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DEZE WEEK

• Agenda
•

CDA bezorgd over Antonius Wordt chauffeur bij AutoMaatje

Vreeswijk in Kaarslicht

• Jonathan JO10-3 vs JSV JO10-1: ‘Met Sinterklaas geven wij geen cadeautjes weg’

Stamppottendiner bij Bouwgein

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda DE KOM
• Agenda Bouwgein
• Lichtkunstwerk in DE KOM
• Nieuwjaarsfeest voor Nieuwegeiners
• Sportief Dagboek 14

• Geslaagde avond Orange the World
• Aanmelden Gluren bij de Buren
• Volkskerstzang Vreeswijk
• Win een fietscadeautje
• Bijdrage Waterschap maakt

Nieuwegein klimaatbestendiger
• Vier de Winter op Buurtplein Zuid
• Erfgoedpluim voor Nieuwegein
• Nieuwegein blijft duurzaam inkopen

en opdrachtgeven
• Zwemmen, een goed voornemen

• Kerst gaat door
• Kerstshow KRC Rolling
• Van bijenhotel tot insectenhotel
• Kerstkaravaan in Vreeswijk
• Kerstmarkt in Batau Noord
• Plannen voor aanpak Kauwenhof
• Raadsvergadering 15 december
• Opvangschip Princess bijna vol
• Verstilling in Landschap en Stilleven
• Kerstconcert zangkoor Cantare
• Tafeltennisters door naar finale
• Wijkkrant voor Galecop

• Gratis knipbeurt voor bezoekers Voedselbank

• Duurzaamheid: isolatie van kruipruimte en dak



Italiaanse stamppot

De winter komt er aan, dus weer tijd voor
een heerlijke stamppot. En niet zomaar
een stamppot recept maar een Italiaanse
stamppot met onder andere zonge-
droogde tomaatjes uit olie. Eric, onze
kookgek: ‘Super lekker en zeker het
proberen waard!’ 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 Mozartplantsoen in de
wijk Zuilenstein.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Volkskerstzang in Vreeswijk
tijdens Kaarslicht in Vreeswijk

Voor de 57e keer wordt in Vreeswijk de traditionele Volkskerstzang
georganiseerd. Tijdens ‘Kaarslicht in Vreeswijk’ op woensdag
14 december is iedereen in- en buiten Vreeswijk welkom in de
Barbarakerk, ongeacht achtergrond of religie. Een gelegenheidskoor
zorgt voor muzikale ondersteuning, er is een kerstvertelling en het
Leger des Heils zorgt voor koperblazers. Ook Burgemeester
Backhuijs zal er zijn kerstgroet overbrengen. Een sfeervolle start
van de kersttijd.
De Volkskerstzang begint om 19.00 uur stipt en zal rond 20.00 uur
afgelopen zijn waarna de kerk tot 22.00 uur open blijft voor het
bekijken van de kerststal of het opsteken van een kaarsje. De
organisatie vraagt of je, als je tijdens de Volkskerstzang binnen wilt
zijn, om ruim van te voren in de kerk te zijn. De deuren zullen om
19.00 uur sluiten.

Kaarslicht in Vreeswijk
Op woensdag 14 december 2022 tussen 19:00 en 22:00 uur is sfeervol
Vreeswijk omgetoverd tot een sprookje. De straatverlichting wordt
gedoofd en meer dan 10.000 lichtjes twinkelen je tegemoet. In de straten
vind je koren, zijn er diverse activiteiten en koop je lekkernijen. In het
water zie je lampjes en fonteinen schitteren, de schepen en de sluizen
zijn ook versierd met honderden lichtjes. 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 Raadhuisplein
staat de kerststal met levende dieren zoals schapen, geiten, cavia’s en
een kameel. Ook Jozef en Maria zijn aanwezig. Een leuke beziens-
waardigheid voor jong en oud.
Tijdens Kaarslicht in Vreeswijk kunt u genieten van een man in
Dickenskleding met een trekharmonica die door heel Vreeswijk loopt.

