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NEWTONBAAN

DEZE WEEK

• Agenda
•

DE-punten voor voedselbank D66: Maak artikel 1 zichtbaar

Glansrijk geslaagd in de derby

• Nieuwegein doet mee aan Orange the World 2022

Geslaagde Lions-avond

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda DE KOM
• Agenda Bouwgein
• IVN-wandeling Goilbedingerpad
• Trunkrs in Technology Fast 50
• Morgen: Repair Café

• Sekswerken vanuit huis regelen
• Dollemansrit door Nieuwgeinse wijken
• Sportief Dagboek
• Repair Café in de Doorslag
• Wintergasten met ochtendexcursie
• Aanhouding, drugs en veel geld
• Michiel van der Valk half jaar geschorst
• Volop activiteiten bij de Pétanque
• Meer elektrische auto's in Nieuwegein
• Parallelbaan A12 afgesloten
• Open Lab over elektriciteit

• De molen Oog in 't Zeil in Vreeswijk
• St. Antoniusziekenhuis

weg uit Nieuwegein
• Avond voor de Stad
• Oranje tegen geweld
• Bibliotheek Buurtplein De Componist
• Back to the 60ies and 70ies
• Inloopmiddag in

Dorpshuis Fort Vreeswijk
• Oudejaarsdiner in Fort Vreeswijk
• Verzoeknummers vanaf het carillon
• Voedselbank bij kaarslicht
• Kerstmuziekfeestje van de Muziekstal
• Sportvereniging bedreigd in

voortbestaan
• Eetadressen gezocht voor bijzondere

ontmoetingen
• Opruimactie Galecop groot succes
• Muzikale kerstmiddag met AHN

• In het voorjaar bloeit het mooier in de Muntenbuurt

• Duurzaamheid: Morgen weer vrageninloop in de bieb
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Inloopmiddag
in Dorpshuis Fort
Vreeswijk

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

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

Vrijwilligers Jolanda en Susanne
zijn aanwezig en bieden hulp bij
het handwerken. Er zijn geen kos-
ten verbonden aan deelname. Je
betaalt je eigen consumpties en
het Dorpshuis zorgt voor wat
lekkers erbij.

Wie wil kan voorafgaand aan de in-
loopmiddag mee-eten tijdens het
lunchcafé (12.00-13.00 uur). Voor
€ 5,- geniet je van een tweegan-
genlunch. Voor het lunchcafé is
aanmelden wel noodzakelijk. Dat
kan via de beheerder van het Dorp-
shuis (0621664918 / info@fort
vreeswijk.nl) tot 1 dag van tevoren.

Mexicaanse bonendip
met cheddar

Mexicaans eten vindt onze ‘kookgek’
Eric Dekker altijd lekker. De Mexi-
caanse keuken is een samensmelting
van de Azteekse en de Spaanse
keuken. Hier vind je 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 Newtonbaan in de
wijk Plettenburg.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Van harte gefeliciteerd!

De gemeente Nieuwegein feliciteert het bruidspaar Mouton-Grift van
harte met hun 65-jarige huwelijk. Burgemeester Frans Backhuijs ging bij
het bruidspaar op bezoek om hen te feliciteren en een bloemetje te
overhandigen.
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0621664918
mailto:info@fortvreeswijk.nl
mailto:info@fortvreeswijk.nl
https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/koken-pen-mexicaanse-bonendip-cheddar
https://www.pen.nl/artikel/de-newtonbaan
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://twitter.com/nieuwegein123
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AGENDA

• 2 dec: Orange the World
• 2 dec: Concert Nieuwegeins Amateur

Symfonieorkest
• 3 dec: KOM kunst maken
• 3 dec: Repair Café
• 3 dec: Rad van Fortuin, Muntplein
• 3 en 4 dec: NJBB Masters Pétanque
• 3 dec: Handbalavond Sporthal Galecop
• 3 dec: Back to the 60ies and 70ies
• 8 dec: Avond voor de Stad
• 9 dec: Op zoek naar bosuilen in

Nieuwegein
• 10 en 11 dec: Knutselen voor Kerst
• 10 dec: KOM dansen
• 10 dec: Hello Winter wandeling
• 10 dec: Open Lab, elektriciteit
• 10 dec: Het balonnenkerstvrouwtje
• 10 dec: Jubileumconcert

De Lekzangers
• 11 dec: IVN-wandeling Goilbedinger-

pad
• 13 dec: Meedenken over horecabeleid
• 14 dec: Vier de Winter
• 14 dec: Kaarsjesvaart door Vreeswijk

in kerstsfeer
• 14 dec: Kaarslicht in Vreeswijk
• 14 dec: Voedselbank bij Kaarslicht
• 16 dec: Kerstmarkt Batau Noord
• 16 dec: Dood(s)bang
• 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
• 22 en 23 dec: Kerstmuziekstal

carillon
• 24 dec: Kerstman op het Muntplein
• 28 dec: Oudejaarsdiner Fort Vreeswijk
• 11 en 14 jan: Themaavond winter-

gasten met ochtendexcursie
• 14 jan: KOM muziek maken
• 21 jan: KOM kunst maken
• 27 jan: Start Nationaal Theaterweekend
• 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

Oranje tegen geweld

Op vrijdag 25 november was het de Internationale Dag tegen Geweld
tegen Vrouwen. Een dag waarvan je hoopt dat er een moment komt dat
deze dag niet meer nodig is. Maar helaas is het een feit dat er wereldwijd,
ook in Nederland, nog veel geweld plaatsvindt vooral tegen vrouwen.

Wereldwijd sterven er gemiddeld 137 vrouwen per dag door geweld van
een familielid of (ex)partner. In Nederland heeft bijna een kwart van alle
vrouwen te maken (gehad) met een vorm van seksueel misbruik of
seksueel geweld. Het zijn schrikbarende cijfers en om daar aandacht
voor te vragen, heb ik vrijdag samen met wethouders Ellie Eggengoor en
Marieke Schouten de Orange the World vlag bij het stadshuis gehesen.
Deze vlag zal blijven hangen tot 10 december. Dat is de Internationale
Mensenrechtendag. Ook het theater De Kom kleurt deze weken oranje .
Dat heeft niets met voetbal te maken, maar alles met de strijd tegen
geweld tegen vrouwen.

Ondanks dat er veel mensen naar de wedstrijden van het WK-voetbal
kijken, merk ik dat het WK niet zo leeft als in andere jaren. De ophef die
leeft over de leef- en werkomstandigheden van de gastarbeiders in Qatar
drukt een zware stempel. Iedereen wil een wereld waarin alle mensen
gelijkwaardig kunnen meedoen. Niet voor niets staat in artikel 1 van onze
Grondwet dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is
toegestaan. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daar moeten we
allemaal dagelijks aan werken. En niet alleen bij het hijsen van de
Orange the World vlag op 25 november en schrijfacties van Amnesty
International op 10 december. Ik hoop dat Nieuwegeiners zich alle dagen
van het jaar verzetten tegen alle vormen van geweld en discriminatie.

Daarmee wordt onze stad iedere dag een beetje beter.

Frans Backhuijs
Burgemeester Nieuwegein

De Digitale Nieuwegeiner
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https://www.pen.nl/artikel/open-lab-in-de-bieb-over-elektriciteit
https://www.facebook.com/kgyounl/photos/a.244352602696383/1595954847536145/
https://www.pen.nl/artikel/jubileumconcert-de-lekzangerszingen-is-een-feest
https://www.pen.nl/artikel/jubileumconcert-de-lekzangerszingen-is-een-feest
https://www.pen.nl/artikel/ivn-wandeling-naar-het-goilberdingerpad
https://www.pen.nl/artikel/ivn-wandeling-naar-het-goilberdingerpad
https://www.pen.nl/artikel/denk-mee-over-het-nieuwe-horecabeleid
https://www.facebook.com/photo/?fbid=428337426174931&set=a.386184503723557
https://www.pen.nl/artikel/kaarsjesvaart-door-vreeswijk-in-kerstsfeer
https://www.pen.nl/artikel/kaarsjesvaart-door-vreeswijk-in-kerstsfeer
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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.facebook.com/kgyounl/photos/a.244352602696383/1595954847536145/
mailto:chriskling@vogelwacht-utrecht.nl
mailto:chriskling@vogelwacht-utrecht.nl
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
http://WWW.DEKOM.NL/NTW2023
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://moenmakelaars.nl
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In het voorjaar
bloeit het mooier
in de Muntenbuurt

Op vrijdag 25 november haalde wet-
houder Guido Bamberg de leerlingen
van groep 8 van De Veldrakker op voor
een fleurige taak. Het poten van bollen
in plantvakken achter Albert Heijn
Muntplein. Het idee is van buurtbewo-
ner Rob. Hij vindt dat de buurt wel wat
voorjaarsbloemen kan gebruiken. De
kinderen van groep 8, onder leiding
van Juf Sarah, vonden dat ook een pri-
ma plan. En de wethouder, die zich op
vele terreinen inspant voor de ‘Betere
Buurten’, wilde daar ook graag aan
meewerken. De bollen zijn afgelopen
vrijdag feestelijk gepoot. Nu is het
wachten op het voorjaarszonnetje voor
een bloeiend perk in een buurt die, vol-
gens Rob, snel een beetje extra kleur-
rijke natuur kan gebruiken.

In de Betere Buurten wordt, samen met de
bewoners, onder andere hard gewerkt aan
plannen om de natuur meer ruimte te
geven. Klimaatmaatregelen door meer
groen zoals bomenacties om meer scha-
duw te maken tijdens hete dagen. Geza-
menlijke plannen om zo veel mogelijk
tuinen en openbare ruimte te vergroenen.
En natuurlijk een alles omvattend herin-
richtingsplan voor de gehele hele wijk. Zo-
dat mogelijk wateroverlast tijdens stort-
buien wordt voorkomen en de temperatuur
op zomerse dagen niet tot het niveau
‘hittestress’ stijgt.

Rob neemt met zijn idee alvast een
voorschot op de toekomstige klimaat
adaptieve wijk. Samen met de kinderen
van De Veldrakker zijn flink wat bollen in
de grond gestopt. Een flinke klus die is be-
loond met marshmallows, warme choco-
lademelk en natuurlijk snoepgroenten van
de groenteboer op het Muntplein.
Groen Doet Nieuwegein Goed verzorgde
een workshop waarbij de kinderen het ver-
schil tussen een bol en een knol leerden.

De wethouder heeft de kinderen en Rob
persoonlijk bedankt voor dit initiatief en de
‘klus’ die ze met veel plezier hebben ver-
richt.

Guido Bamberg: 'De gemeente Nieuwe-
gein is altijd ‘in’ voor groene ideeën zoals
dit. Een enthousiaste inzet, zoals nu,
maakt het voor ons allemaal nog leuker.
We blijven hard werken aan het verbe-
teren van deze Betere Buurt! Maar soms
moet je even wachten op het resultaat.
Zoals met deze bloembollen. In het voor-
jaar gaan we het zeker zien!'
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Sint Antonius Ziekenhuis vertrekt
uit Nieuwegein

Het St. Antonius Ziekenhuis kiest ervoor om het grootste
deel van de ziekenhuisfuncties die nu verdeeld zijn over
Nieuwegein en Utrecht in de toekomst in Utrecht te
concentreren. Met alle ontwikkelingen in de zorg wil het
St. Antonius haar zorg betaalbaar en toegankelijk houden en
vooral van goede kwaliteit. Dit besluit vormt daarvoor de
basis en geeft richting om toekomstplannen in de komende
jaren verder uit te werken. Daarin moet duidelijk worden
welke zorg van Nieuwegein naar Utrecht zal verschuiven,
welke zorg met andere zorgverleners georganiseerd gaat
worden en wat dichter bij patiënten thuis kan. Rond het jaar
2035 wil het St. Antonius de veranderingen gerealiseerd
hebben. Tot die tijd blijft de zorg verdeeld over beide
ziekenhuislocaties.

Eén ziekenhuislocatie voor de toekomst
Vanwege een toenemend aantal (kwetsbare) ouderen en
mensen met een chronische aandoening en een blijvend tekort
aan zorgpersoneel, zijn ziekenhuizen volop bezig om zorg
anders te organiseren. Zo biedt het St. Antonius veel zorg
digitaal aan en willen steeds meer mensen gebruik maken van
Mijn Antonius, video-afspraken en thuismonitoring.

Technologische mogelijkheden nemen de komende jaren alleen
maar toe. Fysieke afstand tot een ziekenhuis wordt minder
belangrijk, omdat een bezoek aan het ziekenhuis straks minder
vaak nodig is. Naast digitalisering gelooft het ziekenhuis ook dat
samenwerking met andere zorgverleners, specialisatie en
concentratie van zorg belangrijk zijn om de zorg voor de
toekomst goed te organiseren. Dit sluit ook aan bij de beweging
die is ingezet met het Integraal Zorgakkoord. Dat het St. Antonius
voor de toekomst één centrale locatie kiest, is dan ook een
logische keuze.

'De relatief jonge locatie in Utrecht is daarvoor het meest
geschikt. Het pand in Nieuwegein is kostbaar om te
verduurzamen en vraagt veel onderhoud. Om nog eens 50 jaar
mee te kunnen, zou het helemaal opnieuw opgebouwd moeten
worden', aldus Luc Demoulin, bestuursvoorzitter van het
St. Antonius. 'Het ziekenhuis in Nieuwegein blijft daarom op
termijn niet in de huidige vorm bestaan.'

