

'Als je googelt op ‘Japanse sup-
porters WK 2022’ krijg je de vol-
gende hits: “Japanse fans maken
tribunes schoon, spelers maken
de kleedkamers schoon, waarom
maken Japanse fans de stadions
schoon op het WK? en Japanse
spelers én fans doen reputatie alle
eer aan”. De Japanse ploeg is dit
WK niet alleen in het nieuws van-
wege hun voetbalprestaties en het
bereiken van de achtste finales,
maar ook vanwege hun gedrag.'

'Velen vinden het bijzonder of
speciaal dat de Japanse ploeg en
hun fans zich zo netjes gedragen
tijdens het WK. Maar is dit echt
bijzonder? Ja, in de tijd waarin we
leven wel, maar moeten we dit
niet zien als normaal? Het is toch
normaal om respect te hebben
voor een ander? Het is toch nor-
maal dat je je rommel opruimt?
Het is toch normaal dat je
dankbaar bent?'

'Als buurtsportcoach Evene-
menten organiseer ik in Nieu-
wegein veel activiteiten op het ge-
bied van sport en bewegen. Wat
mij opvalt bij deze activiteiten is
dat we nog veel kunnen leren van
de Japanse ploeg en hun fans.
Afgelopen augustus organiseer-
den we, zoals ieder jaar, in
samenwerking met voetbal-
vereniging JSV de
Voetbal4Daagse voor kinderen tot
13 jaar. Hartstikke leuk, maar na
afloop van iedere dag kon ik,
samen met mijn collega’s en
vrijwilligers, alle velden langs
lopen om alle rommel op te
ruimen. Van bidons tot lege zakjes
chips, er bleef van alles liggen.
Iedere dag verbaasde ik mij weer.
En dit gebeurt niet alleen bij voet-
balactiviteiten...'

'De Japanse ploeg heeft de
ploeg uit Kameroen al geïnspi-
reerd, want ook zij lieten de kleed-
kamer na hun uitschakeling op het
WK netjes achter. Ze lieten zelfs
geprojecteerd op een groot
scherm ‘thank you‘ achter en hin-
gen blaadjes op met ‘merci’, een
dankwoord vanuit de ploeg. Dit
getuigt van respect hebben voor
elkaar en dankbaarheid. Erg in-
spirerend!'

'Respect hebben voor elkaar,
dankbaar zijn en de ruimte waarin
je je begeeft schoner achter laten
is voor Japanners ‘atarimae’, nor-
maal om te doen. Laten we met
z’n allen hier een voorbeeld aan
nemen en het gedrag van de
Japanse ploeg en hun fans
beschouwen als normaal en hier
ook naar handelen. Niet alleen bij
sportactiviteiten, maar ook in het
dagelijks leven. Over een aantal
maanden organiseert SportID
weer het lokale schoolvoetbaltoer-
nooi in Nieuwegein. Hoeven mijn
collega’s, de vrijwilligers en ik dan
niet meer de velden af te strui-
nen? Ik hoop het!'

Misschien kennen jullie ze wel, de
buurtsportcoaches en sportpark
manager van Nieuwegein,
zichtbaar in hun oranje zwarte
trainingspakken en altijd bezig om
iedere inwoner van Nieuwegein te
verleiden om in beweging te komen.
Van 0 tot 100 jaar oud!

Elke week schrijft een van
de medewerkers van SportID
Nieuwegein een column
in De Digitale Nieuwegeiner.
En zoals dat kán en mág bij een column
kan en mag de medewerker,
zonder een blad voor de mond te
nemen, zijn of haar (al dan niet
gepeperde) mening geven
over dat wat opvalt, blij maakt
of juist irriteert.

Deze week valt de eer te beurt aan
Xanne Nanuru:

Waarom is Japan zo
inspirerend tijdens het WK?
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Handtekening van De Jonge
voor 1500 flexwoningen
in Utrecht:

‘We gaan
in hoog tempo bouwen’

Héél wat handtekeningen verder en de
woningdeal in Utrecht is rond. Minister
Hugo de Jonge zegt daarmee toe:
18 miljoen vanuit Den Haag komt deze
kant op. En snel ook, want al komend
jaar moeten er in de provincie Utrecht
1500 extra flexwoningen bijkomen. Een
kijkje in het flitsbezoek van de minister
aan een flex-woonwijk in Houten. Voor
Nieuwegein was wethouder Guido
Bamberg aanwezig om de handteke-
ning te zetten want ook Nieuwegein
krijgt een aantal van deze flexwonin-
gen.

Hugo de Jonge kijkt op zijn horloge. Tja,
de tijd dringt, geeft hij toe. Druk, druk,
druk. 'Die huizen komen er niet zomaar,
hè', zegt hij lachend. Maar dat maakt
Kassem Barazi en zijn vrouw Mayson Ab-
bas niks uit, als ze eerlijk zijn. 'Nu u toch
in onze flexwoning bent', zegt Kassem,
'moet u natuurlijk wel even een taartje
mee eten.'

Een blik naar zijn assistent zegt genoeg.
'Vijf minuutjes?', vraagt De Jonge. 'Ja, vijf
minuten, máximaal', aldus de assistent.
En dus loopt mevrouw Abbas op haar slof-
fen op hun koffiezetapparaat af. 'Da’s wel
het voordeel aan zo’n huis', zegt ze tegen
de minister. 'Hij is niet zo groot, dus ik ben
binnen no time bij de keuken.'

Snel neergezet
Het huis van Kassem en Mayson is een
beetje het voorbeeld van vandaag. Een
voorbeeld van hoe 1500 andere huizen er
het komende jaar uit gaan zien in Utrecht.
Het echtpaar woont, samen met twee
kinderen, in een zogenoemde flexwoning
in Houten. Snel gebouwd en net zo snel
neergezet. En dus, aldus De Jonge, een
van de oplossingen voor de acute woning-
nood. 'Dit type woningen krijgt veel sneller
een vergunning, omdat ‘ie tijdelijk ergens
wordt neergezet. En zo kun je locaties die
maar tijdelijk beschikbaar zijn, tóch ge-
bruiken voor woningen.'

Eerder op de ochtend zijn wethouders van
11 gemeenten in Utrecht op De Jonge aan
het wachten. 'Hij zal wel in de file staan',
grapt iemand. Eenmaal binnen gaat het al
gauw over op het moment suprême: de
ondertekening van de deal. Die houdt in
dat de provincie, 11 gemeenten, woning-
corporaties én het Rijk er samen voor
willen zorgen dat er volgend jaar sneller
flexwoningen bijkomen.

We weten allemaal dat we met een won-
ingtekort te maken hebben. Aan betaal-
bare koopwoningen, maar zeker ook aan
sociale huurwoningen. En op die laatste
categorie haakt deze deal in. De 18 mil-
joen van De Jonge komt neer op een
sponsoring van zo’n 12.000 euro per te
bouwen flexwoning. Met dat geld ben je er
alleen nog niet, daar dragen woningcorpo-
raties en gemeenten ook nog aan bij.

Imago-probleempje
Enige probleempje: die flexwoningen zijn
wel aan een imago-upgrade toe. 'Ja, bij
een flexwoning denken veel mensen nog
steeds aan een soort container', zegt De
Jonge. 'Dat is al lang niet meer zo. Het
zijn inmiddels woningen van hoge kwaliteit
die er ook nog mooi uit zien. Aan dat ima-
go moeten we dus nog werken.'