Zandtekenaar
De zandtekenaar creeërt magisch kerstverhaal tijdens Kaarslicht in

(verder lezen)
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https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-italiaanse-stamppot
https://www.pen.nl/artikel/het-mozartplantsoen
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http://www.pen.nl
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://twitter.com/nieuwegein123
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AGENDA

• 8 dec: Avond voor de Stad
• 9 dec: Op zoek naar bosuilen in

Nieuwegein
• 10 en 11 dec: Knutselen voor Kerst
• 10 en 11 dec: Kerstshow KRC Rolling
• 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: Kerstconcert zangkoor Cantare
• 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
• 14 dec: Volkskerstzang Vreeswijk
• 15 dec: Raadsvergadering
• 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
• 23 dec: Verzoeknummers vanaf het

carillon
• 23 en 24 dec: Kerst gaat door
• 24 dec: Kerstman op het Muntplein
• 25 dec: Kerstontbijt
• 28 dec: Oudejaarsdiner Fort Vreeswijk
• 11 en 14 jan: Themaavond winter-

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

Plannen voor nieuw gezondheidscentrum,
woningen en supermarkt gaan door in Doorslag

Het is definitief, de Lidl in winkelcentrum Doorslag gaat verdwijnen
naar de Buizerdlaan. Op de plek waar het reeds gesloopte gebouw
heeft gestaan van Allianz, komen woningen en een nieuwe XXL Lidl
supermarkt. Buurtbewoners aan de Kauwenhof zijn blij met het
besluit dat de gemeenteraad onlangs heeft genomen. Het voorstel
Kauwenhof kreeg steun van 27 raadsleden; Bakhtali en Verbeek
waren tegen. De bouw van de woningen en de supermarkt kan dan
half 2023 starten.

Het kleine winkelcentrum in de wijk zorgt voor veel onrust. Auto’s vinden
geen parkeerplek waardoor ruzies ontstaan en de vrachtwagens om de
winkels te bevoorraden houden de bewoners uit hun slaap. Ook worden
her en der de winkelwagentjes in de wijk achtergelaten die de auto’s
beschadigen. Onduidelijk is nog wat er moet gebeuren met de kleine
winkels in de wijk, zoals een snackbar die een sociale functie vervult. In-
middels zijn de kapper en de bloemenwinkel verhuisd naar elders. Zij
kwamen eerder in actie om de plannen tegen te houden, maar dat is niet
gelukt.

Geen detailhandel meer op de Kauwenhof
Aan de Buizerdlaan 12 stond vroeger het kantoor van Allianz. BPD Ge-
biedsontwikkeling, de huidige eigenaar, heeft een plan gemaakt voor
woningen en een supermarkt op deze plek. Het voorontwerpbestem-
mingsplan Buizerdlaan-Kauwenhof maakt deze ontwikkeling mogelijk.
Daarnaast zal de detailhandelsbestemming van de locatie Kauwenhof
verdwijnen zodra de Lidl aan de Buizerdlaan opent. Dat betekent dat er
op de Kauwenhof geen winkels en/of supermarkt meer kunnen komen.
Lokatie Kauwenhof
De gemeente Nieuwegein is voornemens om op de plek van het oude
winkelcentrum woningen te bouwen en een gezondheidscentrum. De
gemeente Nieuwegein koopt het winkelcentrum aan de Kauwenhof aan
en zal hiervoor een ontwikkelaar aantrekken. Lidl is sinds 2016 eigenaar
van het winkelcentrum.
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De plek waar de nieuwe Lidl
met woningen moet komen

Het winkelcentrum vanuit de lucht aan de Kauwenhof
waar nieuwe appartementen moeten komen
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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/
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Volkskerstzang in Vreeswijk
tijdens
Kaarslicht in Vreeswijk
(vervolg)

Vreeswijk. De uitvoering duurt 15 minuten
en wordt meerdere keren opgevoerd. Via
een groot scherm kan iedereen het
zandtekenen goed zien.

Kerstwensboom
Bij de Barbarakerk staat een kerstwens-
boom. Je kunt je speciale kerstwens of
kerstgroet opschrijven voor iemand die je
dierbaar is of die jouw wens kan gebrui-
ken. De kerstwensbal wordt voor je in de
boom gehangen.
De kerstwensboom is een initiatief van
Kaarslicht in Vreeswijk, PCB Uitvaartzorg
en Stichting Restauratiefonds Barbara-
kerk.

Museumwerf Vreeswijk
Museumwerf Vreeswijk hult zich tijdens
Kaarslicht weer in een romantische sfeer.
Uiteraard met een scheepse twist, want in
de Museumhaven gaan oude binnenvaar-
tuigen gekleed in feestelijk avondtoilet,
met lichtsnoeren omhangen. Het warme
en gezellige Theehuys is het podium voor
koren en muzikanten.
Speciaal voor Kaarslicht in Vreeswijk zet
de Museumwerf twee rondvaartboten in
en kun je vanaf het water genieten van dit
bijzondere evenement. Opstaphalte is de
lage loswal aan de Dorpsstraat.