Kwalitatieve zorg die toegankelijk en doelmatig is
Aan dit besluit is zorgvuldig onderzoek vooraf gegaan. Ook zijn
gesprekken gevoerd met medewerkers, patiënten, gemeenten,
huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Verschillende

locatievarianten zijn getoetst op basis van drie criteria: kwaliteit
van zorg, toegankelijkheid en doelmatigheid. Daaruit blijkt dat
één locatie op termijn de meest logische keuze is.
Het samenbrengen van alle expertise op één plek bevordert een
soepel verloop van zorgprocessen. Bovendien zijn met één
locatie minder verplaatsingen nodig van materiaal,
zorgprofessionals en patiënten. Beide komen de kwaliteit van
zorg ten goede.

Voor de toegankelijkheid en doelmatigheid biedt één locatie ook
voordelen ten opzichte van twee locaties. Er kunnen meer
patiënten geholpen worden, doordat operaties en behandelingen
efficiënter kunnen worden ingepland en er geen dubbele
bezetting nodig is. Financieel is het aantrekkelijker om een pand
te gebruiken dat relatief jong is: locatie Utrecht is pas 9 jaar in
gebruik, locatie Nieuwegein al bijna 40 jaar. De bereikbaarheid
van locatie Utrecht kan in de toekomst wel beter. Daarover
worden al gesprekken gevoerd.

Samen invulling geven aan nieuwe vormen van zorg
Met de keuze voor locatie Utrecht als centrale toekomstige
ziekenhuislocatie, kiest het St. Antonius ook voor een andere
invulling van zorg in de regio Nieuwegein. Tot circa 2035 blijven
de voornaamste ziekenhuisfuncties in Nieuwegein. Daarna zal
het ziekenhuis echter geen operatiecomplex of Intensive Care
meer huisvesten. Ook de spoedeisende hulp zal na 2035 niet
meer in de huidige vorm in Nieuwegein aanwezig zijn. Wat er
tegen die tijd nog wel aan ziekenhuiszorg geboden wordt, gaat
het ziekenhuis de komende jaren verder uitwerken in afstemming
met samenwerkende partijen, patiënten en inwoners.

Demoulin: 'Ik begrijp dat deze boodschap bij inwoners van
Nieuwegein en omstreken misschien vragen oproept. Het is goed
om te beseffen dat we spreken over een verandering die pas
over zo’n 13 jaar concreet wordt. We nemen dus uitgebreid de
tijd om in de komende jaren een passende invulling te geven aan
zorg in de regio Nieuwegein. Dat gaan we als ziekenhuis niet
alleen doen. Met partijen in de regio Nieuwegein blijven we
daarover in gesprek. Ook met patiënten, die al hebben
aangegeven dat ze een goede spoedopvang belangrijk vinden
en duidelijkheid over welke zorg waar geboden wordt. Ik ben
ervan overtuigd dat door samenwerking in combinatie met
technologische ontwikkelingen mooie nieuwe vormen van zorg
kunnen ontstaan. Zoals in Woerden bijvoorbeeld, waar we
momenteel samen met andere partijen onder andere een nieuw
zorgconcept ontwikkelen voor (kwetsbare) ouderen.'
Voor de regio Nieuwegein blijft het zienhuis zich ook inzetten om
de zorg aan te laten sluiten bij de zorgvraag én de (toekomstige)
tijd.

https://youtu.be/3KdAvqEKiT8


Parallelbaan
richting Arnhem
2 tot 4 december 2022
afgesloten

De parallelbaan op de A12
richting Arnhem, van knoop-
punt Oudenrijn tot Hoograven,
zal van 2 tot 4 december afge-
sloten worden door Rijkswater-
staat. Reden is een verzakking
die hersteld moet worden.

De onderhoudswerkzaamheden
zijn nodig voor de verkeersvei-
ligheid en op deze manier moet
voorkomen worden dat er winter-
schades en mogelijke calamiteiten
ontstaan. De werkzaamheden
staan volledig los van het onder-
houd aan de Galecopperbrug A12.

De afsluiting wordt ook gebruikt
om ander onderhoud uit te voe-
ren. Weggebruikers dienen reken-
ing te houden met omleidingen en
extra reistijd tot 30 minuten.

Afsluitingen richting Arnhem
Van vrijdag 2 december 21.00 tot
zondag 4 december 05.00 uur vin-
den de volgende afsluitingen
plaats:
• A12 parallelbaan van Utrecht
knooppunt Oudenrijn tot oprit
Hoograven (18)
• Verbindingswegen van de snel-
wegen A2 en A12 in knooppunt
Oudenrijn naar de A12 richting
Jaarbeurs/Nieuwegein/Houten

• Op- en afrit Nieuwegein (16)
• Afrit Kanaleneiland (17)

Van vrijdag 2 december 21.00 tot
zaterdag 3 december 09.00 uur en
van zaterdag 3 december 18.00 tot
zondag 4 december 05.00 uur,
vindt onderstaande afsluiting
plaats:
• Oprit Kanaleneiland (17)

Van 2 december 21.00 tot 3 de-
cember 09.00 uur en van 3 decem-
ber 18.00 tot 05.00 uur vindt deze
afsluiting plaats:
• Afrit Hoograven (18)

Omleidingen
voor weggebruikers
• Verkeer richting Nieuwegein
wordt omgeleid via de A2 afrit 9
Nieuwegein/IJsselstein
• Verkeer vanuit Den Haag/Ams-
terdam richting Kanaleneiland/
Hoograven leiden we om via de
hoofdrijbaan A12 om bij Bunnik
(19) te keren
• Verkeer vanuit ‘s-Hertogen-
bosch/Gorinchem richting
Kanaleneiland/Hoograven wordt
omgeleid via de snelweg
A27 richting Utrecht, knooppunt
Lunetten en parallelbaan A12
• Verkeer richting de Jaarbeurs
wordt omgeleid via de A2 afrit 8
Utrecht-Centrum

Gele borden geven ter plaatse de
omleidingsroutes aan.

7

Michiel van der Valk
half jaar geschorst

Geinoord-aanvoerder Michiel van der
Valk (37) is door de tuchtcommissie
van de KNVB voor liefst een half jaar
geschorst naar aanleiding van een bijt-
incident in de thuiswedstrijd tegen
CSW.

Het duel dat op zaterdag 5 november in
1-1 eindigde, leverde de thuisclub rond
het rustsignaal een vrije trap op. Toen Van
der Valk bij het nemen van die bal werd
tegengehouden, beet hij de speler uit Wil-
nis in de schouder hetgeen hem een rode
kaart opleverde.

Naar aanleiding van die actie heeft de
KNVB hem tot 17 mei 2023 een speel- en
trainingsverbod opgelegd. Van der Valk
gaat tegen de straf in beroep omdat hij de
schorsing ‘buiten proporties vind’. Van der
Valk wil dit seizoen toch nog een aantal
duels aan voetballen toekomen in het shirt
van Geinoord. De voormalige speler van
GVVV en JSV denkt met voetbal definitief
te stoppen als er geen strafverfmindering
mocht komen.

OMKIJKEN

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

December 2011

Sinterklaas op de zaterdagse warenmarkt die
indertijd op het, vrijwel altijd lege, immense
parkeerterrein aan de Luifelstede werd gehouden.
Een vriendelijke man die marktbezoekers van harte
welkom heette.
Maar let op die dreigende buienlucht!

De Digitale Nieuwegeiner
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https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Avond voor de Stad

Op 8 december is er weer een
Avond voor de Stad. Ook deze
avond wordt er vanwege het druk-
ke programma in twee zalen ver-
gaderd:

• Inspraak
De inspraakronde is bedoeld voor
mensen uit de stad die hun me-
ning over een bepaald onderwerp
willen geven. Dit kunnen inwo-
ners zijn, maar ook Nieuwegeinse
ondernemers. Heb je een thema
dat je in de raad zou willen aan-
kaarten? Mail dan naar
griffie@nieuwegein.nl onder ver-
melding van ‘Inspraak’.

• Tijdelijke school Rijnhuizen
In de plannen voor de ontwikke-
ling van de wijk Rijnhuizen is ook
plaats voor een kindcentrum, een
voorziening met onderwijs-, op-
vang- en sportmogelijkheden. In
afwachting van de realisatie van
dit kindcentrum wil de gemeente
onderzoeken of het mogelijk is
een tijdelijke school in Rijnhuizen
te realiseren, zodat de ontwikke-
ling van deze wijk gepaard gaat
met goede onderwijshuisvesting.
Tijdens de Raadsvergadering van
15 december zal de raad gevraagd
worden hiermee in te stemmen,
vanavond mag de raad over dit
onderwerp in debat.

• Duurzame warmtebronnen
Nieuwegein
Dit onderdeel is een dialoog
tussen de raad en het college over
mogelijkheden voor warmtebron-
nen voor de hele stad. De ge-

meente wil verwarming van de
stad verduurzamen. Hierbij moe-
ten keuzes gemaakt worden op
het gebied van ruimtegebruik en
technische zekerheid. Het college
van burgemeester en wethouders
wil graag in gesprek met de raad
om input op te halen en richting
mee te krijgen voor de vervolg-
stappen van dit traject.

• Groei van de stad
Onze stad is volop in ontwikke-
ling. De gemeente verwacht dat
het aantal inwoners de komende
jaren blijft groeien. Bij deze groei
komt veel planning en onderzoek
kijken. Tijdens dit informatieve
onderdeel worden de raadsleden
bijgepraat over alles wat onder dit
thema valt: de woningbouwmoni-
tor, het vereveningsfonds, het on-
derzoek Groei van de stad en de
zogenaamde ‘pas op de plaats.’

Stream
Voor de volledige agenda’s, de bij-
behorende stukken en de live-
stream ga je naar
NieuwegeinseRaad.live/Stream1
en ~Stream2. Uiteraard ben je ook
welkom op het Stadshuis om de
vergadering bij te wonen. Je kunt
de gemeenteraad volgen via Twit-
ter (@raadngein), Facebook
(@NieuwegeinseRaad), Instagram
(@NieuwegeinseRaad) en de
maandelijkse nieuwsbrief. Om je
hiervoor in te schrijven kun je een
mailtje sturen naar
griffie@nieuwegein.nl of telefo-
nisch contact opnemen via 14030.

Repair Café
in Buurtplein Doorslag

Sinds 2013 heeft Nieuwegein een
Repair Café. En sinds afgelopen jaar
zelfs een tweede. De eerste zaterdag
van de maand in Buurtplein Doorslag,
de derde zaterdag van de maand in
Buurtplein Galecop. Nu is er morgen
(zaterdag 3 december) weer een Repair
Café op Buurtplein Doorslag aan de
Parelduiker 13 in Nieuwegein Zuid.

Vrijwillige reparateurs repareren die dag je
kapotte spullen. Je kunt langskomen met
allerlei kapotte spullen en deze laten re-
pareren bij het Repair Café. De reparatie
is gratis. Doel is om spullen een langer
leven te geven en daarmee de afvalberg
te verkleinen. Deskundige reparateurs
plakken lekke banden, repareren fietslich-
ten, spannen kettingen en stellen hand-
remmen af. E-bikes repareren ze níet.

Verder zijn er technici, naaisters én een
klokkenmaker die je kapotte spullen
helpen repareren.

Met gemiddeld 40 bezoekers per café is
het evenement niet meer weg te denken
uit Nieuwegein. Het Repair Café is zater-
dag 3 december geopend van 11.00 tot
14.00 uur in Buurtplein Doorslag, aan de
Parelduiker 13.

EVEN NAAR BUITEN

Op YouTube vond de redactie een leuk bericht van
de Provincie Utrecht: 'Kerk- en jaagpaden zijn al
eeuwenoud en maken deel uit van de historische
infrastructuur van de provincie. Deze paden laten
zien hoe mensen zich vroeger verplaatsten en
zijn bepalend geweest waar steden en dorpen zich
vestigden.'

Heerlijk om op die manier een frisse winterneus te
halen en de haren eens door te laten waaien.

Kom je ook iets leuks of bijzonders tegen om te doen
in of om Nieuwegein? Stuur een berichtje aan redac-
tie@pen.nl. Zorgen wij er voor dat iedereen kan mee-
genieten!

De Digitale Nieuwegeiner
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ORANGE THE WORLD
STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

 
VRIJDAG 2 DECEMBER | 18:00 - 21:00
THEATERCAFÉ DE KOM | NIEUWEGEIN

 

MEER WETEN?
WWW.ORANGETHEWORLD.NL | GRIFFIE@NIEUWEGEIN.NL
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Kaarslicht in Vreeswijk
ook bij de Voedselbank
in Nieuwegein

Op woensdag 14 december,
tussen 19.00 en 22.00 uur, is
Vreeswijk omgetoverd tot een
sprookje. De straatverlichting
wordt gedoofd en meer dan
10.000 kaarslichtjes twinkelen
je tegemoet. In de straten tref
je koren, zijn er diverse ac-
tiviteiten en koop je lekkernij-
en. In het water zie je lampjes
en fonteinen schitteren, de
schepen en de sluizen zijn ook
versierd met honderden licht-
jes. Op de Handelskade vind je
de sfeervolle kerstmarkt.

Optredens en activiteiten
Koren, muziekgroepen en andere
artiesten verzorgen afwisselende
optredens op diverse plekken in
het oude dorp. Op het Raadhuis-
plein staat de kerststal met leven-
de dieren zoals schapen, geiten,
cavia’s en een kameel. Ook Jozef
en Maria zijn aanwezig. Een leuke
bezienswaardigheid voor jong en
oud.

Tijdens Kaarslicht in Vreeswijk
kun je genieten van een man in
Dickenskleding die met een
trekharmonica door heel Vrees-
wijk loopt en nog veel meer.