Van de 1500 stuks komen er duizend in
de gemeente Utrecht, de rest in Houten,
IJsselstein, Rhenen, Wijk bij Duurstede,
Eemnes, Bunnik, Nieuwegein, Stichtse
Vecht, Utrechtse Heuvelrug en Montfoort.
Of die nieuwe woningen in elke
gemeente in goede aarde vallen? 'Bij
ieder nieuw woningproject zijn er inwoners
die het er niet helemaal mee eens zijn',
weet gedeputeerde Rob van Muilekom.
'Maar we hopen dat mensen inzien: dit is
écht van belang om dat woningtekort in
onze provincie op te lossen. We gaan in
hoog tempo bouwen.'

Waar komen de woningen?
Waar de woningen precies komen, weten
de meeste gemeenten intern al wel. Die
tijdelijke flexwoningen mogen maximaal
15 jaar op hun plekje staan, dat staat in
elk geval vast. Al hoopt Van Muilekom dat
het daar niet bij blijft. 'Da’s het mooie aan
een flexwoning. Die pak je op, en kun je
weer ergens anders neerzetten. Hopelijk
krijgt-ie dan een tweede leven binnen
onze provincie.'

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht / Roos
van Bijnen
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Rundvleesspecialiteiten per 100 gram
...... x ...... gram  Ossenhaas 7,50
...... x ...... gram  Zijlende biefstuk  4,50
...... x ...... gram  Kogelbiefstuk   3,75
...... x ...... gram  Biefstuk  3,40
...... x ...... gram  Entrecôte  2,99
...... x ...... gram  Rosbief  2,99
...... x ...... gram  Hollandse ribeye  3,50
...... x ...... gram  Runderrollade 2,90
  (Entrecôte rosé)
...... x ...... gram  Runderrollade  2,59
  (Sudder) 
...... x ...... gram  Bavette  2,99

Kalfsvleesspecialiteiten per 100 gram   
...... x ...... gram  Kalfshaas  7,50
...... x ...... gram  Kalfsoester  3,99
...... x ...... gram  Kalfsentrecôte 3,99
...... x ...... gram  Kalfsschnitzel  3,99
...... x ...... gram  Kalfsschenkel  3,50 
...... x ...... gram  Kalfs rib eye  4,29

Wild & gevogelte per 100 gram 
...... x ...... stuks  Gekonfijte eendenpoot 6,29
...... x ...... gram  Konijnenachterbout 1,99
...... x ...... gram  Kalkoen  1,99
...... x ...... gram  Kalkoenfilet 2,60
...... x ...... gram  Tam konijn 2,39
...... x ...... gram  Hertenbiefstuk  4,85
...... x ...... gram  Eendenborstfilet  4,99 
...... x ...... gram  Hele haas  2,89
...... x ...... gram  Wildpoulet 2,79

Vleeswaren specialiteiten per 100 gram
................ Parmaham  4,85
................ Gebr. kalfsrollade 2,99
................ Kerstbomenworst 2,98
................ Panchetta 4,49
................ Scudetto 4,99
................ Kerstrollade 2,99
................ Seranoham 4,50
................ caltufsos p.st. 5,95

Kerstspecials per 100 gram
................ Rauw hammetje
 (om zelf te braden) 2,19
................ Rundercarpaccio rollade  2,59
................ Varkenshaas in  
 champignonroom saus (alleen   
 even opwarmen) 2,69
............... Hamtaartstukje per stuk 3,89

Diverse soorten paté per 100 gram 
.............. gram Uien-confijt paté 2,98
.............. gram Kerstpaté 3,65
  (met truffels en champagne)
.............. gram Everzwijnpaté 3,75
.............. gram Reepaté 4,14
.............. gram Cranberrypaté 2,59
.............. gram Kalkoen-ananaspaté 2,59
.............. gram Parmahoning 3,09

Kant-en-klaar specialiteiten per 300 gram 
....... stuks  Varkenshaas in bladerdeeg 7,08
....... sleetje  Varkenshaas met brie 7,08
....... stuks  Varkenshaas  7,08
 gevuld met roomkaas en lente-ui,   
 omwikkeld met rauweham
....... stuks  Bief Wellington per 200 gram
 ossehaas in bladerdeeg 11,96

Varkensvlees per 100 gram 
...... x ...... gram  Varkenshaas dagprijs
...... x ...... gram  Varkensfiletrollade 1,72
...... x ...... gram  Varkensoester  1,72
...... x ...... gram  Varkensfricandeau 1,69
...... x ...... gram  Filetrollade 1,72
 ...... x ...... gram  Varkensrack 1,99

Kerstspecialiteiten per stuk (80-90 gram)
................ Rundercarpaccio per stuk  5,00
(inclusief pijnboompitjes en dressing)
................ Vitello tonato kalfs per stuk  5,00
(inclusief pijnboompitjes en dressing)

Gourmet, Fondue, Steengrill (±300 gram p.p) 
............... pers. Gourmetschotel populair 7,75
biefstuk, schnitzel, kipfilet, kipfilet gemarineerd, 
mini kipsaté, vinkje en mini runderhamburger.
............... pers. Gourmet met sterren 9,75 
kogelbiefstuk, varkenshaas, kalfsoester, kipfilet, 
kipfilet gemarineerd, mini runderhamburger en 
runderspiesje.
............... pers. Fondueschotel 7,75 
biefstuk, kipfilet, varkens fricandeau, balletje 
en vinkje.
............... pers. Steengrillschotel  7,75
biefstuk, varkens schnitzel, kipfilet, filetlapje en 
tartaartje.
............... pers. Wildgourmet  15,90
hertenbiefstuk, eendenborstfilet en 
parelhoenfilet. 

Wij hebben ook mini kipsaté, mini slavink, 
mini hamburger, mini cordon blue en mini kip 
merquez worstje.

Lekker makkelijk 
Borrelplateau
Vol met lekkernijen! Vraag naar de 
mogelijkheden in de slagerij. Vanaf 85,00

Diverse soorten Party pannen
Klein    32,99 
Groot    54,99 

Verschillende soorten smulsteen 
Zolang de voorraad strekt wegens beperkt
aantal stenen en pannen, voor informatie
vraag in de winkel. Per steen, vanaf 19,95 

Vleeswarentrio
................ Kerstvleeswaren trio  7,90
 100 gram boerenachterham, 
 100 gram rosbief,
 100 gram fricandeu

....... stuks Kalfragout of kipragout inclusief   
 pasteibakje, per stuk 4,00

Wij hebben een ruime keuze in huis om de feestdagen tot een 
culinair succes te maken. Wij helpen u graag bij uw keuze en geven u 
graag de juiste adviezen over het bereiden van onze specialiteiten. 

Nu ook online 
te bestellen.

Scan de QR code!

Prijzen onder voorbehoud. Bestel tijdig in verband met schaarste. 
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PvdA Utrecht
zet Nanda van Zoelen
en Hans Adriani op 1
voor waterschap
en provincie

Nanda van Zoelen en Hans
Adriani zijn door de ledenver-
gadering van de PvdA Gewest
Utrecht verkozen tot lijsttrek-
ker voor de verkiezingen van
het waterschap en de provincie.
Tijdens de drukbezochte leden-
vergadering werden de kieslijs-
ten voor beide verkiezingen
vastgesteld. De Provinciale
Staten- en waterschapsverkie-
zingen zijn op 15 maart 2023.
Na de provinciale verkiezingen
kiezen de nieuwe statenleden
de leden van de Eerste Kamer.