Lampionnenoptocht
Loopt jouw kind ook mee met de lampion-
nenoptocht langs de sfeervolle straten?
Stipt om 18:00 uur start de optocht. De
wandeltocht in kerstsfeer start vanaf de
Willem Alexanderschool op de Koningin-
nelaan. Hier kun je vanaf 17.30 uur een
lampion ophalen als je kind nog geen
zelfgemaakt lampionnetje heeft.

Verkeersmaatregelen
Tijdens Kaarslicht in Vreeswijk op woens-
dag 14 december is Vreeswijk ‘tussen de
bruggen’ en de Handelskade met parallel-
wegen afgesloten voor alle verkeer.

Openbaar vervoer
Kaarslicht in Vreeswijk is goed te bereiken
met de sneltram met bestemming Nieuwe-
gein-Zuid. Vanaf de halte Nieuwegein-
Zuid is het ongeveer 10 minuten lopen
naar de kerstmarkt en het kaarsjesgebied.

Het openbaar vervoer door Oud Vreeswijk
rijdt tussen 17.30 en 23.00 uur een aange-
paste route. De omleidingsroute lijn 77 is
de normale route tot het einde van de Jut-
phasestraatweg en gaat dan rechtsaf de
Graaf Florisweg op en vervolgens aan het
einde linksaf de ’s-Gravenhoutseweg op.
Deze gaat over in de Zandveldseweg en

vervolgens rijdt de bus volgens de ge-
bruikelijke route. Richting Bilthoven in
omgekeerde volgorde.
De wijzigingen staan ook aangegeven in
de bushaltes op de route.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Op woensdag 14 december is zowel de
Handelskade vanaf de Henri Dunantlaan
tot huisnummer 14 als de parallelweg
Handelskade nummer 66 tot 94, vanaf
11.00 tot 23.00 uur afgesloten voor alle
verkeer vanwege de opbouw van de kerst-
markt. Tevens is hier de wegsleepregeling
van toepassing. Het oude dorp is vanaf
16.00 uur afgesloten om Kaarslicht in
Vreeswijk mogelijk te maken. De
Koninginnenlaan en de overige straten
van de wijk Vreeswijk ‘tussen de bruggen’
worden pas om 17.30 uur afgesloten. Bij
al deze afsluitingen geldt tevens de weg-
sleepregeling. De wegsleepregeling wordt
actief gehandhaafd en de weggesleepte
auto’s gaan naar Kooijman Takel & Ber-
ging, Stuartweg 5 in Vianen.

Zie ook de kaart op deze pagina.
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Expositie
Verstilling in Land-
schap en Stilleven

Tot april 2023 zijn mooie wer-
ken van de lokale kunstenares,
Catherine Gathier in de Af-
scheidswinkel van PCB Uit-
vaartzorg aan de Dorpsstraat 6
in Vreeswijk te bezichtigen. De
expositie omvat vele afbeeldin-
gen, waaronder fraaie schilde-
rijen van de Lekbrug, de sluisjes
bij Vreeswijk en enkele zeege-
zichten.

Catherine Gathier is autodidact
maar volgde vele lessen en cur-
sussen bij o.a. Hans Leijerzapf,
Maarten Welberger, Peter
Durieux, Joke Frima en Hans
Versfelt. De technieken die ze
daar leerde implementeerde ze in
haar eigen werk, waardoor ze een
unieke schilderstijl heeft ontwik-
keld.

Haar voorkeur gaat uit naar olie-
verf en acryl. Als realist schildert
ze het liefst naar de werkelijkheid
waarbij veel aandacht wordt be-

steed aan compositie en kleurge-
bruik. Ze schildert graag stillevens
en landschappen, maar ook meer
figuratieve onderwerpen waarbij
een abstracte achtergrond gecom-
bineerd wordt met een realistis-
che voorgrond.