Voedselbank ook actief
tijdens Vreeswijk bij Kaarslicht
Woensdag 14 december van 18.00
tot 20.00 uur brandt een pad van
kaarslichtjes naar de Voedselbank
aan de Montageweg 1A. De vrij-
willigers van de Voedselbank
willen langs deze bijzondere weg
iedereen die het werk van de
Voedselbank een warm hart toe-
draagt ontvangen. Zij zijn er trots
op te kunnen laten zien hoe zij
werken en willen ook graag iets
terug doen voor alle relaties en
sponsoren die de Voedselbank
steunen door het doneren van
voedsel of financiele giften.

Op deze avond zullen de vrijwil-
ligers van de Voedselbank, de be-
zoekers graag vertellen hoe voor
ruim 100 gezinnen in Nieuwegein
een voedselpakket wordt samen-
gesteld.

Wellicht kun je Vreeswijk bij
kaarslicht combineren met een
bezoek aan Voedselbank bij
kaarslicht.

Het kerstmuziekfeestje
van de Muziekstal

Ben je tussen de 1 en 4 jaar oud
en houd je van kerstmuziek?
Kom dan naar het kerstmuziek-
feestje van de Muziekstal!

Zoals elk jaar organiseert de
Muziekstal vlak voor kerst een
kerstmuziekfeestje voor kinderen
van 1 - 4 jaar, samen met papa,
mama, oma, opa en/of de oppas.
Dit jaar kun je mee doen op don-
derdag 22 en vrijdag 23 decem-
ber. Heb je zin om daarbij aan-
wezig te zijn, geef je op en we
houden een staldeurmatje voor je
vrij. Dat kan eenvoudig door een
mail te sturen naar info@de-
muziekstal.nl en vermeld de naam
van je kind(eren) en met hoeveel
je denkt te komen. Vooraf krijg je
een factuur zodat je geen geld
hoeft mee te nemen en je krijgt
alle info over hoe je er kunt
komen.

Het kerstmuziekfeestje duurt van
9:30 tot 10:15 uur.
De kosten bedragen € 10,00 per
ouder-kind bezoeker.
Elk extra persoon € 5,00.
Stadspashouders betalen € 2,50
per ouder-kind koppel)

Het Milieu Educatie Centrum
(MEC) vind je aan het Geinoord 9,
vlak bij de kinderboerderij.

Op de foto
Een klein houten huisje op een
groen kleed. Het huisje is versierd
met een gouden slinger. Op het
dak van het huisje staat met ge-
kleurde letters muziekstal. Op het
dak liggen verschillende knuffels:
een paard, een schaap, een koe
en een engel. In het huisje ligt een
pop in een mandje dat kindje
Jezus moet voorstellen. Om het
mandje staan knuffels; twee
schapen en twee paarden.

Laat
je lievelingsliedje galmen
over de binnenstad
van Nieuwegein

Op 23 december is het mogelijk om je
favoriete muziek te laten klinken vanaf
de Parkbeiaard in de binnenstad van
Nieuwegein. Stadsbeiaardier Dick van
Dijk zal dan tussen 15.00 en 16.00 uur
verzoeknummers spelen op het caril-
lon. Je favoriete nummer kun je sturen
aan beiaardier Dick van Dijk. Zijn
e-mailadres is:
dick.van.dijk.utrecht@gmail.com.

Kijken bij het carillon
Iedere vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur kun
je boven komen luisteren en kijken bij de
beiaardier die vanuit de toren zijn klanken
laat horen boven de binnenstad van Nieu-
wegein.

Over het carillon
Nieuwegein beschikt sinds 1985 over een
carillon. Het carillon (ook wel beiaard of
klokkenspel geheten) heeft tot medio 2000
op het dak van het gemeentehuis aan de
Raadstede gestaan. Sinds vrijdag 22 de-
cember 2000 klinken de klokken van
Nieuwegein vanaf de nieuwe plek aan de
Noordstedeweg (hoek Sluyterslaan). Op
deze plek is een 10 meter hoge construc-
tie gemaakt waarop het carillon is
geplaatst.

Over Dick van Dijk
Dick van Dijk (Utrecht, 1962) studeerde
beiaard aan de Nederlandse Beiaard-
school waar hij in 1987 het praktijkdiploma
heeft behaald. In Mechelen verwierf hij in
2015 het Laureaatsdiploma.
Sinds 1996 is hij organist van de Toren-
pleinkerk (Oude Willibrordkerk) van
Vleuten. Daarnaast is hij één van de orga-
nisten van de Grote of St. Janskerk van
Wijk bij Duurstede.

Samen met Moshé Lewkowitz is hij stads-
beiaardier van Nieuwegein op de Park-
beiaard. Daarnaast vervangt hij regelmatig
collega’s en geeft concerten in binnen- en
buitenland.
Als bestuurslid is hij actief in de Stichting
Utrecht Orgelland, de Stichting Concerten
Grote Kerk Wijk bij Duurstede en de
Stichting Klinkend Erfgoed Nederland.

De Digitale Nieuwegeiner
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Vreeswijk JO10-1
vs JSV JO10-1
‘Glansrijk geslaagd
in de derby’

Atletico vs Real Madrid, Lazio vs
AS Roma, Feyenoord vs Sparta,
Spakenburg vs IJsselmeervogels,
zomaar wat derby’s. Wedstrijden bin-
nen de gemeentegrenzen met flinke
spanning. Zo ook Vreeswijk vs JSV.

Lex van der Veldt: ‘In mijn tijd, lang gele-
den, voetbalden we met mijn club, destijds

HBC, in Heemstede tegen RCH altijd ver-
hitte duels uit. Weken voorafgaand aan de
wedstrijden liep de spanning op, was de
winkel van de tegenstander een no-go, liep
je met een boog om blauwzwart heen. Dat
maakt het zo leuk en speciaal. Onze jongens
treffen deze competitie ronde naast Vrees-
wijk ook Geinoord, hoe leuk om in Nieuwe-
gein elkaar allemaal te treffen. Natuurlijk

gaan we ze langzaam leren kennismaken
met de derby’s, het mes tussen de tanden,
venijnigheid ten top maar wel fair. Daarom
natuurlijk jammer dat Vreeswijk en Gein-
oord in het nieuwe seizoen als 1 club tegen
elkaar spelen maar goed, dan geeft het nog
genoeg kansen op het fanatisme in de derby.
Bij Vreeswijk is goed te zien dat de fusie en
nieuwbouw eraan komt, wat een vreselijk
knollenveld was ons voetbalterrein vandaag.
Maar goed, niet alles is een lakentje en dus
moet je ook daar mee om kunnen gaan.’

‘Dat lukte vandaag glorieus. Na een 1-0
achterstand was JSV oppermachtig, creëerde
het echt heel veel kansen en scoorden we er
lustig op los. We denken dat Vreeswijk nog
steeds naar adem aan het happen is, zoveel
power brachten we mee. Duels verder bijna
allemaal gewonnen terwijl de jongens van
onze tegenstander fysiek vaak net iets groter
waren. Dat het uiteindelijk stopte op 1-9
kwam door de vele reddingen van de uitste-
kende keeper. Dat het vandaag lukte zonder
de zieke trainer Jeffrey Zitter maakte het ex-
tra mooi. Het is immers zijn visie om zo te
spelen en prachtig om te zien dat de jongens
er volledig voor zijn gegaan! Volgende week
gaan we naar Jonathan, de week erna komt
Geinoord op bezoek. Laat de derbysfeer en
spanning maar alvast beginnen.’

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: 'Bromvliegen zijn bekend vanwege hun brommende gezoem en hun
dikwijls volumineuze uiterlijk, voor een vlieg.'

'En zijn 37 soorten bekend in Nederland, en een aantal daarvan is
metaalachtig blauw in verschillende tinten. In de vorm lijken ze wel wat op
sluipvliegen of “echte” vliegen, als dat u iets zegt. De Pollenia familie telt
10 soorten die erg moeilijk uit elkaar te houden zijn, de negen soorten van de
groene vleesvliegen idem. Verdere families zijn kleiner, van 1 x 6 tot
8 x 1 + 1 x 2, maar dit gaat niet over rekenen.

Die groene vleesvliegen zijn overigens meestal alleseters, je ziet ze daardoor overal (bijvoorbeeld met zijn dertigen op een verse
hondenkeutel) en ze komen ook binnenshuis…'

'Afgelopen zomer vond ik eindelijk een protocalliphora azurea. Geen Nederlandse naam, azurea betekent (azuur)blauw. Blauw is
de kleur van meerdere soorten “Nederlandse” bromvliegen, en daar is deze een mooi voorbeeld van. Hij lijkt met zijn ruigbehaarde
achterwerk wel wat op een sluipvlieg, maar veel sluipvliegen hebben daarop juist stijf opstaande haren en dat oogt
goedbeschouwd toch weer even anders.'

De Digitale Nieuwegeiner

Alexander van der Veldt vorige week tegen Zwaluwen met ultieme balcontrole

https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
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Sekswerker
in Nieuwegein
moet straks
zonder vergunning
vanuit huis
kunnen werken

Sekswerkers in Nieuwegein
moeten in de toekomst meer
mogelijkheden krijgen om van
uit huis te kunnen werken. Dat
staat in een beleidsstuk van de
gemeente. Volgens het college
leidt het nieuwe beleid tot een
betere situatie voor thuiswer-
kers en voor de regulatie van de
seksbranche.

Hoewel het oude Prostitutiebeleid
dit verbiedt, blijkt dat het aantal
sekswerkers dat vanuit huis werkt
de afgelopen jaren is toegenomen.
Algemeen wordt aangenomen dat
dit onder meer komt door het
sluiten van de raamprostitutie en
de tippelzone in Utrecht. Ook de
coronamaatregelen hebben in-
vloed gehad op de stijging van het
aantal thuiswerkers in de seks-
branche.

Door het verbod op thuiswerken
ontstaan situaties waarbij thuis-
werkers bij misstanden niet naar
de politie durven te stappen om-
dat ze bang zijn voor mogelijke
sancties. Hierdoor komt hulpver-
lening moeilijker op gang. 'Met het
nieuwe beleid wordt beoogd meer
zicht te krijgen op de seksbranche
en eventuele misstanden', aldus de
gemeente.

Geen vergunning nodig
In de nieuwe beleidsregel staat
dat een thuiswerker geen vergun-
ning nodig heeft. Op dat punt wil
de gemeente Nieuwegein seks-
werk gelijkstellen aan andere aan-
huis-gebonden-beroepen. Wel
moet de prostituee voldoen aan
een aantal regels. Zo staat de
sekswerker ingeschreven op het
adres waar de werkzaamheden
plaatsvinden en geldt een maxi-
mum van één thuiswerker per
woning. Daarnaast mogen de
activiteiten geen overlast ver-
oorzaken in de omgeving zoals
merkbare aanloop van klanten en
geluidsoverlast.

De gemeente Nieuwegein kondigt
ook aan dat de nieuwe voorwaar-
den worden gehandhaafd. 'Doel
van de controles is om misstanden
binnen de branche te voorkomen en
openbare orde en veiligheid van de
woonomgeving te waarborgen', al-
dus de gemeente.

De plannen van de gemeente
Nieuwegein lopen vooruit op een
landelijk wetsvoorstel om de posi-
tie van sekswerkers te verbeteren.
In dat voorstel staat onder meer
een registratieplicht voor seks-
werkers en geldt een minimum
leeftijd van 21 jaar voor het aan-
vragen van een vergunning. Voor
het nieuwe gemeentelijke beleid
werkt Nieuwegein samen met
Houten, IJsselstein, Lopik en
Vijfheerenlanden, samen de
Lekstroom-gemeenten.

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.

Linda: ‘De Vreeswijkse- en Jutphasestraatweg: een racebaan,
waar het gevaarlijk fietsen is. Onlangs werd er nog een fietser
aangereden, zo konden we lezen in de diverse media. We pleiten
als Fietsersbond al jaren voor maatregelen. Maar ja, vanwege de
bus kunnen er geen drempels komen. Of toch? Wij zien moge-
lijkheden!’

De Digitale Nieuwegeiner

Open lab in de bieb
over elektriciteit

Zaterdag 10 december houdt de biblio-
theek De tweede verdieping weer een
Open Lab. Tussen 14.00 en 16.00 kun je
dan experimenteren in de binnenstad
van Nieuwegein met elektriciteits proef-
jes.

Lukt het jou om energie op te wekken uit
een aardappel? Piano te spelen met ba-
nanen?Kom langs en ga aan de slag met
elektrische circuits! Het Open lab is gratis
en op inloop.

Open Lab
Tijdens het Open Lab kunnen kinderen en
(groot)ouders samen zelf aan de slag in
het Open Lab! Je kunt vrij spelen en ex-
perimenteren met de materialen die
klaarstaan. Ga aan de slag met de 3D
pen, elektrische circuits of maak een stop-
motionfilmpje. Elke maand is er een ander
thema waar de deelnemers mee aan de
slag kunnen gaan. Je hoeft je niet aan te
melden.

https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
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DE-punten
levert Voedselbank
Nieuwegein koffie op

Opnieuw houdt de Voedselbank
Nieuwegein-IJsselstein in de-
cember samen met serviceclub
Lions Nieuwegein een inzame-
lingsactie van DE koffie- en
theepunten. De organisaties
vragen mensen in Nieuwegein
net als in 2021, toen de actie
voor de derde keer in Nieuwe-
gein plaatsvond, massaal DE-
punten in speciale DE-boxen in
zes Nieuwegeinse supermark-
ten in te zamelen.