Nanda van Zoelen was de afge-
lopen jaren fractievoorzitter van
de PvdA in het Algemeen Bestuur
van het Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden (HDSR). On-
langs is ze als hoogheemraad
toegetreden tot het Dagelijks
Bestuur. Nanda: 'Ik ben blij met de
lijst, waarop zowel ervaren als nieu-
we mensen staan. Het besef hoe be-
langrijk waterveiligheid is, bijvoor-
beeld bij de bouw van nieuwe woon-
wijken, wordt gelukkig steeds gro-
ter. Bovendien hebben we veel te
doen om ons voor te bereiden op de
de klimaatverandering. Twee grote
onderwerpen waar het waterschap
een belangrijke rol in speelt. Daar-
om zetten we juist daarop in, met
een ambitieuze innovatie-agenda,
terwijl we tegelijkertijd willen zor-
gen dat de kosten (waterschapslas-
ten) eerlijk verdeeld worden en de
ruime kwijtscheldingsregeling be-
houden blijft.'

Hans Adriani was bijna 20 jaar
actief in de lokale Nieuwegeinse
politiek, als bestuurslid, raadslid
en fractievoorzitter en de laatste
tien jaar als wethouder. Als wet-
houder heeft hij zich ook altijd in-
gezet voor de Utrechtse Regio.
Daarnaast is hij voorzitter van de
Landelijke Taskforce Wonen en
Zorg. Hans heeft zich kandidaat
gesteld omdat de Provincie een
steeds belangrijkere rol gaat spe-
len bij het oplossen van de grote
problemen van Nederland. Bij-
voorbeeld voor het oplossen van
de woningnood, de energietransi-
tie of het verlagen van de stikstof-
uitstoot en de ontwikkeling van
meer natuur.
Hans: 'De keuzes die het provin-
ciebestuur de komende vier jaar
gaat maken, zijn niet alleen bepa-
lend voor de toekomstige inrichting
van de provincie, maar ook voor de
onderlinge solidariteit en saamho-
righeid tussen mensen, tussen ge-
meenten en tussen regio’s. Een
sterke PvdA in het provinciebestuur
is daarom nu belangrijker dan ooit.
Gelukkig hebben we een hele mooie
lijst met goede kandidaten om daar-
voor te strijden.'

Activiteitenplein Bouwgein

Kom gezellig creatief meedoen bij
Bouwgein!
Voor kinderen van 6-12 jaar.
Ben je 4 of 5 jaar? Ook welkom samen
met een volwassene!

Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hove-
niersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.

Zaterdag 17 december
Kaartenhouders
We gaan kaartenhouders maken met knij-
pers, houtjes en lint.

Woensdag 21 december
Kerstversieringen
Maak je eigen versieringen voor een vrolij-
ke kerst! Hang je ze in de kerstboom, ver-
sier je je slaapkamer of geef je ze iemand
cadeau?

Woensdag 28 december
Verjaardagskalender
Tijdens de laatste activiteit van dit jaar
maak je je eigen verjaardagskalender.

Woensdag 4 januari
Lichtjes maken en Lichtjesroute
We gaan van 13.00 tot 15.00 uur lichtjes
maken voor de Lichtjesroute.
De Lichtjesroute start om 16.00 uur in
park Oudegein bij het Natuurkwartier.
Daarom starten wij een uurtje vroeger dan
eerder aangegeven!

Woensdag 18 januari
Tekenen
We gaan niet zomaar tekenen! We gaan
heel groot tekenen, op zwart papier en
allerlei andere teken-experimenten doen.

Woensdag 25 januari
Vogels
Dit weekend is het nationale vogeltelling.
Daarom staat het Activiteitenplein in het
teken van vogels. We maken onder an-
dere allerlei lekkers voor de vogels.

Zaterdag 11 maart
NLDoet

https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
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Voorlopig geen ‘gezoek’
naar olie en gas
in de buurt van Nieuwegein

Er mag in een groot gedeelte van onze
provincie niet meer gezocht worden
naar olie en gas. Dat heeft de Rijks-
overheid besloten naar aanleiding van
een eerdere uitspraak van de recht-
bank. Het bedrijf Vermilion onderzoekt
waar mogelijk gasvelden te vinden zijn
die aangeboord kunnen worden, maar
de provincie en de actiegroep Laat
Woerden Niet Zakken zijn daar tegen
en spanden een procedure aan. De
gemeente Nieuwegein zou middenin
het zoekgebied liggen en ging in
bezwaar. Het gebied van de opspo-
ringsvergunning is ruim 1100 vierkante
kilometer groot.

Het gebied waar nu niet meer gezocht
mag worden strekt zich uit van Mijdrecht
tot bijna aan Den Bosch. Niet alleen de
provincie Utrecht, maar ook Zuid-Holland
en Brabant procedeerden tegen zoeklo-
caties voor olie en gas. Overigens zijn in
de jaren zestig van de vorige eeuw al di-
verse proefboringen gedaan naar olie ter
hoogte van wat nu boerderij Bos is in de
wijk Galecop.

'Met het intrekken van de vergunning door
het ministerie (van Economische Zaken
en Klimaat) hebben we een belangrijke
mijlpaal bereikt', zegt Elias Bom van de
stichting Laat Woerden Niet Zakken.

'Eerst vond het ministerie ons niet ont-
vankelijk, maar na de uitspraak geven ze
ons inhoudelijk gelijk. Dat is geruststellend
omdat we hiermee zien dat het ministerie
inhoudelijk valt te overtuigen en niet
terugdeinst om haar eigen besluiten te
herzien.'

Verheugd
Het ministerie van EZK moet een vergun-
ning verlenen aan bedrijven die naar gas
en olie willen zoeken, die ‘opsporingsver-
gunning’ wordt nu dus ingetrokken. In
2007 verleende het ministerie van Econo-
mische Zaken en Klimaat een tijdelijke op-
sporingsvergunning voor een groot deel
van de provincie Utrecht. Die verliep in
november 2018. Ruim twee jaar later is
de vergunning alsnog verlengd door het
ministerie.

De provincie Utrecht reageert verheugd
op het intrekken van de vergunning. 'Na-
dat de bezwaarmakers (Woerden, Oude-
water, IJsselstein, Wijk bij Duurstede,

Houten, Bunnik, Stichtse Vecht, Vijf-
heerenlanden, Utrecht, de provincie
Utrecht en de Stichting Laat Woerden Niet
Zakken) eerder door EZK als niet belang-
hebbenden werden beschouwd was het
oordeel van de rechtbank dat zowel de
provincies als de gemeenten als Stichting
Laat Woerden niet Zakken wél aange-
merkt moeten worden als belanghebben-
de bij het besluit tot verlenging van de op-
sporingsvergunning', laat de Gedepu-
teerde aan de Provinciale Staten weten.
Papekopveld

Het besluit van de rechter om niet te
zoeken naar nieuwe boorlocaties geldt
overigens niet voor het Papekopveld, een
gasveld dat in Woerden tegen de wijk
Molenvliet ligt. Daar wil het bedrijf Ver-
milion naar gas en olie boren. Omwonen-
den vrezen daar ‘Groningse toestanden’
met verzakte en beschadigde huizen als
gevolg van de boringen. De procedures
tegen de gaswinning op het Papekopveld
lopen nog.