Catherine schildert graag op lo-
catie, waarbij ze soms haar
camper ‘Julia’ gebruikt als atelier
en schrijft ze voor het vaktijd-
schrift ‘Atelier’. Ook geeft ze les
in haar eigen atelier in Vianen, op
verzoek op locatie en/of tijdens
schildervakanties in binnen- en
buitenland.
Een aantal malen is zij gevraagd
in haar discipline als Beeldend
Kunstenaar voor televisie-pro-
gramma`s zoals ‘Verhuis-
bericht’ (Peter van de Vorst) en
‘Nederland vertrekt’ (Sylvana
Simons).

Nieuwsgierig? Je kunt deze expo-
sitie, kosteloos, komen bekijken in
de Afscheidswinkel in Vreeswijk.
De Afscheidswinkel is geopend op
dinsdag, woensdag en vrijdag
tussen 10.00 en 17.00 uur.

6

Meezingen
in een kerstkaravaan
in Vreeswijk

Zondag 18 december brengt een groep
zangers Vreeswijk in kerstsfeer. Deze
karavaan vertrekt om 17.00 uur vanuit
het Dorpshuis en trekt de wijk door.
De zangers brengen vrolijke kerst-
muziek en hebben een verrassing voor
wijkbewoners bij zich. Hoor je de bel
van de kerstman? Kom dan naar buiten
en geniet van de muziek en de vrolijk-
heid.

Het Dorpshuis zoekt nog zangers die mee
willen trekken door de wijk. Ook instru-
mentale begeleiding is welkom.

Dinsdag 13 december om 19.00 uur wordt
het repertoire doorgenomen in het Dorps-
huis. Zin om mee te zingen of te spelen?
Neem dan contact op via
info@fortvreeswijk.nl of door te bellen met
de beheerder: 0621664918.

OMKIJKEN

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

December 2007

Openbare Bibliotheek, zo vermeldt de sticker op het
raam. Dat wás de Openbare Bibliotheek. Op dat
moment gesloten, leeggeruimd. Om samen met de
kantoren, de appartementen en de parkeergarage te
worden gesloopt. Plaatsmaken voor wat nu de
Raadstede is, zo ongeveer op de plek van de
MediaMarkt. De Openbare Bibliotheek heet nu
De tweede verdieping en heeft onderdak gevonden
in het Stadshuis.

De Digitale Nieuwegeiner
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https://www.pcbuitvaartzorg.nl/
https://www.pcbuitvaartzorg.nl/
https://zwerftochtenmethetpenseel.home.blog/
https://zwerftochtenmethetpenseel.home.blog/
mailto:info@fortvreeswijk.nl
0621664918
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Dahlia's kerstboxen

Onze kerst boxen zijn er weer!
Voor de feestdagen maakt
Dahlia's dagbesteding in
Nieuwegein weer leuke boxen
met chocolade truffels & ma-
carons.

Leuk om als cadeau te geven maar
ook leuk om mee te nemen voor
een kerst brunch

Bestel ze via de website.

Gemeente Nieuwegein
blijft duurzaam opdrachtgeven
en inkopen

Burgemeester Frans Backhuijs heeft het vernieuwde
manifest MVOI (Maatschappelijk Verantwoord Op-
drachtgeven en Inkopen) ondertekend. Dit betekent
dat de gemeente zich blijft inzetten voor duurzaam-
heid bij de opdrachten en inkopen die de gemeente
doet.

Belangrijke voorbeeldfunctie
Jaarlijks koopt de gemeente voor veel geld producten
en diensten in. Bijvoorbeeld voor het asfalteren van
nieuwe wegen of het ontwikkelen van speeltuinen. Alles
bij elkaar opgeteld hebben al deze opdrachten een
grote impact op opgaven als duurzaamheid of circulaire
economie. De gemeente Nieuwegein vindt het belang-
rijk zich daarvoor te blijven inzetten en heeft daarom het
vernieuwde manifest ondertekend. Zo kan het zijn dat er
gekozen wordt voor asfalt dat minder CO2 uitstoot. Of
dat een speeltoestel wordt opgeknapt in plaats van
vernieuwd.

Wethouder Marieke Schouten: 'De overheid, dus ook de
gemeentelijke organisatie Nieuwegein heeft een belang-
rijke voorbeeldfunctie richting onze inwoners. Maatrege-
len treffen om te verduurzamen vragen we niet alleen
aan onze inwoners, ook de gemeente doet dit op een
proactieve manier. Met de ondertekening van het
nieuwe manifest MVOI benadrukken we dit belang en
helpen we de organisatie in het maken van duurzame
keuzes voor onze stad.'