Meedoen met de actie is simpel
Koffie- en theepunten die vaak
verstopt liggen in keukenlaadjes
en gespaard zijn, neem je mee
naar de deelnemende supermark-
ten in Nieuwegein. In heel Nieu-
wegein staan verspreid zes van dit
soort boxen. De punten kun je
hierin deponeren (het liefst al
geteld in zakje of wikkel). Douwe
Egberts verhoogt na afloop de in-
gezamelde punten met 10% en zet
de waarde van de punten om in
pakken koffie voor de Voedsel-
bank Nieuwegein-IJsselstein.

Mensen die gebruik maken van de
Voedselbank krijgen zo een paar
pakken koffie in hun wekelijkse
pakket.

'Blij met de actie van de Lions'
'Vorig jaar hebben we in Nieuwe-
gein 900.000 punten verzameld en
daarvoor heeft de voedselbank
2.000 pakken koffie ontvangen,'

zegt de Lions President. 'Hiermee
was de actie weer een groot succes.
Landelijk zijn er in 2021 bijna
92.000.000 DE Waardenpunten in-
gezameld voor de Voedselbanken.
Dit waren 188.000 pakken koffie. Ik
hoop dat 2022 dit aantal gaat
evenaren. De december maand is
echt een maand om iets voor el-
kaar te doen. Ik hoop dat Nieuwe-
gein weer massaal punten gaat in-
leveren.'

De heer Van Loon van de super-
markt Plus van Loon aan de
Nedereindseweg in Nieuwegein
doet graag mee aan de actie. 'Juist
nu heeft de Voedselbank steun
nodig. Koffie is namelijk een pro-
duct dat niet snel op datum zit dus
de Voedselbank krijgt dit minder
aangeboden. De 2.000 pakken van
vorig jaar waren zeer bruikbaar
voor de Voedselbank en ik ga er
vanuit dat ook dit jaar de Nieuwe-
geiner weer massaal doneert.'

De DE Inzamelboxen staan tot
3 januari 2023 in de deelnemende
winkels.

De deelnemende supermarkten
De boxen staan tot eind december
in de volgende winkels:
• Albert Hein City, Hoogzandveld;
• Dirk van den Broek;
• Jumbo Galecop, Walnootgaade
• Plus van Loon.

Uitleenpunt
op Buurtplein de Componist
geopend

Wethouder John van Engelen opende
woensdagmiddag 30 november het
uitleenpunt van de bibliotheek op
Buurtplein de Componist. Het is daar-
mee het vierde onbemande uitleenpunt
dat de bibliotheek in Nieuwegein heeft,
waar mensen boeken kunnen lenen en
inleveren en reserveringen kunnen
ophalen. Van Engelen verrichtte de
eerste uitlening en vierde met de buurt-
bewoners en de bestuurders van de
bibliotheek en MOvactor de aanwinst
voor de wijk.

Bij de opening van het Buurtplein in juli
kwam er direct al de vraag van omwonen-
den naar een uitleenpunt, net als op an-
dere Buurtpleinen van MOvactor. Daar is
gehoor aan gegeven, met als resultaat
een collectie van 700 boeken die op de
buurt is afgestemd én is samengesteld in
overleg met de zorgverleners van
Gezondheidshuis de Componist. Er zitten
namelijk gezondheidsboeken bij waar de
huisartsen hun patiënten naar kunnen
doorverwijzen.

Wat de bibliotheek betreft stopt hier de
samenwerking met MOvactor niet. Vanaf
januari zal de bibliotheek een wekelijks
spreekuur Informatiepunt Digitale Over-
heid op Buurtplein de Componist houden,
waar bezoekers hun vragen kunnen
stellen over de dienstverlening van de
overheid.

https://www.gall.nl
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D66 pleit
voor zichtbaar maken
Artikel 1
van de Grondwet
in Nieuwegein

De gemeenteraad van Nieuwe-
gein besprak gisteren (don-
derdag 1 december) de kaders
die het wil stellen aan het in-
clusiebeleid in de gemeente.
D66 pleitte in deze vergadering
om Artikel 1 van de Grondwet
zichtbaar te maken in onze stad.
D66 is nieuwsgierig hoe andere
partijen denken dit artikel goed
zichtbaar te krijgen. Moet het op
een kunstzinnige wijze, of juist
als tekst op bijvoorbeeld de
glazen pui van het stadshuis?

Nieuwegein wil een inclusieve
gemeente zijn. Dat betekent dat
iedereen zichzelf kan zijn. Dis-
criminatie op basis van bijvoor-
beeld afkomst, een handicap of
seksuele voorkeur moet bestreden
worden. Om deze wens om te
zetten in concrete maatregelen,
stelt de gemeenteraad op 15 de-
cember kaders vast. Het raads-
voorstel waarin deze kaders
staan, is op 1 december voorbe-
sproken tijdens de Avond voor de
Stad.

Artikel 1 is het fundament van ons
democratisch handelen, en daar-
mee de basis van inclusie. Artikel
1 zichtbaar in de openbare kan lei-
den tot gesprekken of ontmoetin-
gen rond het thema: hoe houden
we rekening met elkaar?

Artikel 1 van de Grondwet
'Allen die zich in Nederland bevin-
den, worden in gelijke gevallen
gelijk behandeld. Discriminatie
wegens godsdienst, levensover-
tuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan
ook, is niet toegestaan.'

Andere Nederlandse gemeenten
waaronder Zwolle, Apeldoorn,
Utrecht, Almere en Vlissingen zijn
gemeente Nieuwegein al voorge-
gaan.

'Beleid is goed, maar uiteindelijk
gaat het er ook om dat we laten
zien waar we voor staan', aldus
D66-raadslid Hanny Plomp. 'Dat
hebben we gedaan met de regen-
boogzebrapaden, dat doen we
met initiatieven als Orange the
World en het is logisch om dat ook
met Artikel 1 van onze grondwet
te doen.'

Thema-avond Wintergasten
met aansluitend
een ochtend-excursie
naar Polder Arkemheen

De vogelwacht en het IVN, beiden
afdeling Nieuwegein-IJsselstein orga-
niseren een avond en een excursie over
wintergasten.

De thema-avond wordt verzorgd door Luc
de Bruijn. Luc neemt je op enthousiaste
wijze mee in de wereld van de wintergas-
ten: vogels die van ver komen om hier de
winter door te brengen. Op de avond wor-
den vooral soorten besproken die we bij
de excursie tegen kunnen komen. Denk
daarbij aan allerlei soorten eenden,
ganzen, zwanen en roofvogels.

Deelname aan de avond en excursie is
gratis. Wel vragen we een bijdrage in de
benzinekosten voor diegenen die zo
vriendelijk zijn om te rijden op zater-
dagochtend.

Let op: het is een gecombineerde avond
en excursie. Je kunt je niet opgeven voor
slechts een onderdeel !

De avond is op woendag 11 januari en de
excursie op zaterdagochtend 14 januari.

Maximaal aantal deelnemers: 30.
Aanmelden uiterlijk 8 januari 2023 bij
Chris Kling, e-mail
chriskling@vogelwacht-utrecht.nl.

Graag bij aanmelding aangeven of je zou
willen rijden. Voldoende chauffeurs zijn
nodig om deze excursie mogelijk te ma-
ken.

D66-raadslid Hanny Plomp

mailto:chriskling@vogelwacht-utrecht.nl
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De molen Oog in ’t Zeil
Op de molen was een gevelsteen
aangebracht met de volgende
tekst:

Van Ravenswaay
heeft deze molen

geleijdt den eersten steen
op den 25 juni 1666

Geschiedenis van de molen
Op 25 juni 1666 werd voor mole-
naar Van Ravenswaay een nieuwe
stenen stellingmolen gebouwd.
In 1672 veranderden Franse sol-
daten het dorp Vreeswijk inclusief
de molen in een puinhoop. Dirck
van Ravenswaay was in 1672 ken-
nelijk al overleden want zijn we-
duwe had een Memorie van scha-
de laten opstellen. Hierin stond
o.a. ‘Een nieuwe coornmoole,
’t rontsel afgebroocken, deuren ende
vensters wech genoomen ende daer-
in schietgaaten gemaeckt ende alles
van binnen bedorve ‘ende onder-
mijnt ende met groote coste is ge-
digt geworden, dat daer ene schade
aen is van ƒ 1000,–.’ ‘Een rosmole
met een huysken afgebrocken.
Weerdig f 500,–.’
De molen werd na het rampjaar
1672 weer herbouwd.

Opregte Haarlemsche Courant,
20 december 1838
Op Woensdag den 2den Januarij
1839, des avonds ten vijf ure, zal

ten overstaan van den Notaris W.
H. J. Cambier van Nooten, reside-
rende te Lopik, in het Nieuwe Lo-
gement, bij H. van Reenen , te
Vreeswijk, publiek worden
verkocht:
Een Steenen Wind Korenmolen,
met annexe Woning, Tuin en
Bakhuis, benevens twee Wonin-
gen onder een Dak; alles staande
en gelegen op den Dorpe van
Vreeswijk, anders genaamd de
Vaart, hebbende een gemaal van
ruim 1200 Zielen, kunnende de
Kooper des verkiezende daarop
f 2100 gevestigd houden. Te aan-
vaarden den 1sten Februarij 1839.
In 1850 was de molen van Aart
Koopman, die hem vervolgens aan
Jacobus Vink verkocht.
In 1888 verkocht Jacobus Vink de
molen voor ƒ 6000 aan Hendrik
Brummelkamp. Hendrik Brum-
melkamp (zwager van Jacobus)
was gehuwd met Wilhelmina
Vink. Vlak daarna overleed Hen-
drik, voor zijn dood had hij de
molen laten ombouwen naar een
stoommolen, zodat windkracht
niet meer nodig was.
In 1908 liet molenaar Van Eck de
molen onttakelen, de maalderij
ging machinaal verder. Anton
Goes liet in 1942 de molenromp
tot de steenzolder afbreken. Eind
jaren 1970 splitste de handel in
meststoffen zich af van die van
het veevoer. Het veevoederbe-
drijf/-handel werd voortgezet
door Gerben van Eck + Van Eck
Veevoeders BV te Harmelen. De
Meststoffenhandel groeide uit tot
NPK van ECK, leverancier van
kunstmeststoffen over heel
Noordwest Europa. De romp is
rond 1980 verdwenen.

IVN Wandeling
naar het Goilberdingerpad

Het Instituut voor natuureducatie &
duurzaamheid (IVN) afdeling Nieuwe-
gein-IJsselstein e.o., organiseert op
zondag 11 december een wandeling
over het Goilberdingerpad, een Klom-
penpad van 11 km in het buitengebied
van Culemborg.

De deelnemers zullen vooral wandelen
door weilanden, langs de uiterwaarden
van de Lek en over historische dijken. Het
pad kan modderig zijn. Zorg voor goede,
waterdichte wandelschoenen. Omdat de
wandeling ca. 4 u duurt, wordt geadvi-
seerd een lunch mee te nemen en vol-
doende drinken.

Het verzamelpunt is zoals gebruikelijk om
10.30 uur op de parkeerplaats naast
Jacks Grillhouse in park Oudegein. Van-
daar zullen de deelnemers carpoolen naar
het startpunt van de wandeling in Culem-
borg. Deelname is gratis, een kleine vrij-
willige bijdrage ter bestrijding van de
kosten is natuurlijk welkom
Aanmelden kan via het e-mailadres
publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl.

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 molen Oog in ’t Zeil in Vreeswijk
De kaart zal gemaakt zijn tussen 1895 en 1900. De uit-
gever is de in 1891 opgerichte firma Vivat uit Amsterdam
van de gebroeders H.H en A. Klene. Zij hebben in korte
tijd meer dan 7000 soorten ansichtkaarten uitgegeven.
Het bedrijf werd in 1911 opgeheven. Alle kaarten zijn
genummerd.
Heb jij oude foto’s van dit gebied?
We ontvangen ze graag!

De Digitale Nieuwegeiner

mailto:publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:redactie@pen.nl
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In de media verschijnen steeds
meer berichten over
sportverenigingen die het moeilijk
hebben, dreigen om te vallen of al
helemaal zijn omgevallen. Als
verantwoordelijke voor de
sportverenigingen op Sportpark
Galecop ben ik daar uiteraard in
geïnteresseerd. Waarom wordt
het steeds moeilijker voor
verenigingen? En hoe kunnen we
dit voorkomen?!

Sportverenigingen zijn, net als
de rest van de samenleving,
gevoelig voor invloeden van
buitenaf.
Denk aan individualisering, de
opkomst van sociale media en
recent de Russische inval in
Oekraïne. Niemand had kunnen
voorspellen dat het aantal
sportverenigingen zo snel zou
afnemen. Uit het onderzoek van
NOC*NSF ‘Zo sport Nederland
2021’ blijkt dat er de afgelopen vijf
jaar 2.000 verenigingen in
Nederland zijn verdwenen! Dat is
bijna 10% van het totaal!

Bron: https://nocnsf.nl/media/5614/zo-
sport-nederland-2021.pdf

Als SportID en sportvereniging
op Sportpark Galecop kunnen wij
dergelijke signalen niet negeren
en daarom ondernemen wij actie!
Niet actie in de trant van: ‘laten we
naar de gemeente of overheid
rennen voor meer geld’, maar
interne actie binnen de vereniging
zelf. Wat kunnen
sportverenigingen zelf doen om
beter tegemoet te komen aan de
behoefte van mensen die willen
sporten en bewegen?