Het olie- en gasbedrijf Vermilion gaat in
hoger beroep bij de Raad van State tegen
de uitspraak. De provincie ziet dat hoger
beroep met vertrouwen tegemoet. Op het
besluit van het ministerie om het zoeken
naar gas en olie te staken kan Vermilion
nog niet reageren. Ze willen het besluit
van EZK eerst bestuderen.
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Het zoekgebied van Vermilion voor
gasvelden. Het gebied van de
opsporingsvergunning is ruim 1100
vierkante kilometer groot. Het grootste
deel bevindt zich in de provincie Utrecht
en strekt zich uit over dertien Utrechtse
gemeenten

https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-in-bezwaar-tegen-gas-en-olieboringen-binnen-haar-gemeentegrens
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-in-bezwaar-tegen-gas-en-olieboringen-binnen-haar-gemeentegrens
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-in-de-olie
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-in-de-olie


De Digitale Nieuwegeiner

27

donderdag 15 december 2022

Gemeentenieuws
Gemeentenieuws is een uitgave 
van de gemeente Nieuwegein,
Team Communicatie.
mail: redactie@nieuwegein.nl

Bezoekadres: Stadsplein 1
Postadres: Postbus 1, 3430 AA
Telefoon: 14 030

  

Ook na de laatste Raadsvergadering van dit jaar 
is er nog een Avond voor de Stad gepland. Op 
22 december is er een dialoog tussen raad en 
college over ontwikkelingen bij de GGDrU, de 
regionale tak van de GGD. Waarover gaat deze 
dialoog?

• Ontwikkelingen rond GGiD
De GGD regio Utrecht is een tijd geleden begon-
nen met de ontwikkeling van GGiD, een digitaal 
dossiersysteem voor jeugdgezondheidszorg. He-
laas is het de ontwikkelaar van het nieuwe sys-
teem niet gelukt om te komen tot een geschikte 
app en heeft de GGD besloten de stekker uit 
dit project te trekken. Dat is een beslissing met 
financiële gevolgen. Omdat het nieuwe systeem 
nooit in gebruik genomen is, moeten de kosten 
namelijk volledig in dit jaar afgeschreven wor-
den. De gemeenten zijn wettelijk verplicht bij te 
springen om de kosten te dekken. Daarom was 
het de duidelijke wens van de Nieuwegeinse ge-
meenteraad om hierover met elkaar in gesprek 
te gaan, onder meer om ervoor te zorgen dat dit 
in de toekomst niet nog eens gebeurt.

Contact met de raad
De avond begint met tijd voor mondelinge vragen 
tijdens de rondvraag. Tijdens dit onderdeel kun-
nen raadsleden vragen stellen over onderwerpen 
die niet op de agenda staan. Vaak komen deze 
vragen voort uit geluiden die de raad uit de stad 
opvangt. Wilt u zich laten horen aan de raad? Dat 
kan op verschillende manieren. Kijk op Nieuwe-
geinseRaad.live/WieisWie voor contactgegevens 
van de fractieleden of stuur een mail naar griffie@
nieuwegein.nl om de mogelijkheden te bespre-
ken.

Tot slot
De Avond voor de Stad van 22 december wordt 
zoals gebruikelijk gestreamd via Nieuwegeinse-
Raad.live/Stream1. Uiteraard bent u ook welkom 
op het Stadshuis om de vergadering bij te wonen. 
U kunt de gemeenteraad volgen via Twitter (@
raadngein), Facebook (@NieuwegeinseRaad), 
Instagram (@NieuwegeinseRaad) en de maande-
lijkse nieuwsbrief. ●

Blijf op de hoogte via: 
Twitter (@raadngein) 
Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad) 
Instagram (@NieuwegeinseRaad)
website: www.nieuwegein.nl

Of neem contact op met de griffie: 
telefoonnummer 14 030 
emailadres: griffie@nieuwegein.nl

Avond voor de Stad   
22 december 2022

Nieuw horecabeleid: 
geslaagde avonden met de stad

I n de zomer van 2023 presenteert Nieu-
wegein een nieuw horecabeleid voor de 
gemeente. Om de input van bewoners en 

ondernemers te verzamelen, werden op 29 
november en 1 december meedenkbijeen-
komsten georganiseerd in het theatercafé 
van De Kom. Onder leiding van de onaf-
hankelijke gespreksleider Hans Etman werd 
uitvoerig gesproken en gediscussieerd met 
de ruim vijftig aanwezige ondernemers, 
inwoners en belangenbehartigers. Daarbij 
werd vanaf het begin benadrukt: niets staat 
vast en alles mag gezegd worden. 

Het nieuwe beleid moet nog 
volledig gemaakt worden
Hans Etman opende de avond met een kort 
gesprek met wethouder Ellie Eggengoor, 
waarin ze uitlegde dat het huidige beleid 
stamt uit 1992, toen de stad en de wereld 

er nog anders uitzagen. Ze sprak haar hoop 
uit voor een open gesprek waarbij men volop 
ideeën zou uitwisselen en benadrukte dat het 
nieuwe beleid nog volledig gemaakt moet 
worden. ‘We zullen alle input meewegen’, 
vertelde ze. ‘Niet iedereen zal het overal over 
eens zijn. We zullen dus punten tegenkomen 
waarin we uiteindelijk keuzes moeten 
maken. De open discussie hier, helpt ons 
straks bij het maken van die keuzes.’ De 
jongeren in Nieuwegein worden apart ook 
nog betrokken bij het nieuwe horecabeleid. 

Meer reuring en ruimte om te 
ondernemen
Waar de eerste avond vooral werd gepleit 
voor meer reuring in de stad, lag tijdens de 
tweede avond de nadruk op ruimte om te 
ondernemen. Dit zijn twee belangrijke ele-
menten van velen, waar de gemeente zich de 

komende tijd over zal buigen. De dilemma’s 
en belangrijke thema’s worden gefilterd, om 
deze daarna met de gemeenteraad te delen. 
Zij zullen vervolgens een visie vormen op het 
nieuwe beleid. 

Inspraakronde met de stad
Begin 2023 wordt deze visie opnieuw in een 
bijeenkomst met inwoners en belangstel-
lenden gedeeld. Die avond in het voorjaar 
zal zich richten op het aanscherpen van de 
visie, waarna de besluitvorming nog voor 
de zomer zal plaatsvinden. Iedereen die niet 
bij de bijeenkomst aanwezig kon zijn, maar 
toch input wil leveren voor het nieuwe beleid, 
wordt uitgenodigd om ideeën te delen via 
nieuwhorecabeleid@nieuwegein.nl. Lees voor 
de volledige terugkoppeling van de avonden 
het sfeerverslag op www.ikbennieuwegein.
nl/nieuwhorecabeleid. ●

Foto: Jan Buteijn

Werkzaamheden tramovergang Symfonielaan

U kunt ons ook volgen 
via de sociale media

Facebook: @Gemeente.Nieuwegein
Instagram: @gemeente_nieuwegein
Twitter: @Gem_Nieuwegein
LinkedIn: Gemeente Nieuwegein

Om de verkeersveiligheid van de 
tramovergang Symfonielaan voor 
(brom)fietsers te verbeteren, worden 

vanaf vrijdag 16 december 2022 t/m zondag 
18 december 2022 diverse werkzaamheden 
rondom de tramovergang Symfonielaan 
uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden 
in opdracht van de Provincie Utrecht en de 
gemeente gezamenlijk uitgevoerd. 

Aanleiding
Aanleiding om de verkeersveiligheid van de 
tramovergang te verbeteren is een noodlot-
tig ongeval, waarbij een 18-jarige jongen is 
komen te overlijden door een botsing met de 
tram. Dit ongeval heeft onherstelbaar leed 
veroorzaakt voor de nabestaanden en heeft 
grote impact op de Nieuwegeinse gemeen-
schap.

Werkzaamheden
De tramovergang wordt momenteel bevei-
ligd met verkeerslichten. Op de fietspaden 
worden deze verkeerslichten vervangen 

door slagbomen, de verkeerslichten voor 
het autoverkeer blijven gehandhaafd. De 
afgelopen periode zijn al veel voorbereidende 
werkzaamheden uitgevoerd aan zowel de 
trambaan als aan de fietspaden om deze 
vervanging mogelijk te maken.