Over het manifest
Het manifest MVOI is niet helemaal nieuw. Het heette
eerst MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen). Daar
is nu de O van ‘opdrachtgeven’ aan toegevoegd. 'Het
vorige manifest hebben we ondertekend en deze nu
ook. We gaan dus door met bestaand beleid.'

FOTO VAN DE WEEK

Van een trouwe lezer ontvingen we woensdagavond
een foto, gemaakt vanuit een voor de tram wachten-
de auto, van de tramkruising aan de Symfonielaan.
Eindelijk zijn daar nu de werkzaamheden gestart om
deze levensgevaarlijke kruising te voorzien van over-
wegbomen. Nu maar hopen dat er dadelijk geen
mensen zijn die het wel spannend vinden om daar
alsnog tussendoor te rennen of racen.

Zie je ook iets leuks of bijzonders in Nieuwegein?
Maak een fotootje en stuur 'm aan redactie@pen.nl.
Zorgen wij er voor dat iedereen kan meegenieten!

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/dahlias-keuken-en-dagbesteding-geeft-mensen-met-een-beperking-een-fijne-dagbesteding-op-sportpark-galecop
http://www.dahlia-s.nl
mailto:redactie@pen.nl
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Nieuwe wijkkrant
voor Galecop

Enkele bewoners van de wijk von-
den dat Galecop een eigen wijk-
krant verdient, bestemd voor
iedereen: jong, oud en daar tus-
senin. Er is wel een website voor
wijknieuws, maar niet iedereen
heeft een computer. Een papieren
krant is voor iedereen toegankelijk.

Vrij snel vormden de initiatiefnemers
samen met enkele wijkbewoners een
redactie en na wat brainstormen en
een paar bijeenkomsten is het ei
gelegd en kon de eerste editie wor-
den gedrukt. Op woensdag 14 de-
cember vindt om 14.00 uur de pre-
sentatie van De Galecopper plaats op
Winkelcentrum Galecop. Wijkwet-
houder John van Engelen en secre-
taris van het wijkplatform Lya Jon-
geling zullen het eerste exemplaar in
ontvangst nemen.

De Galecopper, die viermaal per jaar
verschijnt (dat is tenminste de be-
doeling) wordt in eerste instantie op
verschillende plaatsen neergelegd, te
weten: in Winkelcentrum Galecop bij
de boekenkast, in De Galecopper-
boog op de leestafel en in de wacht-
ruimtes van de huisartsen en Fysio-
therapie Ron van Leeuwen.

De Digitale Nieuwegeiner

Kerstconcert
zangkoor Cantare

Zangkoor Cantare Nieuwegein
geeft op dinsdag 13 december
een sfeervol kerstconcert in de
Nicolaaskerk.

De kerk, aan de Utrechtsestraat-
weg 8a, is open vanaf 14.00 uur.
Het concert begint om 14.30 uur.

Naast enkele traditionele kerst-
liederen worden ook een aantal
speciaal voor Cantare gearran-
geerde kerstsongs en Carols ten
gehore gebracht.

Het koor wordt aan de piano
begeleid door Marjan Fey.
De algehele leiding is in handen
van dirigent Michel de Valk.

Kaarten á € 5,00 per stuk zijn
verkrijgbaar via
cantarenieuwegein@gmail.com
of met contante betaling bij de
ingang van de kerk.

Zo kies je de juiste douche uit

Wie op zoek is naar een nieuwe douche, komt een enorm aanbod
tegen. Wil je weten hoe je de perfecte douche kiest uit dit enorme
aanbod en wil je weten waar je op moet letten?

Inloopdouches
In de moderne badkamer zien we veelal inloopdouches. Een inloop-
douche is een open doucheruimte, die afgeschermd wordt met een
douchewand of nis. Verder heeft dit type douche geen opstaande
randen, waardoor een inloopdouche uitermate geschikt is voor gezinnen
met jonge kinderen, ouderen en mindervaliden.
Een inloopdouche is niet alleen praktisch. Het ziet er ook nog eens heel

(verder lezen)

mailto:cantarenieuwegein@gmail.com
https://www.pcbuitvaartzorg.nl/?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
https://www.tegeldepot.nl/douche/douchewand
https://www.pen.nl/artikel/zo-kies-je-de-juiste-douche-uit
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/adverteren
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Beleef het kerstverhaal in Nieuwegein

Is het kerstverhaal meer dan de geboorte van Jezus?
‘Kerst gaat door’ is een stralende blik op het oude verhaal.
Het neemt je mee van de aankondiging door de engel
Gabriël tot aan de herders in het veld.