Als SportID werken we veel
samen met studenten van de
MBO Utrecht Sportacademie en
ROC Midden Nederland. Als we
deze sportieve jongeren vragen
wie er nog lid zijn van een
sportvereniging, is het percentage
minder dan 25%. Op de vraag
waarom ze niet meer lid zijn van
een sportvereniging, antwoorden
ze dat ze niet gebonden willen zijn
aan vaste tijden en de verplichte
deelname aan competities.
Doorvragen leert ons dat de
motivatie van jongeren om te
bewegen gaat om het verbeteren
van de sociale norm en zich beter
voelen.

Als sportvereniging is het
belangrijk dat we luisteren en hier
onze dienstverlening op
aanpassen.
Daarom is het bestuur van de
Coöperatie Sportpark Galecop erg
blij met nieuwe initiatieven op het
sportpark. Afgelopen september
opende NOC*NSF-directeur Marc
van den Tweel bijvoorbeeld
samen met sportwethouder John
van Engelen de gloednieuwe
survivalrunbaan van Vereniging
Kracht Survivalrun. Een initiatief
ontstaan uit de inzet van Maarten
Postema (voorzitter Kracht) en
Ron Kruiswijk (voorzitter van
Atverni). Ook vestigde de
handboogvereniging ‘Aim for Fun’
zich dit jaar op Sportpark Galecop
doormiddel van een
samenwerking met Rugby Club
Nieuwegein.

Met dit nieuwe aanbod en een
goede onderlinge samenwerking
van inmiddels zes
sportverenigingen zetten in op een
breed en betaalbaar sportaanbod
op Sportpark Galecop.

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
Jimte Poelman, Sportpark Ontwikkelaar
op Sportpark Galecop:

Sportvereniging
bedreigd
met voortbestaan

V.l.n.r. John van Engelen (wethouder
Gemeente Nieuwegein), Ron Kruiswijk
(voorzitter Atverni), Maarten Postema
(voorzitter Kracht Survivalrun
Nieuwegein), Marc van den Tweel
(algemeen directeur NOC*NSF) en Cees
van Rootselaar (sportcoördinator SportID
Nieuwegein).

https://nocnsf.nl/media/5614/zo-sport-nederland-2021.pdf
https://nocnsf.nl/media/5614/zo-sport-nederland-2021.pdf
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Geslaagde Lionsavond
voor de AHN, Zonnebloem
en de Galecopperband

Woensdag 23 november hielden de
leden van de Lionsclub Nieuwegein
een speciale avond voor de medewer-
kers van de Algemene Hulpdienst
Nieuwegein (AHN), de Zonnebloem en
leden van de Galecopperband. De
avond, merde mogelijk gemaakt door
de vele sponsoren, werd gehouden in
Het Veerhuis in Nieuwegein Zuid.
Iedereen was het er over eens: ‘Het is
een mooie avond geworden, en zeker
voor herhaling vatbaar.’

Betrokken organisaties en deelnemers
waren zeer dankbaar voor deze avond,
waarbij meer dan 100 mensen bij elkaar
waren. De vele vrijwilligers (Lions, part-
ners, etc.) hebben deze avond geholpen
het iedereen naar de zin te krijgen vanaf
de inloop, het eerste drankje, het voor-
gerecht, het drankje tussendoor, de
muziekband naar het hoofdgerecht en het
dessert, waarbij ook nog even gedanst
werd door de aanwezigen.

‘Een heuse fotoshoot door fotograaf
Reggie Kuster, met een groep of indivi-
dueel, een spontaan piano optreden van
één van de Lions, een dansje, het uit-
serveren, de verhalen en het ophalen en
weer terugbrengen van de deelnemers.
Het hoorde er deze avond allemaal bij’
aldus Dennis Stenfert van de Lionsclub
Nieuwegein.

Stenfert: ‘Dit proeft naar meer. Ook vol-
gend jaar zullen we als Lionsclub
Nieuwegein waarschijnlijk deze avond net
als in 2019 opnieuw organiseren door het
grote succes hiervan.’

21
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Aantal
elektrische auto’s
in Nieuwegein
met 45% gestegen

In Nieuwegein is het aantal elek-
trische auto’s in een jaar tijd
gestegen met 45%. Deze groei
vond plaats van september
2021 tot en met september
2022. In september 2021 ston-
den er 533 elektrische auto’s
geregistreerd in Nieuwegein,
een aantal dat is gestegen naar
maar liefst 774.

Er rijden momenteel 120 elektri-
sche auto’s per 10.000 inwoners.
Dit en meer blijkt uit onderzoek
van TechTiek op basis van de
meest recente data van de RVO
(Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland). Utrecht is de provin-
cie waarbij het aantal elektrische
auto’s met 44% is gestegen. In
2021 reden er 31.828 elektrische
auto’s in Utrecht wat is gestegen
naar 45.841 in 2022. Dit zijn in to-
taal 324 elektrische auto’s per
10.000 inwoners. Het is de provin-
cie met de minste elektrische au-
to’s van Nederland.

Utrecht gaat mee
met de landelijke trend
Op landelijk niveau stijgt het aan-
tal elektrische auto’s met 45%.
Utrecht zit hier dus net onder met
maar liefst een groei van 44%. De
snelst groeiende provincies zijn
Limburg (+61%), Zeeland (+61%)
en Groningen (+59%).

Meeste
elektrische auto’s per inwoner
in Houten
In de gemeente Amersfoort staan
de meeste elektrische auto’s gere-

gistreerd van Utrecht, namelijk
16.599. Dit hoge aantal is te ver-
klaren door één of meerdere ves-
tigingen van leasebedrijven. Ver-
houdingsgewijs heeft Houten de
meeste elektrische auto’s. In to-
taal rijden er 140 elektrische au-
to’s per 10.000 inwoners. De
gemeentes in Utrecht met ver-
houdingsgewijs de meeste elek-
trische auto’s zijn:
1 Houten: 2.010 elektrische au-
to’s per 10.000 inwoners
2 Amersfoort: 1.047 elektrische
auto’s per 10.000 inwoners
3 Utrecht: 224 elektrische auto’s
per 10.000 inwoners
4 Zeist: 183 elektrische auto’s per
10.000 inwoners
5 Baarn: 175 elektrische auto’s
per 10.000 inwoners

1,9 miljoen elektrische auto’s
in 2030
In het Klimaatakkoord staat dat
Nederland in 2030 49% minder
CO2 moet uitstoten. Schoon ver-
voer helpt die doelen te bereiken.
De ambitie in het Klimaatakkoord
is dat in 2030 alle nieuwe auto’s
emissieloos zijn. Volgens de Na-
tionale Agenda Laadinfrastructuur
(NAL) zullen er in 2030 naar
schatting 1,9 miljoen elektrische
personenauto’s in gebruik zijn. Dit
betekent dat het aantal elektrische
personenauto’s in de komende 7
jaar moet verzesvoudigen.

Fransman met gestolen auto
maakt dollemansrit
door Nieuwegein

De politie heeft vannacht een Frans-
man opgepakt na een wilde achtervol-
ging over de snelweg en door Nieuwe-
gein. De chauffeur werd opgemerkt
omdat hij in een gestolen auto reed.

De 22-jarige bestuurder kreeg bij Lex-
mond een volgteken in het Frans, maar hij
besloot ervandoor te gaan. Via de A27
reed hij met hoge snelheid de A2 op,
waarna hij plots vol in de remmen ging en
spookrijdend Nieuwegein in reed. 'Hierbij
veroorzaakte hij bijna twee aanrijdingen',
schrijft de politie op haar Facebookpagi-
na.

Na een wilde achtervolging door de wijken
Doorslag en Hoog Zandveld, sprong de
jonge bestuurder in de wijk Fokkesteeg uit
de nog rijdende auto. Het voertuig reed
vervolgens door een haag een tuin in en
kwam daar tot stilstand.

Agenten konden de man daar in de kraag
vatten. Hij kan op meerdere boetes reke-
nen.

De Digitale Nieuwegeiner

Een auto staat op te laden aan de Vosseweide

https://www.pcbuitvaartzorg.nl/?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
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Nieuwegein doet mee
aan
Orange the World 2022

De gemeente Nieuwegein is
medestander in de strijd tegen
geweld tegen vrouwen en sluit
zich aan bij de wereldwijde
campagne Orange the World.
Daarom hesen burgemeester
Frans Backhuijs, wethouders El-
lie Eggengoor en Marieke
Schouten samen met Resie
Meisters (presidente van de
Soroptimistclub Utrecht-Neder-
sticht) de Orange the World
vlag. Ook kleurt stadstheater
DE KOM tijdens de campagne
oranje.

Burgemeester Frans Backhuijs:
'Wij vinden het heel belangrijk om
met dit oranje gebaar extra aan-
dacht te vragen voor het bestrijden
van geweld tegen vrouwen en meis-
jes. Als overheid, inwoners, hulpin-
stanties en ondernemers hebben we
elkaar nodig om dit geweld terug te
dringen en te voorkomen. Samen
kunnen we een groot verschil maken
in het leven van een vrouw.'

Wereldwijd krijgt een op de drie
vrouwen te maken met geweld. In
Nederland is dat zelfs 45 procent
van de vrouwen en meisjes. Om
daar aandacht voor te vragen is
25 november door de Verenigde
Naties benoemd als de Interna-
tionale Dag tegen Geweld tegen
Vrouwen. Op deze dag is de jaar-
lijkse campagne Orange the World
gestart die tot 10 december duurt.

Iedereen kan helpen
geweld te voorkomen
Dit jaar is preventie het thema
van de campagne. Bij de aanpak
van geweld ligt de nadruk vaak op
signalering, melding en hulpver-
lening. Investeren in het voor-
komen van geweld pakt het bij de
wortels aan. Iedereen kan daaraan
meehelpen: individuen, profes-
sionals, organisaties, bedrijven en
overheden. Niet alleen vrouwen
en meisjes, maar nadrukkelijk ook
mannen en jongens. Juist zij kun-
nen het verschil maken, bijvoor-
beeld door elkaar aan te spreken
over grensoverschrijdend gedrag.

Ik ben #medestander
Tijdens de Orange the World cam-
pagne kan iedereen zich op
orangetheworld.nl aanmelden als
#medestander in de strijd tegen
geweld. Ondertekenaars spreken
uit dat zij zich inzetten om geweld
tegen vrouwen en meisjes te be-
strijden. Dat kan als individu, als
professional, als vriend, team-
genoot, buur of collega. Mede-
standers krijgen een speciale
nieuwsbrief met praktische tips
om geweld en intimidatie tegen
vrouwen te helpen voorkomen en
stoppen.

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.

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.

F
O

T
O

:M
E

N
N

O
R

IG
N

A
LD

A

https://www.orangetheworld.nl/
http://orangetheworld.nl
https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
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Nieuwegeinse Trunkrs
in de Technology Fast 50
editie 2022

Jaarlijks worden de vijftig snelst groei-
ende technologiebedrijven in Neder-
land erkend voor hun uitzonderlijke
groeiprestaties. Dit jaar staan zeven
Utrechtse bedrijven in deze Technolo-
gy Fast 50, waaronder het bedrijf
Trunkrs uit Nieuwegein. In de Techno-
logy Fast 50 staan jonge bedrijven uit
het netwerk van ROM Utrecht Region,
een initiatief dat ambitieuze, innova-
tieve ondernemers verbindt met ken-
nis, financiering en toegangspoorten
tot andere markten. Om samen digital,
health en sustainability vorm te geven
voor de economie van de toekomst.

Stoov, Dytter, Blue Current, Trunkrs,
Green Story, Sensorfact en Surelock zijn
de zeven Utrechtse bedrijven die in de
Technology Fast 50 editie 2022 zijn
opgenomen., de jaarlijkse ranking van de
vijftig snelst groeiende technologiebedrij-
ven in Nederland, aangevuld met een
competitie voor Rising Star en Most Dis-
ruptive Innovator 2022.

Dat er zeven bedrijven uit Utrecht zijn
opgenomen in deze top 50, komt overeen
met de groei van deze regio zelf. Regio
Utrecht (provincie Utrecht en Gooi- en
Vechtstreek) is niet alleen één van de
snelst groeiende regio’s in Nederland
maar ook één van de meest competitieve
regio’s in Europa. Een groei die gepaard
gaat met uitdagingen op het gebied van
hoogwaardige werkgelegenheid, goede
bereikbaarheid en een gezonde woon- en
leefomgeving. Thema’s waarvoor de
zeven snelgroeiers en andere bedrijven
die zijn aangesloten bij ROM Utrecht Re-
gion zich samen inzetten.

Over ROM Utrecht Region
ROM Utrecht Region staat voor verbinding
en kennisdeling van ambitieuze en inno-
vatieve ondernemers in de regio Utrecht
en omgeving. Aansluiting bij ROM bete-
kent ook zorg voor financiële draagkracht
en toegangspoorten tot andere markten,
in Nederland en het buitenland. Gezamen-
lijk hebben de bedrijven meer slagkracht

voor het vormgeven van de toekomstige
economie, waarin duurzaamheid, digitali-
sering en gezondheid centraal staan.

Deze thema’s zijn in de regio onderver-
deeld in onder meer Earth Valley in
Amersfoort, Life Science & Health in
Utrecht en Media en Gaming in Utrecht/
Hilversum.

Over de 7 Utrechtse snelgroeiers
Vijf (Stoov, Blue Current, Trunkrs, Green
Story en Sensorfact) van de zeven
Utrechtse snelgroeiende bedrijven die in
de top 50 zijn opgenomen, zijn gevestigd
in Earth Valley in de regio Amersfoort.
Een kennisomgeving die dankzij de aan-
wezigheid van ingenieursbureaus, geo-
data-, bouwbedrijven en kennisinstellingen
een cruciale bijdrage kan leveren aan de
wereld van morgen.