Wegafzetting
Om de definitieve werkzaamheden uit te 
kunnen voeren wordt de Symfonielaan vanaf 
donderdag 15 december 23:00 uur tot en 
met zondag 18 december 12:00 uur vanaf 
de Faustlaan tot de Elzenhoeve in zijn geheel 
afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer 
wordt tijdens de afzetting omgeleid.

Bereikbaarheid Tram
Tijdens de werkzaamheden op vrijdag 16 en 
zaterdag 17 december blijft de tram gewoon 
rijden en is tramhalte Zuilenstein gewoon 
bereikbaar voor reizigers. Vanaf zondagmor-
gen 18 december worden de slagbomen en 
de verkeerslichten definitief gereed gemaakt 
en wordt de overweg getest. Gedurende 

deze test rijden er zondagmorgen geen trams 
en worden er pendelbussen ingezet. Naar 
verwachting kan zondag 18 december vanaf 
12:00 uur de overgang in gebruik genomen 
worden. 

Onderzoek veilige tramovergangen
Provincie Utrecht onderzoekt in samenwer-
king met de gemeente of er op andere tra-
movergangen ook verbeteringen nodig zijn. 
Zodra er meer bekend is over deze resultaten, 
wordt hier breed over gecommuniceerd. 
Daarnaast start de provincie begin 2023 een 
communicatiecampagne om weggebruikers 
te attenderen op de tramovergangen en de 
risico’s van de lange remweg van de tram.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact 
opnemen met regiotram@provincie-utrecht.
nl. Op www.nieuwegein.nl/nieuws kunt u het 
uitgebreide artikel over de werkzaamheden 
lezen. ●

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
http://www.sportparkgalecop.nl
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Duurzaamheid
Een of meer pagina's in De Digitale
Nieuwegeiner met activiteiten,
ontwikkelingen en tips op het gebied
van duurzaamheid. Samengesteld
door de vrijwilligers van Energie-N en
de redacties van pen.nl en De Digitale
Nieuwegeiner.

Webinar gevelisolatie,
10 januari

Een lege spouwmuur kan meestal wel
gevuld worden en deze maatregel
verdien je snel terug. Bij circa 95% van
de Nieuwegeinse woningen ligt dat
een stuk genuanceerder. Deze spouw-
muren zijn al vanaf de bouw geïso-
leerd of zijn al jaren geleden na-geïso-
leerd.

Isolatiebedrijven doen vaak voorkomen
dat dit bijna net zoveel oplevert als het
vullen van een lege spouw. Clubs als
Milieucentraal (zeer informatieve website
van de overheid) en Vereniging Eigen
Huis daarentegen geven aan dat de
besparingen hier beperkt zijn zeker als je
ze afzet tegen het risico op vochtschade
bij het geheel vullen van een spouw. Bij
deze bijeenkomst zetten we de objectieve
informatie op een rijtje zodat je je eigen
keuze kan maken. In een spouwmuur
past natuurlijk maar een beperkt laagje
isolatie. Wil je meer, dan moet je denken
aan een voorzet wand aan de binnen of
buiten kant. Ook hiervan worden de
mogelijkheden en aandachtspunten
aangegeven in deze informatiebijeen-
komst. Ook wordt nog ingegaan op het
isoleren van paneelgevels.

Meld je aan op onze website https://
energie-n.nl.

Webinar dakisolatie,
20 december

Het dak is een groot oppervlak
waar veel warmte jouw woning
verlaat. Ga je aan de binnenkant
of aan de buitenkant isoleren?
Hoe kan je het isoleren goed
combineren met andere onder-
houdsklussen? En hoe voorkom
je dat je condensatie in de dak-
constructie krijgt?

Na deze bijeenkomst weet je waar
je op moet letten als je zelf aan de
slag gaat met dakisolatie en welke
vragen je aan de aannemer of
klusbedrijf moet stellen.

Meld je aan op onze website
https://energie-n.nl.

Wanneer

Continu

Werkdagen 20.00 - 21.00 uur

• 20 dec, 20.00 - 21.00 uur
• 10 jan, 20.00 - 21.00 uur
• 17 jan, 20.00 - 21.00 uur

• 24 jan, 20.00 - 21.00 uur
• 31 jan, 20.00 - 21.00 uur
• 4 feb, 20.00 - 21.00 uur

Onderwerp

Mail je vragen naar
info@energie-n.nl of geef je op
voor een energiegesprek of
warmtescan
Bel voor vragen naar
0302378312
Webinar dakisolatie
Webinar gevelisolatie
Webinar
(hybride) warmtepompen
Webinar ventilatie
Webinar verwarming inregelen
Vragen inloop in bieb De tweede
verdieping, Stadshuis

WEBINARS

De Digitale Nieuwegeiner

https://energie-n.nl
https://energie-n.nl
https://energie-n.nl
mailto:info@energie-n.nl
0302378312,
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/


30

JSV JO10-1
vs Geinoord JO10-1
Kampioen van Nieuwegein

Zaterdag 10 december, misschien
wel de laatste keer dat een team uit
Nieuwegein in een poule met de drie
clubs uit Nieuwegein zit. Misschien,
want het kan in de komende maan-
den natuurlijk nog wel maar hoe
mooi is het dat je mag strijden om
de titel ‘Kampioen van Nieuwegein’,
samen met JSV, SV Geinoord en
Vreeswijk.

Volgend seizoen is dat immers niet
meer mogelijk omdat Vreeswijk en SV
Geinoord samen verder gaan als één
vereniging: FC Parkhout. ‘Twee weken
geleden hebben we de uitwedstrijd
tegen Vreeswijk in winst omgezet, van-
daag ging het dus om de 2e en beslis-
sende wedstrijd’ aldus trainer Lex van
der Veldt van JSV JO10-1.

Van der Veldt: ‘Wat een ambiance,
goed te zien aan de bovenstaande fo-
to. Het was ijskoud, een hard veld en
dus gure omstandigheden op Sport-
park Galecop. Alsof het hartje winter
was. De ouders hadden het al erg

koud, laat staan de mannen in het veld
en wat hebben ze zich kranig geweerd.
Omstandigheden als deze maken het
spelen lastiger, technische voetballers
kunnen wat minder vertrouwen op de
soepele touch en dan komt het vaak
toch neer op power, hard werken en
blijven Gaaan®! En, niet onbelangrijk,
wakker worden.’

‘SV Geinoord begon uitstekend aan de
wedstrijd waar wij niet ons eigen spel
konden spelen. Het lukte niet om de
pressie uit te oefenen waarmee we zo
vaak al in het 1e deel van een wed-
strijd het verschil maken. Nu liepen we
achter de feiten aan, een snelle uit-
braak zorgde voor 0-1 en JSV kwam er
maar niet in. Hielp ook niet dat Gein-
oord, wellicht slim bedacht, bij elke
gevaarlijke situatie er net tussen zat en
dan meteen de bal uitspeelde zodat
het spel vaak stil lag. Ietwat gelukkig
kwamen we er met onze eerste kans
wel toe om de gelijkmaker te scoren.
Meestal is het dan erop en erover maar
dat gebeurde toch echt niet. Dat is best
vreemd om naar te kijken als je nor-
maal best veel kansen creëert en nu
nauwelijks voor de goal kunt komen.
We kwamen dus ook wederom achter

na een goal met veel mazzel maar ja,
dat paste dus wel in dit duel.’