Dytter is onderdeel van het Life Science &
Health in Utrecht. In deze stad wordt
toegewerkt naar een ‘Open Health Lab’
waarin stakeholders samenwerken om in-
novaties daadwerkelijk naar de markt te
brengen. Utrecht Region test, valideert en
implementeert. Centraal staan hier de the-
ma’s Future Health, Healthy Environment
en Living Better.

Surelock is gevestigd op de as Hilversum/
Utrecht waar meerdere bedrijven zijn ge-
vestigd die zich bezighouden met media
en gaming en specifiek de nieuwe the-
matiek rondom Privacy by Design, met on-
der andere datakluizen en Web 3.0 voor
autonome databeschikking; Immersive
Content, dat gaat over core gaming- en
mediatechnologieën zoals XR, gamifica-
tion en het enhancen van content en The
Future of News voor visieontwikkeling
voor fake news en filter bubbels en
bescherming van brede democratische
waarden.
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Volop activitetiten
in het Petanque Centrum
Nieuwegein

In het weekend van 3 en 4 december
worden de NJBB Masters georganiseerd
in het Petanque Centrum Nieuwegein
aan de Galecopperzoom. De beste
Boulers van Nederland zijn dan aan-
wezig om te gaan bepalen wie er kam-
pioen gaat worden.

De winnende equipe mag het EK mannen
Tripletten gaan spelen voor Nederland,
dat volgend jaar september wordt ge-
speeld in Albertville in Frankrijk. Zaterdag
zijn de voorronden en zondag is de finale.

NK precisie schieten
Op zaterdag 17 december is er het NK Pre-
cisie schieten in het Petanque Centrum
Nieuwegein. De beste schutters zijn dan
aanwezig om te spelen voor het Neder-
lands Kampioenschap.

Kortom wie van petanque houdt kan twee
weekenden genieten van de toppers die
komen spelen in het Petanque Centrum
Nieuwegein.
Bezoekers zijn van harte welkom. Belang-
rijk om te weten: er kan alleen gepind
worden als je een versnapering wilt.

https://trunkrs.nl/
https://trunkrs.nl/
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donderdag 1 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

  

Op 8 december is er weer een Avond voor de 
Stad. Ook deze avond wordt er vanwege het druk-
ke programma in twee zalen vergaderd. Naast 
de rondvraag komen onder meer de volgende 
onderwerpen voorbij:

• Inspraak
De inspraakronde is bedoeld voor mensen uit de 
stad die hun mening over een bepaald onderwerp 
willen geven. Dit kunnen inwoners zijn, maar ook 
Nieuwegeinse ondernemers. Heeft u een thema 
dat u in de raad zou willen aankaarten? Mail dan 
naar griffie@nieuwegein.nl onder vermelding van 
‘Inspraak’.

• Tijdelijke school Rijnhuizen
In de plannen voor de ontwikkeling van de wijk 
Rijnhuizen is ook plaats voor een kindcentrum 
– een voorziening met onderwijs-, opvang- en 
sportmogelijkheden. In afwachting van de realisa-
tie van dit kindcentrum wil de gemeente onder-
zoeken of het mogelijk is een tijdelijke school in 
Rijnhuizen te realiseren, zodat de ontwikkeling 
van deze wijk gepaard gaat met goede onderwijs-
huisvesting. Tijdens de Raadsvergadering van 
15 december zal de raad gevraagd worden 
hiermee in te stemmen, vanavond mag de raad 
over dit onderwerp in debat.

• Duurzame warmtebronnen Nieuwegein
Dit onderdeel is een dialoog tussen de raad en het 
college over mogelijkheden voor warmtebronnen 
voor de hele stad. De gemeente wil verwarming 
van de stad verduurzamen. Hierbij moeten keuzes 
gemaakt worden op het gebied van ruimtegebruik 
en technische zekerheid. Het college van burge-
meester en wethouders wil graag in gesprek met 
de raad om input op te halen en richting mee te 
krijgen voor de vervolgstappen van dit traject.

• Groei van de stad
Onze stad is volop in ontwikkeling. De gemeente 
verwacht dat het aantal inwoners de komende 
jaren blijft groeien. Bij deze groei komt veel plan-
ning en onderzoek kijken. Tijdens dit informatieve 
onderdeel worden de raadsleden bijgepraat over 
alles wat onder dit thema valt: de woningbouw-
monitor, het vereveningsfonds, het onderzoek 
Groei van de stad en de zogenaamde ‘pas op de 
plaats’.

Stream
Voor de volledige agenda’s, de bijbehorende 
stukken en de livestream gaat u naar 
NieuwegeinseRaad.live/Stream1 en ~Stream2. 
Uiteraard bent u ook welkom op het Stadshuis om 
de vergadering bij te wonen. U kunt de gemeen-
teraad volgen via Twitter (@raadngein), Facebook 
(@NieuwegeinseRaad), Instagram (@Nieuwegein-
seRaad) en de maandelijkse nieuwsbrief. Om zich 
hiervoor in te schrijven kunt u een mailtje sturen 
naar griffie@nieuwegein.nl of telefonisch contact 
opnemen via 14 030. ●

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   
8 december 2022

Stop geweld tegen vrouwen
De gemeente Nieuwegein is mede-

stander in de strijd tegen geweld 
tegen vrouwen en sluit zich aan bij de 

campagne Orange the World. Wereldwijd 
krijgt een op de drie vrouwen te maken met 
geweld. Om daar aandacht voor te vragen 
heeft burgemeester Frans Backhuijs de Oran-
ge the World vlag gehesen op de Internatio-
nale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. 

Iedereen kan helpen geweld te 
voorkomen 
De campagne duurt tot 10 december en dit 
jaar is preventie het thema. Bij de aanpak van 

geweld ligt de nadruk vaak op signalering, 
melding en hulpverlening. Investeren in het 
voorkomen van geweld pakt het bij de wor-
tels aan. Iedereen kan daaraan meehelpen: 
individuen, professionals, organisaties, be-
drijven en overheden. Niet alleen vrouwen en 
meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en 
jongens. Juist zij kunnen het verschil maken, 
bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken over 
grensoverschrijdend gedrag.

Ik ben #medestander 
Tijdens de Orange the World campagne kan 
iedereen zich op orangetheworld.nl aan-

melden als #medestander in de strijd tegen 
geweld. Ondertekenaars spreken uit dat zij 
zich inzetten om geweld tegen vrouwen en 
meisjes te bestrijden. Dat kan als individu, als 
professional, als vriend, teamgenoot, buur of 
collega. Medestanders krijgen een speciale 
nieuwsbrief met praktische tips om geweld 
en intimidatie tegen vrouwen te helpen voor-
komen en stoppen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.orangetheworld.nl ●

Foto: Menno Ringnalda

Nieuwegein doet mee aan Orange the World 2022

Kerstballen ter nagedachtenis
Elk jaar worden er in december bij de entree/nabij het crematorium een aantal 
kerstbomen geplaatst waar bezoekers een kerstbal in kunnen hangen. Zo ook 
dit jaar. Vanaf dinsdag 6 december 2022 kunt u met een beschreven kerstbal uw 
dierbare(n) gedenken. De bomen blijven tot en met vrijdag 6 januari 2023 staan.
De 3 extra kerstbomen staan bij het Tripoli monument, Het strooiveld en 
bij de kruising van het hoofdpad.
Locatie: begraafplaats Noorderveld, Structuurbaan 5 Nieuwegein. ● 

U kunt ons ook volgen 
via de sociale media

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

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
http://www.sportparkgalecop.nl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dekom.nl%2Fagenda%3Ffbclid%3DIwAR1GED9nTkCvWDRVQQmKdaTCLxVEatPXBOMgq6nn1-YTfCvHg8dZbeBtMW8&h=AT3XHY1seN5WasJI5Qto_ZOUAfhWWg91_SAKWHMHZcuAGk5aGfWIIvXI4aU24NwJwQ0MFh8Y_quFRxtvDR5axaZMWkQL8xRI15ACm6Yh88bPxTHWz8eK6zJyOJ7aM0_Xk6ft8iw2Lg&__tn__=-UK*F
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http://www.sportparkgalecop.nl
http://robin-food.nl
http://robin-food.nl/soep-van-de-fiets/
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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 glas en kozijnen,
6 december 20 uur

Er zijn in Nieuwegein nog slechts
enkele woningen met enkelglas, zeker
op de begane grond zit vaak al dubbel-
glas. Alleen wat niet iedereen zich
realiseert is dat het huidige dubbelglas
(HR++ glas) twee en een half keer zo
goed isoleert als dat van 15 jaar gele-
den.

In deze bijeenkomst leer je wat het ople-
vert als je enkel- of oud dubbelglas ver-
vangt door HR++ of driedubbel glas. Niet
alleen wat het financieel oplevert maar
ook op het gebied van comfort.
Hoe je kunt vaststellen wat voor soort
glas je nu hebt?
Wat mag het kosten en waar moet je op
letten als je het glas in je kozijnen wilt
laten vervangen? Ook worden mogelijk-
heden voor nieuwe kozijnen en subsidie
besproken.

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

Wanneer

Continue

Werkdagen 20.00 - 21.00 uur

• 3 dec, 11.00 -14.00 uur

• 6 dec, 20.00 - 21.00 uur
• 13 dec, 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
Vragen inloop in bieb De tweede
verdieping, Stadshuis
Webinar glas/kozijnen
Webinar kruipruimte isolatie
Webinar dakisolatie
Webinar gevelisolatie
Webinar
(hybride) warmtepompen
Webinar ventilatie
Webinar verwarming inregelen
Vragen inloop in bieb De tweede
verdieping, Stadshuis

Zaterdag
weer vragen inloop
in de bieb
De tweede verdieping

Veel mensen hebben vragen over
wat ze kunnen doen om energie te
besparen voor het klimaat en de
energiekosten. Zaterdag 3 decem-
ber aanstaande houdt Energie-N
haar maandelijkse inloop in de
bieb in de binnenstad van Nieuwe-

gein. Die dag, van 11.00 uur tot
14.00 uur, kun je met al je vragen
terecht bij de vrijwilligers van
Energie-N. Natuurlijk kun je je al-
daar maar ook via de mail
(info@energie-n.nl) of telefoon
(0302378312 bereikbaar op
werkdagen tussen 20 en 21 uur)
aanmelden voor een energiege-
sprek bij je thuis of een warmte-
scan.

WEBINARS

Vaak kun je het nemen van een isolatiemaatregel ook
nog slim combineren met onderhoud zoals nieuwe
kozijnen of nieuwe dakpannen, woningen in Nieuwe-
gein zijn vaak rond de 50 jaar oud.

Dan moet je het geld er natuurlijk wel voor hebben. De
gemeente maakt het makkelijk met de duurzaamheids-

lening met een lage rente en met de verzilverlening. Bij
deze laatste kunnen eigenaren, van 57 jaar en ouder, geld
lenen op basis van de overwaarde van hun woning. Rente
en aflossing wordt dan niet elke maand betaald maar pas
als de woning verkocht wordt.
Zie site gemeente https://www.nieuwegein.nl/subsidies-
en-leningen

Webinar kruipruimte
isolatie, 29 november

Kruipruimte isolatie is laaghangend
fruit. De kosten zijn laag en de
besparing is aardig. Bij vloer ver-
warming is de besparing veel grot-
er en is kruipruimte isolatie een
absolute must. We geven de ver-

schillen aan tussen vloerisolatie en
bodemisolatie (isolatie op de
bodem van de kruipruimte). We
behandelen verschillende soorten
isolatie met hun voor- en nadelen.

Meld je aan op onze website
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/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
mailto:info@energie-n.nl
0302378312
https://www.nieuwegein.nl/subsidies-en-leningen
https://www.nieuwegein.nl/subsidies-en-leningen
https://energie-n.nl
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Back
to the 60-ies en 70-ies
bij café Jobzz

Morgen, zaterdag 3 december,
kunnen liefhebbers van klas-
sieke America en 50/60 en 70-er
jaren pop en rock terecht in
café Jobzz. Daar spelen The
Troubles, een aloestisch kwar-
tet dat uitblinkt door meerstem-
mige zang.

The Troubles wordt gevormd door
ervaren muzikanten die hun spo-
ren hebben verdiend in verschil-
lende andere bands. Ze spelen
muziek uit de ‘gouden pop en
rock-tijd’.

Denk aan nummers van The Beat-
les, The Stones, The Doors, maar
ook Crosby Stills Nash en Young
en The Eagles.
De entree is gratis. De avond be-
gint om 22.00 uur en duurt tot

Ja mensen, het zijn barre tijden.
Geen benzine om te rijden.
Je hebt nog slechts een ouwe fiets.
En aan reserves rest er niets.

Maar aan elke horizon gloort hoop.
En alles kan weer uìt de knoop,
want 3 december is RepairCafe daar,
en ben je als Sint eigenlijk al klaar.

Zit je krap qua geld en poen,
repareer dan de pareltjes van toèn,
en koop niet die eigentijdse zooi.
Oud goed & goud dàt is pas mooi.

Een bakkers-fiets uit 1908
sensatie van de Oudegracht.
Een Gispen-stoel opnieuw bekleed
dat scoort pas punten bij je date.

De koopjesjagers vangen altijd bot.
Die rotzooi gaat meteen kapot
Goedkope troep dàt is pas duur,
het geld weer op, de centen zuur.

Dus geeft de Sint als motto mee:
'Leef goedkoop en boven uw stand,
leef lekker uit de tweede hand,
en ga naar het Repair Cafe'.

Jennifer Huizing

Repair Café is zaterdag 3 december
van 11.00 tot 14.00 uur
in Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13.

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: ‘Wat sloeg het weer ineens om! Van een zachte herfst, naar een gure, koude wind. Velen hebben hun winterjas uit de kast
mogen trekken. In Nieuwegein ligt er nog geen sneeuw, maar dat kan nog veranderen. De vraag is niet of het gaat sneeuwen,
maar wanneer en of het ook blijft liggen. Wat zegt het weerbericht?’

De Digitale Nieuwegeiner

Oudejaarsdiner in Dorpshuis Fort Vreeswijk

Woensdag 28 december verzorgt het Dorpshuis een
eindejaarsdiner. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen.
Tussen de vier gangen van het diner door is er een muzikaal
intermezzo.

Mensen ontmoeten, samen eten en samen genieten, daar gaat het om
deze avond. Het diner start om 17.00 uur (zaal open om 16.30 uur).
Deelname kost € 16,50 (N-pashouders betalen € 8,50). Dit bedrag is
inclusief een welkomstdrankje, twee consumpties en een drankje na.

Aanmelden is mogelijk tussen 1 en 21 december, en kan via
0621664918 of info@fortvreeswijk.nl. Bij aanmelding graag eventuele
dieetwensen vermelden.

http://www.keep-in-mind.nl
0621664918
mailto:info@fortvreeswijk.nl
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Familiespel
is een heerlijke komedie
over
het samengestelde gezin

De feestdagen kunnen een uitdaging zi-
jn, om het voorzichtig te zeggen. Zet de
familie aan het kerstdiner en het is niet
onwaarschijnlijk dat er spanningen
ontstaan. Maar zet aan die tafel een
samengesteld gezin, dus de exen, hun
nieuwe partners en bijbehorende kin-
deren, en je bent verzekerd van vuur-
werk. Van hilarisch ongemak tot hoog-
oplopende ruzies. Dat, in een noten-
dop, is de situatie van de nieuwe voor-
stelling Familiespel, een tragikomedie
die op 17 december in DE KOM speelt.
Volgens theaterprogrammeurs een
must see deze winter.

In het toneelstuk, geregisseerd door
Jessie L’Herminez, worden meer lonten
aangestoken. Zo brengt de nieuwbakken
familie de kerstdagen door in het Schotse
vakantiehuis van de pas gescheiden
Elizabeth (gespeeld door Jacqueline
Blom) en Nicolaas (Mark Rietman). Een
afgezonderde plek, waar veel drank is
bovendien. 'En dan is het is ook nog eens
de eerste keer dat ze met z’n allen bij
elkaar komen', vertelt Mark Rietman aan
het einde van een repetitiedag in een
tl-verlichte studio in Diemen. Op de zwarte
vloer zijn met wit tape de contouren van
de toneelvloer afgeplakt. In het midden
een groot wit vierkant: dat wordt straks als
het decor klaar is de chill-kamer van de
kinderen. De ouders lopen er omheen.
‘Laten we er een paar héérlijke harmo-
nieuze dagen van maken’, toost Elizabeth
wanneer iedereen in het koude huis van
het eerste glas is voorzien. Proost. Ge-
volgd door ongemakkelijk gelach.

Dan weet je als publiek dat deze ‘happy
extended family’ het lastig gaat krijgen.
Een familie die bestaat uit de twee exen
en hun nieuwe (jongere) partners. Nico-
laas was tijdens het huwelijk al een relatie
met schooljuf Odilia (Annick Boer) begon-
nen. Zijn ex Elizabeth ontmoette later in
een viswinkel haar Hugo (Bas Hoeflaak),
‘pianist, maar tegenwoordig vooral life-
coach’. Elizabeth en ‘Nikkel’, zoals ze hem
soms nog noemt, hebben twee kinderen:
dochter Jacky van 12 en de 11-jarige
Pjotr. Hugo de coach neemt uit zijn vorige
relatie Mollie (11) en Lex (7) mee. Vier
volwassenen, vier kinderen. En vier ac-
teurs: de kinderen worden ook door hen
gespeeld.

Na de repetitie praten we over de scène
waarbij Bas, in de rol van Hugo, lange tijd
met een grote doos in z’n handen rond-
loopt. De beamer van de kinderen zit er in.
Het levert komische situaties op, want hoe
drink je je gin-tonic als die door Nicolaas
bovenop de doos wordt gezet? Die doos,
het kan zo maar de last symboliseren die
Hugo als bemiddelende coach met zich
meedraagt.

Hoe belangrijk is de humor in het stuk
voor jullie?
Annick Boer: 'Erg belangrijk. We wilden
een tragikomedie maken. Dat je moet
lachen, maar wel om pijn.'
Jacqueline Blom: 'Ja, dat is fijn, haha.'
'Het idee voor de voorstelling kwam van
Annick en mij', vertelt Blom. Zo’n drie jaar
geleden besloten ze samen een vrije pro-
ductie te maken, waarbij ze de scenarist,
regisseur en decorbouwer zelf konden

kiezen. Een tragikomedie voor de grote
zalen moest het worden.
Annick: 'Gijs de Lange [acteur en regis-
seur bekend van Het Klokhuis die
afgelopen mei overleed, red.] zei altijd: de
lach maakt pijn vloeibaar. Een komedie
van hoge kwaliteit, dat wilden we.'
Mark Rietman, lachend: 'Nou Bas, zet ‘m
op jongen.'

Die doos, is dat een idee van jou Bas?
Bas Hoeflaak: 'Ja, maar Jessie (regisseur,
red.) pakt het meteen op en breidt het uit.'
Jacqueline: 'Bas heeft net een andere kijk
op hoe je een scène aanpakt. Dat is leuk
en fris.'

Blom, Boer, Hoeflaak en Rietman: vier
gevierde acteurs, en twee van hen zijn
ook comedians. Annick Boer maakt onder
meer persiflages voor De TV-kantine, Bas
Hoeflaak is bij Toren C te zien. Verder is
hij is bekend van het sketches programma
Sluipschutters, en toert Boer momenteel
met haar solo-cabaretvoorstelling Deze is
nog beter! Ook Jacqueline Blom stond
afgelopen seizoen met een cabaretshow
op de planken, maar net als Mark Rietman
verdiende zij haar sporen bovenal als ac-
teur in bekende theaterproducties en dra-
maseries. En dat al jarenlang, en succes-
vol. Die twee kennen elkaar nog uit het
vorige millennium toen ze in de drama-
serie Oud Geld speelden. Meer recent is
Blom te zien in de dramaseries Tweede
Hans en Oogappels. Rietman speelt in de
series Oogappels, Judas 2, Zuidas en
Penoza, de film.

Waarom wilden jullie een stuk maken
over het samengestelde gezin?
Annick: 'Het is zo’n herkenbaar onder-
werp. Veel stellen hebben tegenwoordig
een samengesteld gezin. En tegelijkertijd
is het vrij nieuw. Dat is recept voor hilar-
iteit.'
Jacqueline: 'De personages hebben de lat
véél te hoog gelegd.'
Bas: 'Veel zaken zijn nog niet verwerkt of
uitgepraat. In het spel maken wij dat grot-
er, zodat het een spiegel wordt.'

Het scenario is van de hand van schrijver
Marijke Schermer, bekend van haar
roman Liefde, als dat het is die twee jaar
terug voor Libris Literatuurprijs werd
genomineerd. 'Je moet het je personages
niet te makkelijk maken', zei Schermer
destijds in een interview. Met haar acteurs
doet ze dat ook niet. Het is een complex
stuk. Complex in de gevoeligheden die
worden blootgelegd. Hoe ga je als exen
met elkaar om zonder dat het meteen
ruzie wordt? Hoe reageer je op de nieuwe
partner van je ex? Hoe bouw je een band
op met je stiefkind? Wat doe je als je

(verder lezen)

http://www.dekom.nl
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Familiespel
is een heerlijke komedie
over
het samengestelde gezin
(vervolg)

stiefzus jouw moeder ‘mama’ noemt? En
wat als de ex-vrouw halsstarrig de achter-
naam van jouw nieuwe man aanhoudt?
Mark: 'Soms gaven we Marijke voor-
beelden uit ons eigen leven. We zeiden:
dit kan ook.'
Annick: 'We zeiden: dit kan langer, dit kan
erger.'
Jacqueline: 'De volwassenen spelen bi-
jvoorbeeld een gezelschapsspel waarbij
ze elkaar persoonlijke vragen voorleggen.
Wanneer heb je voor het laatst gehuild?
Waar ben je over tien jaar? Dat soort vra-
gen. Dat spel had iemand van ons echt
gespeeld.'

Zo’n spel, ook recept voor spannin-
gen…
Mark: 'Zeker. Daar komt emotionaliteit bij.
Dan blijken we toch allemaal maar dier-
tjes. Kindjes.'
De acteurs hebben zo hun eigen ervarin-
gen met echtscheidingen en samen-
gestelde gezinnen. Blom en Boer hebben
allebei ‘cadeau gekregen’ kinderen met
wie ze een goede band hebben. Rietman
is gescheiden, maar hield nieuwe relaties
‘altijd een beetje weg’ van zijn dochters.
Hoeflaak is net gescheiden.
Mark: 'Familiespel is een testweekend.'
Bas: 'Iedereen in het moderne gezin wordt
bij elkaar gezet, als in een snelkookpan.
Met ieder z’n eigen problemen en ang-
sten.'
Mark: 'Ik speel een wanhopige figuur die
zich niet kan binden, ondertussen blijft er
die gevoeligheid met zijn ex. Ze hebben er
lang over gedaan om kinderen te kunnen
krijgen. Ze zijn vijandig naar elkaar. Dat
levert rare kinderen op.'
Annick Boer speelt als Odilia de jonge
aantrekkelijke vrouw die zich met de ex-
vrouw wil meten, terwijl de exen al bij
aankomst in het Schotse vakantiehuis in
hun oude giftige patronen vervallen. Die
soms toch ook liefdevol zijn. En coach
Hugo, tja, die heeft zo z’n eigen issues.

Annick: 'Het is ook moeilijk. Als je relatie
mislukt met kinderen dan voelt dat toch al-
tijd als een… Hoe noem je dat?'
Bas: 'Falen.'
Annick: 'Ja. Falen.'
Jacqueline: 'Familiespel gaat over maak-
baarheid.'
Annick: 'We hebben nog nauwelijks voor-
beelden hoe een samengesteld gezin zou
moeten zijn. We hebben nog geen nieuwe
regels hoe het moet. Je moet het zelf uit-
zoeken, waarbij je naar mijn idee niet te
veel moet verwachten. Ik zei altijd tegen
mijn stiefkinderen: ik ben niet je moeder,
ik ben gewoon Annick.'
Jacqueline: 'Ja, maar je moet ook niet af-
zijdig blijven…'
Mark: 'Precies. Toen het uitging tussen
mijn ex en haar nieuwe vriend, waren
dochters echt gekwetst. Ze hadden met
hem inmiddels ook een band opgebouwd.'
Annick: 'Je moet er zijn en tegelijkertijd ni-
ets verwachten.'

Elizabeth zegt in het stuk: ‘Twee derde
van de samengestelde gezinnen is binnen
vijf jaar uit elkaar’.
Annick: 'We doen alsof alles kan, maar de
kinderen zitten ermee opgescheept.'
Jacqueline: 'Dat bedoel ik met dat maak-
bare. Je wilt een kind, dat lukt niet en dan
ga je net zo lang door totdat het lukt. Jij en
je ex hebben nieuwe relaties en je wil het
meteen fixen. We zijn verwend met de
gedachte dat alles mogelijk is.'
Bas: 'En daarna verzucht Elizabeth dat het
toch wel heel zwaar is, kinderen heb-
ben…'

Dat kinderen de dupe zijn van een
scheiding roepen we al jaren.
Bas: 'Daar ben ik het trouwens niet altijd
mee eens. Vroeger bleven mensen soms
ook te lang bij elkaar, met alle zwijgende
en ruziënde avonden van dien. Dat was
ook niet goed voor de kinderen.'

Het samengestelde gezin is wel redelijk
nieuw. Een van jullie zegt: ‘Hoe ouder je
wordt, hoe meer je de keuze hebt in welk
gezelschap je wilt zijn.’ Maar in de praktijk
van de extended family is dat niet zo.
Mark: 'Je neemt je kinderen erin mee. In

de echtscheiding, maar ook in de nieuwe
banden die je aangaat. Dat is het nieuwe
wat dit stuk laat zien: de blik van de kin-
deren. Ze praten, denken, ze luisteren af.
Ze maken hun eigen waarheid. Vaak zie
je alleen de ouders of de nieuwe liefde,
niet de kinderen. Bij Familiespel zie je hoe
zij ermee omgaan.'
Annick: 'Daar midden op het podium is de
kinderkamer. Dat gat zie je de hele tijd.
Het zijn de kinderen waar de ouders te
gemakkelijk langsheen gaan.'
Jacqueline: 'En uiteindelijk lijken de kin-
deren volwassener dan de volwassenen.'
Tekst: Jessica van Geel

Eetadressen gezocht voor
bijzondere ontmoetingen
met
Oekraïense vluchtelingen

In Nederland worden al geruime tijd
Oekraïense vluchtelingen opgevangen,
bij mensen thuis en ook in grotere op-
vanglocaties. Om hen een zorgeloze
avond te bezorgen en even te kunnen
ontsnappen aan een woonomgeving
met weinig privacy en de oorlogsstress
organiseert Stichting Eet Mee Oekraï-
ners aan Tafel/Ukrainians For dinner.