‘De fysiek wat grotere jongens zoals
Noah, Lars, Peter en Alexander, na-
men daarna het heft in handen. Want
als het voetballend niet lukt dan moet
je werken, je fysiek gebruiken en de
duels vol overgave in gaan. Samy was
vandaag afwezig en voor Téjay, Jay-
den en de nog wat zieke Koen was het
soms wel overleven en keihard wer-
ken. We trokken uiteindelijk toch best
eenvoudig de wedstrijd naar ons toe,
de duels werden inderdaad gewonnen
en er werden meerdere prachtige goals
gemaakt. Een schot op doel van Noah
werd nog gekeerd door een verdediger
met het hoofd op de lijn maar Peter
wist in de rebound met een omhaal te
scoren. Noah en Lars die samen sla-
lomden en precies op tijd passten zo-
dat er nog een goal gemaakt kon wor-
den wat echt een beauty van een aan-
val was. U raadt het al, JSV ploeterde,
kwam zag en overwon. De uitslag was
uiteindelijk 5-2 voor JSV en daarmee
voor onze jongens hun eerste kam-
pioenschap van Nieuwegein. Wij spe-
len niet voor de punten, maar met deze
twee derby’s wel voor de eer!’

Trainer coach Jeffrey Zitter was zeer
tevreden, het tweede blok van zes
wedstrijden van het jaar leverde eerst
twee gelijke spelen op en daarna vier
mooie overwinningen. ‘Op naar een
hoger niveau om ons te meten en weer
verder te groeien en veel te leren’ al-
dus de trainer.

Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven, een wereld vol
verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het dagelijks
leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen
uit haar leven en andere Nieuwegeiners.

Kim: ‘Vreeswijk bij Kaarslicht!… eh, Kaarslicht in Vreeswijk. Een oude traditie die nog steeds in ere wordt gehouden. Muziek,
lekkernijen, en natuurlijk honderden lichtjes. Maar Vreeswijk gaat wel met zijn tijd mee. De kaarsjes worden vervangen door led,
maar led kan ook erg knus zijn! Ontdek het zelf!’

De Digitale Nieuwegeiner

http://www.keep-in-mind.nl
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Verklein eenvoudig de kans
op fietsendiefstal

In Nieuwegein is het aantal fietsendiefstallen de
afgelopen maanden toegenomen. Fietsendie-
ven hebben niet veel tijd nodig en blijven tij-
dens de donkere dagen eenvoudiger uit het
zicht. Zij tillen fietsen die niet goed vast of uit
het zicht staan snel in hun busje.

Met name duurdere fietsen, zoals e-bikes en fiet-
sen van het merk Gazelle, zijn populair bij fiet-
sendieven. Hoe kun je de kans verkleinen dat je
fiets wordt gestolen:
• Zet je fiets op slot én vast met een kettingslot
aan een paal of fietsnietje, ook als je maar even
weg bent
• Gebruik een goedgekeurd slot
• Maak zoveel mogelijk gebruik van bewaakte fiet-
senstallingen, zoals de gratis fietstallen bij City (de
Fietspomp en de Snelbinder)
• Noteer de kenmerken (frame- en/of chipnummer,
kleur, merk etc.) van je fiets.
• Zet je fiets in het zicht

Toch slachtoffer van diefstal? Doe altijd aangifte bij
de politie.

Wanneer je zelf een fiets aanschaft, controleer dan
eenvoudig via de websites van Fietsendiefstalreg-
ister en Stop Heling of deze fiets gestolen is. Op
deze wijze wordt het voor fietsendieven lastiger om
gestolen fietsen te verkopen.

Let op!
Op maandag 19 en dinsdag 20 december is fiet-
senstalling De Fietspomp gesloten. Je kunt ge-
bruik maken van De Snelbinder en de pop-up fiet-
senstalling op het Stadsplein naast broodjeszaak
Subway.

Sportief dagboek (15)

Hans van Echtelt schrijft normaal gesproken iedere week zijn
‘Sportief Dagboek’ op De Digitale Stad Nieuwegein en in De Digitale
Nieuwegeiner. Hans is een getogen Vreeswijker en houdt van voet-
ballen, houdt van sport. Schreef jaren lang voor het Utrechts Nieuws-
blad. Maar, omdat Hans door familieomstandigheden tijdelijk niet
naar sportvelden kan gaan, is hij voor het dagboek momenteel
afhankelijk van zijn ‘rapporteurs’ die hem geregeld bij zijn absentie
van volledige informatie voorziet.

Gerard van Vliet: ‘Op een koud, kil en mistig sportpark Daalseweide startte
nde bezoekers uit Nieuwegein voortvarend. Al na 8 minuten scoorde Miguel
Brown door onoplettendheid in de verdediging va de thuisploeg. Uiterst traag
rolde de bal uiteindelijk over de doellijn, waar een verdediger alsnog de bal kon
wegwerken. Het was jammer dat assistent-scheidsrechter Sandra Klein Leferink
deze keer geen positief advies geven aan arbiter Theo Verbij, dat de bal geheel
en al de doellijn was gepasseerd. Het is maar goed dat deze scheidsrechter van-
uit zijn ‘helicopterview’ had geconstateerd dat het een geldig doelpunt was. De
spelers van de thuisploeg waren het daar natuurlijk absoluut niet mee eens.
Toch bleef hij bij zijn beslissing en had Miquel Brown er weer een belangrijk
doelpunt bij.’

‘Ik denk dat Miquel zijn draai enigszins heeft gevonden want hij was tot aan de
70 minuut, waarin hij werd gewisseld volop aanwezig en af en toe zeer gevaar-
lijk. Voorafgaande aan de wedstrijd informeerde ik bij trainer Gerrit Plomp, of
er wijzigingen in de opstelling waren ten opzichte van vorige week. Zijn
visie: ,,ik zie geen noodzaak om wijzigingen door te voeren. We speelden tegen
BFC met een goed collectief. Ik verwacht dat we die lijn vandaag zullen
doortrekken.’’’

‘Het hoe en waarom keeper Mitchell van Oort er niet bij was en vervangen werd
door Mitchell Temming is mij niet duidelijk. Jammer dat uitgerekend hij in de
44e minuut op een kopbal van goaltjesdief Gokhan Yasar niet alert reageerde
en zodoende de thuisploeg vlak voor rust langszij bracht. Onterecht in mijn
ogen want eerder was Miguel Brown in het strafschopgebied al onder de kunst-
graszoden gestopt, maar weigerde deze keer arbiter Verbij de bal op de stip te
leggen.’

‘In de tweede helft voerde de thuisploeg het tempo flink op en ging wat beter
voetballen dan het af en toe chaotische spel dat dit team de eerste helft had lat-
en zien. Geinoord verdedigde goed met steunpilaren Michiel van der Valk en
Sem Koolsteeg in het centrum van de verdediging. Het was echter de snelle Dion
Gerritsen die tien minuten voor tijd uit een rebound de 2-1 kon scoren. De ba-
kens bij Geinoord werden verzet en diverse kansen gecreëerd maar niet benut.
Met een mist-troostig gevoel verliet ik het sportcomplex, niet alleen vanwege
het onnodige verlies van drie punten maar zeker ook door misdragingen van zo-
genaamde supporters van de thuisploeg. Scheidsrechter Theo Verbij uit Ilpen-
dam werd hierdoor ook nog persoonlijk geraakt vertelde hij mij na afloop in de
bestuurskamer.’

Een doelpoging
van uitblinker
Miguel Brown,
maar het schot
van de
Geinoord-
aanvaller zal
worden geblok-
keerd door
doelman
Giordanno van
der Pol van
Maarssen F
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Tentoonstelling
IJs op de Lek

In Museum Warsenhoeck is vanaf
zondag 18 december een nieuwe ten-
toonstelling te bewonderen, met als
titel IJs op de Lek. In de vorige eeuw
kenden we een aantal zeer strenge win-
ters, bijvoorbeeld die van 1962/1963,
waarbij de Lek dichtvroor en de
scheepvaart kwam stil te liggen.

De expositie IJs op de Lek vertelt uiter-
aard een verhaal over de klimaatverande-
ring zoals wij die nu ervaren. Het is voor
veel schaatsers de vraag of er de komen-
de tijd nog sprake zal zijn van een te ver-
rijden Elfstedentocht. Voor Nieuwegeiners
van nu is het de vraag of ze met hun kin-
deren ooit nog naar een bevroren Lek
kunnen gaan kijken. En zeker is het de
vraag of ze er nog ooit op zullen kunnen
schaatsen. Toch is het niet eens zo lang
geleden dat de Lek nog dichtgevroren
was, dat was in 1996. Wie heeft er toen
nog een foto van gemaakt voor het foto-
archief van de familie? De organisatie van
deze tentoonstelling is heel benieuwd
naar die unieke opnames.

Ton Vis van de Historische Kring Nieuwe-
gein: ‘Met name voor de binnenschippers
had het dichtvriezen van de rivier grote
gevolgen: geen vracht, geen inkomsten en
wekenlang gedwongen nietsdoen. De ex-
positie IJs op de Lek draait daarom vooral
om verhalen van Nieuwegeiners en Nieu-
wegeinse families. Bij oud-schippers heb-
ben we verhalen opgehaald over de winter
van 1963, toen de binnenvaart meer dan
zes weken gestremd was en schippers
langs de Handelskade waren ingevroren.
En tegelijk waren ijsbrekers zoals de

Rembrandt dag en nacht in touw om de
vaargeul in de Beatrixsluizen open te
houden.’

‘Bij onze zoektocht hebben we ook foto’s
uit familiearchieven gekregen en gevon-
den over eerdere ijskoude winters, zoals
die van 1929. Toen de schipbrug uit de
vaart was, werd een weg over het ijs aan-
gelegd om met paardenkar en zelfs met
een auto de Lek over te steken. Bij koude
winters in de jaren daar voor was er vaak
sprake van schaatswedstrijden op het ijs,
van schoonrijden en zelfs van kermisat-
tracties op het ijs. Dat beperkte zich niet
tot de Lek, ook op de Vaartse Rijn in de
kom van Vreeswijk en in Jutphaas waren
er complete gekostumeerde ijsfeesten.’

Van nog veel eerder, van 1864, is er het
verhaal van de Vreeswijkse veerman
Peter IJkelenstam die koning Willem III
overzette en de koning de laatste meters
persoonlijk moest dragen om hem, de
koning, zonder natte voeten aan wal te
brengen. Dat was een uiterst strenge win-
ter waarin er op veel plaatsen langs de lek
sprake was van kruiend ijs en van dijk-
doorbraken. De vrees voor dijkdoorbraken

is terug te vinden in nog veel oudere his-
torische prenten en in bij voorbeeld het
schilderij uit 1624 toen het kruiend ijs
zorgde voor een doorbraak van de Lekdijk
bij Tull en ’t Waal. Het schilderij, in het
bezit van het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden, laat zien hoe de dijk
wordt gedicht.

De tentoonstelling omvat daarnaast voor-
werpen die deze boeiende ijstijden in
beeld brengen, zoals de schaatsen zoals
elke dorpssmid die maakte, een ijsslee
waarmee families tochten over het ijs
maakten, de prikslee voor het werk op het
land en een model van een koek-en-zo-
pietent. Bij het samenstellen van de ex-
positie is Museum Warsenhoeck finan-
cieel ondersteund door bijdragen van het
K.F. Hein Fonds en het Prins Bernard Cul-
tuurfonds.

Museum Warsenhoeck vind je in het
Natuurkwartier in Nieuwegein aan de
Geinoord 11. Het museum is elke woens-
dag-, zaterdag- en zondagmiddag ge-
opend van 14.00 tot 16.00 uur. Parkeren
kun je naast Jack’s Grillhouse aan het
Parkhout.
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Inloopmiddag
in Dorpshuis Fort
Vreeswijk

Vanaf 6 december organiseert het
Dorpshuis Fort Vreeswijk weke-
lijks op dinsdag een inloopmiddag
voor 55-plussers. Deze middag
duurt van 13.30 tot 15.30 uur.

Gezelligheid staat centraal tijdens
de middag. Je kunt eigen handw-
erk meenemen, of meedoen aan
een spel zoals rummikub of
kaarten. Gewoon gezellig samen
praten kan natuurlijk ook.

Elke maandag
09.00 Bodyfit met zumba, Buurt-
plein Galecop
09.00 Taal en ontmoeting, Buurt-
plein Batau
09.30 Buurtbrabbel, Buurtplein
Doorslag
10.00 Schilderen, Buurtplein Zuid
11.45 MBVO Yoga, Buurtplein
Doorslag
12.00 Buurtlunch, Buurtplein Gale-
cop
14.00 Parkinson Café, Dorpshuis
Vreeswijk
14.00 Open atelier, Buurtplein
Batau
19.30 Borduren, Buurtplein Zuid

Elke dinsdag
08.30 Wielertourclub, Buurtplein
Batau
09.00 Naaiclub, Buurtplein Batau
09.00 Recreatieve dagactiviteit,
De Componist
09.00 Keramiekgroep, Buurtplein
Zuid
09.30 Beter bewegen, Dorpshuis
Vreeswijk
09.30 Schaken zonder verplichtin-
gen, 0306034722
09.30 Creatief Club, Buurtplein
Galecop
09.30 Wandelen met SportID,
Buurtplein Doorslag
13.30 Inloopmiddag, Dorpshuis
Vreeswijk
14.00 Op maat schilderles, Buurt-
plein Zuid
16.30 Koken, eten en ontmoeten,
Buurtplein Doorslag
18.00 Gratis drie gangen menu,
Robin-food
18.00 Food en fundiner, De Com-
ponist

Elke woensdag
09.00 Pilates, Buurtplein Galecop
09.00 Peuterochtend, Buurtplein
Batau

09.30 Wandelen met SportID, Bu-
urtplein Doorslag
10.00 Koersbal, Dorpshuis
Vreeswijk
10.00 Koffie-inloop, Buurtplein
Batau
10.00 Inloop atelier, Buurtplein
Doorslag
14.00 Speksteen bewerken bij Jut
14.00 Brei- en haakclub, Buurt-
plein Galecop
17.00 Wereldkeuken, Dorpshuis
Vreeswijk
19.30 Open atelier, Buurtplein
Zuid
20.00 Spiritueel trefpunt, Buurt-
plein Zuid

Elke donderdag
09.00 Inloop sportinformatie, De
Componist
09.30 Oriëntatiecursus tekenen en
schilderen, Dorpshuis Vreeswijk
09.30 Sociaal Juridisch Servi-
cepunt, Buurtplein Zuid
10:00 Wandelen met SportID,
Buurtplein Galecop
10.00 Wandelen, Buurtplein Batau
12.00 Lunchcafé, Buurtplein
Doorslag
13.00 Op maat tekenen en
schilderen, Buurtplein Zuid
13.30 Klaverjassen bij Pétanque
16.00 Schaken, Buurtplein Batau
19.30 Volksdansen, De Compon-
ist
20.00 Zumba, Buurtplein Galecop
20.00 Mozaïken, Buurtplein
Doorslag