In Nieuwegein zoekt de stichting nu ge-
zellige eetadressen om een keertje aan te
kunnen schuiven. Als inwoner ontvang je
dan een of meer Oekraïense vluchtelingen
voor een gezellig etentje bij jou thuis. Je
kookt iets lekkers voor je gasten of doet
dat samen met hen. Jij ontmoet de men-
sen achter de verhalen in het nieuws.
Voor hen is het fijn om weer even in een
huiselijke setting te zijn en te kunnen
praten met plaatsgenoten en kennis te
kunnen maken met de Nederlandse cul-
tuur.

Oekraïners Aan Tafel heeft deelnemers in
het hele land en de etentjes worden zowel
door gasten als eetadressen gewaardeerd
met ruim een 8. Wil jij ook eetadres zijn
en kennismaken met de mensen achter de
verhalen in het nieuws of wil je graag
meer informatie? Neem dan contact op
via www.eetmee.nl of 0302213498. Eet
Mee maakt een match op maat en geeft
tips om een etentje tot een succes te ma-
ken.

Eet Mee faciliteert al meer dan dertien
jaar bijzondere ontmoetingen rond de
huiselijke eettafel voor mensen van jong
tot oud vanuit de gedachte dat samen
eten de perfecte basis is voor ontmoeting
en een goed gesprek.

http://www.eetmee.nl/
0302213498
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Aanhouding, drugs en veel geld
in groot ondermijningsonderzoek
in onder meer Nieuwegein

De politie Midden-Nederland heeft een man uit
Culemborg aangehouden op verdenking van
witwassen en grootschalige handel in verdovende
middelen. Tijdens doorzoekingen in Utrecht,
Nieuwegein en Culemborg werden onder andere
honderdduizenden euro’s contact geld,
verdovende middelen, een vuurwapen en
meerdere auto’s in beslag genomen.

Het Ondermijningsteam in de stad Utrecht kwam de
handel in verdovende middelen op het spoor op basis
van ontsleutelde cryptocommunicatiedata uit een
eerder ontmantelde chatdienst. De ontcijferde
berichten boden voldoende aanknopingspunten voor
aanvullend rechercheonderzoek. Dat leidde tot de
doorzoekingen op 27 november in huizen en
bedrijfspanden in de gemeenten Utrecht, Nieuwegein
en Culemborg.

Bij een doorzoeking in Culemborg werd een 48-jarige
man aangehouden op verdenking van witwassen en
grootschalige handel in verdovende middelen. In
Utrecht werd een grote hoeveelheid geld, een nog
nader te bepalen hoeveelheid drugs, een vuurwapen,
pepperspray en goederen ten behoeve van
drugshandel aangetroffen en in beslag genomen.

Ook werden in het kader van afpakken op de
verschillende zoeklocaties auto’s (uit het duurder
segment) in beslag genomen. De verdachte zit vast
voor verhoor. Het onderzoek wordt voortgezet en
meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Ondermijning
Ondermijning gaat om georganiseerde misdaad.
Drugshandel vormt voor een groot deel de basis van
ondermijning. Door vermenging tussen onderwereld
en bovenwereld komen burgers en ondernemers in
aanraking met ondermijnende criminaliteit. Hierdoor
lopen mensen in de maatschappij het risico om
steeds vaker geconfronteerd te worden met overlast,
drugsdumping, intimidatie, afpersing en geweld en
worden (jonge)wijkbewoners geronseld voor
drugshandel. Ondermijning tast de rechtstaat aan en
brengt de veiligheid van de samenleving in gevaar.

Help mee en meld
Iedereen kan te maken krijgen met ondermijnende
criminaliteit. Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het.
Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 09008844 bij
geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via
Meld Misdaad Anoniem, bel hiervoor tel 08007000.

Sportief Dagboek (13)

Hans van Echtelt schrijft normaal
gesproken iedere week zijn
Sportief Dagboek op De Digitale
Stad Nieuwegein. Hans is een
getogen Vreeswijker en houdt
van voetballen, houdt van sport.
Schreef jaren lang voor het
Utrechts Nieuwsblad. Maar, om-
dat Hans door familieostandig-
heden tijdelijk niet naar sport-
velden kan gaan, is hij voor het
dagboek momenteel afhankelijk
van zijn ‘rapporteurs’ die hem
geregeld bij zijn absentie van
volledige informatie voorziet.

Van Echtelt: ‘Hier volgt de bijdrage
van Gerard van Vliet, onze clubfoto-
graaf die in Almere aanwezig was als
mijn plaatsvervangende auteur van
het wedstrijdgebeuren Waterwijk-
Geinoord.’

Gerard van Vliet: ‘Na een weekeinde
rust en een midweekse bekerwedstrijd
stond vandaag deze wedstrijd op het
programma. Geinoord is naarstig op
zoek naar de eerste overwinning om
weg te komen uit de onderste regio-
nen. De talrijke meegereisde suppor-
ters konden op een waterig koud
sportpark (what’s in a name) al na
acht minuten hun handen warmklap-
pen, nadat Hajji Hamza zich mooi
had vrijgespeeld en de keeper van
Waterwijk met een diagonaal schot
verraste in de verre hoek. In de 22e
minuut werd de stand alweer gelijk-
getrokken door de thuisploeg. Dit keer
stond Mitchell van Oort perplex ook al
omdat het diagonale schot onderweg
even werd aangeraakt door een speler
van Waterwijk (volgens bestuursleden
Wesley de Vlieger). Dit was ook de
ruststand.’

‘De tweede helft bracht een nieuw
centraal verdedigingsblok bij Gein-
oord, waardoor David Jackson naar
de rechtsback-positie verhuisde. Dat
dit geen slechte keuze was bewees hij

onmiddellijk want in de 48e minuut
veroverde hij in eigen strafschopge-
bied de bal passeerde, twee spelers
alsof hij Denzel Dumfries heette en
verschalkte met een diagonaal schot
keeper Gianni Hermans. Vanaf dat
moment ontstond er een open wed-
strijd met misschien Geinoord de iets
betere ploeg.’

‘Maar Waterwijk heeft Lesley Vlieger
en alweer hij trok de stand gelijk met
een lob van de rand van de zestien-
meterlijn! De bezoekers uit Nieuwe-
gein gingen vanaf dat moment eigen-
lijk pas echt voetballen, waardoor de
thuisploeg enkele malen stevig aan de
noodrem moesten trekken. Scheids-
rechter Robert Westland uit Hoorn
had zijn hadden meer dan vol om
alles in goed banen te leiden. Eindelijk
was dan daar het moment van Miguel
Brown. De 21-jarige speler die dit
seizoen overkwam van DVSU was in
de rust ingebracht en vocht verschil-
lende verbeten duels uit met de ver-
dedigers van Waterwijk.’

‘In de 76e minuut verdedigde Water-
wijk slecht uit en schoot hij de bal
perfect raak en bracht Geinoord voor
de derde keer op voorsprong. Wat een
mooie opsteker voor dit jeugdige ta-
lent. Maar minder dan tien minuten
later was het alweer gelijk. En geloof
het of niet, maar de 33-jarige boom-
lange Lesley Vlieger produceerde zijn
derde treffer voor de thuisclub. Zo-
doende behaalde Geinoord alweer zijn
zesde gelijkspel van deze competitie
en moet zaterdag alle zeilen bijzetten
als BFC op bezoek komt op Parkhout,
om daar verandering in aan te bren-
gen. Daarna volgen tot de winterstop
nog duels tegen Maarssen (uit) en
Loosdrecht (thuis). Die winst moet
toch echt zo langzamerhand kunnen
komen.’

Spelmoment uit het duel Waterwijk-Geinoord, het leverde de ploeg
van Parkhout het zesde gelijkspel op van dit seizoen

112
09008844
08007000
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Eerste opruimactie
No Plastic Runner
en Debbie van Rooijen
in Galecop een groot succes

Zaterdag 26 november was er een
opruimactie om Galecop zwerfafvalvrij
te maken. Deze opruimactie was een
initiatief van inwoonster Debbie van
Rooijen en stichting No Plastic Runner
uit IJsselstein.

Om zoveel mogelijk mensen mee te laten
doen lieten ze posters drukken en ophan-
gen in de wijk, berichten op social media
en mond op mond reclame gemaakt voor
deze activiteit.
En met succes, want uiteindelijk waren er
20 mensen op komen draven van jong tot
oud. Een hele mooie opkomst voor een
eerste gezamenlijke opruimactie in de
wijk.

Na een inleidend praatje van de No Plas-
tic Runner, en koffie en koek voor de deel-
nemers, werden de deelnemers verdeeld
over 3 groepen en gingen ze met knijper
en vuilniszak de wijk in.
Na 2 uur zwerfafval opruimen, complimen-
ten ontvangen van inwoners en gezellig-
heid kwamen ze vol beladen terug bij de
Galecopperboog.

Iedereen was enthousiast en zeer nieuws-
gierig hoeveel er in totaal opgehaald was
met z’n allen. Onder het genot van een
drankje werd alles gewogen en uiteindelijk
bleek er 77,56 kilo aan zwerfafval te zijn
opgehaald.
Een prachtig resultaat, wat de wijk een
stuk schoner heeft gemaakt en de organi-

satoren hopen dat iedereen vanaf nu alles
keurig in de vuilnisbak gooit.

In het voorjaar wordt nogmaals een op-
ruimactie georganiseerd en hoopt men op
nog meer opruimers en minder afval.

Alle opruimers worden bedankt en er gaat
een speciale dank uit aan de Galecopper-
boog voor de gastvrijheid en aan de
Jumbo voor een mooie geldelijke bijdrage
voor stichting de No Plastic Runner.

Muzikale Kerstmiddag
met André Hamoen & Friends

Op zaterdag 17 december organiseert de Algemene
Hulpdienst Nieuwegein een muzikale Kerstmiddag
voor de inwoners van Nieuwegein. Speciaal de deel-
nemers, hulpvragers en vrijwilligers van de AHN zijn
van harte uitgenodigd.

Het programma wordt verzorgd door André Hamoen en
friends, deze middag wordt een muzikaal feest vol her-
kenbare kerstliedjes.

De Kerstmiddag vindt plaats in De Rank, 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 onze
vrijwilligers je graag op en brengt je na afloop weer thuis.
Bij verhindering graag afbellen, uiterlijk vrijdag 16 de-
cember voor 12.30 uur op 0303073574 of op de zaterdag
zelf op het mobiele nummer 0682153746.

http://www.hulpdienstnieuwegein.nl/
http://www.hulpdienstnieuwegein.nl/
mailto:g.vandenoever@hulpdienstnieuwegein.nl
0303073574
0303073574
0682153746
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Wat, waar, wanneer
op Kaarsjesavond
in Vreeswijk
op 14 december

https://www.slagerijwimkastelein.nl
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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

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
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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

Muzikale voorstelling
naar autobiografie Eus
Vr 9 dec, 20.15 uur, € 15,00
‘EUS’ is gebaseerd op het gelijk-
namige en autobiografische boek
van Özcan Akyol (schrijver, colum-
nist en radio- en televisiemaker) en
vertelt het verhaal van Eus, zoon
van een gastarbeider. Eus is ner-
gens thuis, leeft constant op ge-
spannen voet met zijn norse vader,
raakt bevriend met kampers...

Hilarische avond tijdens
het KOMedycafé
Vr 9 dec, 20.30 uur, € 12,50
Op vrijdagavond 9 december bent
u van harte welkom voor een hila-
rische avond in de gemoedelijke
sfeer van het theatercafé van DE
KOM. Tijdens het ‘KOMedycafé’
presenteren wij een interessante
mix van namen, stijlen, doorgewin-
terde artiesten en nieuw talent. Ge-
niet met een hapje en een...

Wonderschone
choreografie van
Isabelle Beernaert
Za 10 dec, 20.15 uur, € 30,50
Toen we afstand moesten houden,
ontstond het fenomeen huid-
honger. Een verlangen om elkaar
vast te pakken of te knuffelen, wat
zorgt voor het vrijkomen van oxy-
tocine. Het tekort aan dit ‘knuffel-
hormoon’ had bij veel mensen een
fysieke weerslag. ‘OXYTOCIN’ is
een lichte voorstelling, waarin
Isabelle Beernaert (So You...

Bevrijdende relativering
en hilarisch ongemak
bij de sekszusjes
Za 10 dec, 20.30 uur, € 19,50
Krista en Marcelle Arriëns werden
in 2019 in één klap beroemd door
hun YouTube-kanaal, waar ze op
goudeerlijke wijze hun onzekerhe-
den en ervaringen delen op seks-
gebied. Het zijn de openhartige
gesprekken die ze zelf zo hebben
gemist. In hun theaterdebuut...

Focus
van Rayen Panday
Wo 14 dec, 20.15 uur,
vanaf € 21,50
In ‘Focus’, op 14 december in DE
KOM vraagt Rayen Panday zich af
waarom we ons zo in bijzaken ver-
liezen dat we de hoofdzaken ver-
geten. Of we de aandacht die we
zoeken en krijgen wel de juiste is.
En hebben Pamela Anderson,
Jezus Christus en Rayens...

Vier kerst met het
Soweto Gospel Choir
Do 15 dec, 20.15 uur,
vanaf € 34,50
KOM op 15 december in DE KOM
alvast in de kerstsfeer met het
Soweto Gospel Choir! Het lieve-
lingskoor van groten der aarde als
Oprah Winfrey, Samuel L. Jackson
en wijlen Nelson Mandela won ver-
schillende Grammy’s, trad op tij-
dens het WK 2010 en met bands
en artiesten als Queen, U2, Beyon-
cé, Stevie Wonder, Aretha...
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Het Zwarte Gat van Vreeswijk
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