Elke vrijdag
09.00 Swinggym, Buurtplein Gale-
cop
09.00 Bridge, De Componist
09.00 Milde yoga, Buurtplein Zuid
09.30 Schilderles Zuid, Buurtplein
Zuid
10.00 Wandelgroep, Dorpshuis
Vreeswijk
10.00 Swinggym, Buurtplein Gale-
cop
10.00 ZigZag café, Buurtplein
Doorslag
13.30 Kleuren voor volwassenen,
De Componist
17.00 Op Maat eetcafé Amigos
Dias, Buurtplein Batau

Elke zaterdag
09.00 Wielertourclub, Buurtplein
Batau

Elke zondag
09.00 Wielertourclub, Buurtplein
Batau

Elke week vind je in De Digitale
Nieuwegeiner, en elke week op pagina 3,
de Agenda. Daarin vind je een overzicht
van wat er zoal in Nieuwegein te doen is
of georganiseerd wordt. De redactie
tracht zo compleet mogelijk te zijn, maar
wat haar niet ter ore komt of wat haar niet
wordt gemeld, blijft onvermeld. Grijp dus
je kans en informeer de redactie tijdig
wanneer je iets organiseert.

Naast de eenmalige activiteiten vinden er
in Nieuwegein ook veel 'vaste' activiteiten
plaats: cursussen, sportactiviteiten,
samenkomsten... Ook voor die (wekelijk-
se, maandelijkse) activiteiten maakt De
Digitale Nieuwegeiner ruimte. Dus, orga-
nisaties: kom maar door met jullie infor-
matie. Een e-mail volstaat, maar lever de
gegevens alsjeblieft aan zoals in de
kolom hiernaast. Dus:
Tijd onderwerp, korte locatie (met url-
link).
Zie de eerste, nog zeer incomplete, aan-
zet hiernaast.

Zo mogelijk kiest de redactie één activiteit
uit om die (zoals hiernaast de cursus
tekenen en schilderen) wat verder toe te
lichten.

Er is echter één voorwaarde en dat is
dat je het ons laat weten wanneer een
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https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-galecop
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-galecop
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-batau
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-batau
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-doorslag
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-doorslag
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-zuid
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-doorslag
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-doorslag
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-galecop
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-galecop
http://info@fortvreeswijk.nl
http://info@fortvreeswijk.nl
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-batau
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-batau
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-zuid
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-batau
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-batau
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-batau
https://www.movactor.nl/locaties/de-componist
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-zuid
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-zuid
http://info@fortvreeswijk.nl
http://info@fortvreeswijk.nl
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-galecop
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-galecop
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-doorslag
http://info@fortvreeswijk.nl
http://info@fortvreeswijk.nl
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-zuid
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-zuid
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-doorslag
http://robin-food.nl
https://www.movactor.nl/locaties/de-componist
https://www.movactor.nl/locaties/de-componist
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-galecop
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-batau
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-batau
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-doorslag
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-doorslag
http://info@fortvreeswijk.nl
http://info@fortvreeswijk.nl
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-batau
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-batau
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-doorslag
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-doorslag
mailto:speksteenbewerkenbijjut@gmail.com
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-galecop
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-galecop
http://info@fortvreeswijk.nl
http://info@fortvreeswijk.nl
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-zuid
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-zuid
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-zuid
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-zuid
https://www.movactor.nl/locaties/de-componist
https://www.movactor.nl/locaties/de-componist
http://info@fortvreeswijk.nl
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-zuid
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-galecop
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-batau
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-doorslag
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-doorslag
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-zuid
https://www.pen.nl/artikel/klaverjassen-bij-de-stichting-petanque-nieuwegein-nederland-4
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-batau
https://www.movactor.nl/locaties/de-componist
https://www.movactor.nl/locaties/de-componist
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-galecop
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-doorslag
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-doorslag
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-galecop
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-galecop
https://www.movactor.nl/locaties/de-componist
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-zuid
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-zuid
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-zuid
http://info@fortvreeswijk.nl
http://info@fortvreeswijk.nl
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-galecop
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-galecop
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-doorslag
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-doorslag
https://www.movactor.nl/locaties/de-componist
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-batau
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-batau
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-batau
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-batau
https://www.movactor.nl/locaties/buurtplein-batau
mailto:redactie@pen.nl
mailto:redactie@pen.nl


35

Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM

Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein

Bel om kaarten voor voorstellingen te
reserveren naar de theaterkassa:

0306045554
of mail naar

kassa@dekom.nl.

www.dekom.nl

Tim Akkerman met band
Vr 16 dec, 20.15 uur, vanaf € 22,50
Samen met zijn band The Ivy
League gaat Tim Akkerman op 16
december in DE KOM terug naar
de tijd van MTVUnplugged: de
mooiste songs uit zijn eigen oeu-
vre, op een intieme en breekbare
wijze gebracht, met anekdotes en
ontroerende verhalen. Een ode
aan de rockmuziek, zijn helden als
Buddy Holly en Bruce Bringsteen...

Familiespel met Mark
Rietman en Annick Boer
Za 17 dec, 20.15 uur,
vanaf € 27,50
Op 17 december staat de gelaagde
tragikomedie ‘Familiespel’ over een
samengesteld gezin in DE KOM.
Elisabeth en Nicolaas hebben twee
kinderen en zijn gescheiden. Ze
hebben beiden een nieuwe partner
en brengen de kerstdagen
gezamenlijk door in hun vakantie...

Feelgoodmusical
Kruimeltje (6+)
Zo 18 dec, 13.30 en 16.00 uur,
vanaf € 22,50
Ergens in Nederland zwerft
Kruimeltje, een vrolijke straatjon-
gen van tien jaar, helemaal alleen
door de besneeuwde straten. Hij is
op zoek naar zijn vader en moeder.
Het enige dat hij heeft is een
medaillon met hun portretjes erin.
Bij kruidenier Wilkes vindt Kruimelt-
je, samen met straathond Noor,
eindelijk een echt thuis. Zou de...

Film kijken in DE KOM:
'Elvis' met Tom Hanks
Zo 18 dec, 14.00 uur, € 7,50
De man. De legende. De koning
van rock & roll: Elvis Presley. De
film vertelt zijn verhaal vanaf zijn
jeugd tot zijn status als rock- en
filmster in de jaren vijftig. Allemaal
terwijl hij een complexe relatie met
z'n manager Kolonel Tom Parker,
gespeeld door Tom Hanks,
onderhoudt. Op zondagmiddag...

Freek de Jonge in De
Schreef
Di 20 dec, 20.15 uur, vanaf € 27,00
Freek de Jonge speelt in De
Schreef op 20 december in DE
KOM een oudere heer die zich ni-
ets aantrekt van wetten en conven-
ties. Zo houdt hij zich staande in
een steeds gekker wordende
wereld. Wars van wetten en con-
venties zal hij liever barsten dan
buigen! Speelt hij eigenlijk wel...

Fuse, huisband Podium
Witteman
Do 22 dec, 20.15 uur,
vanaf € 27,50
In 2022 bestaat het Amsterdamse
ensemble Fuse 10 jaar. De for-
matie viert dat met muziek en
anekdotes uit de begintijd, bijzon-
dere covers, vergeten stukken en
hoogtepunten uit hun televisieop-
tredens bij Podium Witteman. Het
verhaal van Fuse is een avontuur-
lijke reis van muzikale grensver-
kenning en een onuitputtelijke...
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