De Dorpskerk aan de Nedereindseweg 1 in Nieuwegein heet
iedere inwoner uit Nieuwegein welkom op 23 en 24 december.
De kerk is open op vrijdag 23 december van 15.00 tot 21.00 uur
en zaterdag 24 december van 12.00 tot 16.00 uur.

Het kerstverhaal wordt in de Dorpskerk dit jaar een ‘beleving.’
Met de stralende ster als middelpunt is in en om de kerk een
kleine wandeling langs zeven stralen. Bij elke straal beleef je iets
over Kerst, over het oude verhaal en wat het nu kan betekenen.
Je maakt kennis met de tante van Maria, de kerststal zal er zijn,
je komt een engel tegen, je mag een wens schrijven. Iedereen is
welkom in de Dorpskerk.

Kerstshow KRC Rolling:

‘Na twee jaar weer lekker vol met publiek’

De afgelopen twee jaar hebben diverse verenigingen te
kampen gehad met de Coronamaatregelen. Veel kon niet
doorgaan maar, nu het Coronavirus onder controle is, kan in
Sporthal Galecop weer genoten worden van de traditionele
kerstshow van rolschaatsvereniging KRC Rolling. De shows
worden gehouden op zaterdag 10 en zondag 11 december en
zijn inmiddels volledig uitverkocht.

De show heeft dit jaar de titel ‘The Polar Express’ gekregen.
'Deze keer is er dus geen sprake van treinvertraging, blaadjes op
de rails, vastgevroren wissels en stakingen van het personeel.'

De voorbereidingen voor de kerstshow zijn in volle gang, reden
voor onze videoreporter Jos van Vogelpoel om eens om de hoek
te gluren en wat vragen te stellen. Dat maak je mee in de video.

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: 'Bijenhotels bestaan oorspronkelijk om het broed van wilde bijen te
huisvesten. Dat waren in het begin vooral behangersbijen en metselbijen;
bijen die hun eitjes in de holle stengeltjes van het hotel legden, er omheen
een celletje creëerden en tenslotte een afsluiting plaatsten van een stukje
blad of van wat metselspecie van zand en/of klei of leem. Deze bijtjes
verzamelden stuifmeel met een schuiertje, een soort borsteltje onder hun
achterlijf en nectar zoals alle bijen dit doen met hun tong.'

'Al snel kwamen ook andere bijsoorten met een schuiertje gebruik maken van
het hotel, zoals klokjesbijen en de kleine tronkenbijen.'

'Toen ontdekten andere soorten insecten de hotels. Dat waren vooral wespen, koekoeksbijen en wolzwevers/muurrouwzwevers,
allemaal parasieten die het voorzien hadden op de nog in ontwikkeling zijnde larven en poppen.
Er kwamen ook insecten die wel huisvesting zochten maar de bijtjes met rust lieten, zoals oorwormen.'

'Bijenhotels worden dus insectenhotels, en wie eens wat anders wil zien dan een natuurfilm van vooral grote dieren kan met de
aanschaf van een insectenhotel(letje) in de eigen tuin vooral in het voorjaar en de zomer heel wat te zien krijgen van het
insectenleven. Maar je moet geen stenentuin hebben, een bloementuin is vooral een echte bijentrekker.'

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/kerstshow-krc-rolling-na-twee-jaar-weer-lekker-vol-met-publiek
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/artikel/kerstshow-krc-rolling-na-twee-jaar-weer-lekker-vol-met-publiek
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Bijdrage Waterschap
maakt gemeenten
klimaatbestendiger

Hoogheemraadschap De Sticht-
se Rijnlanden werkt samen met
gemeenten aan het verbeteren
van de waterkwaliteit en het
realiseren van een klimaat-
bestendige woonomgeving.
Hiervoor heeft het waterschap
een speciale regeling in het
leven geroepen: de Impulsrege-
ling Water in de Leefomgeving.

Twaalf gemeenten nemen maat-
regelen in 2023 en ontvangen
hiervoor een bijdrage van het wa-
terschap. Nieuwegein is één van
die gemeenten.

De betreffende gemeenten krijgen
van het waterschap voor 26 maat-
regelen een bijdrage van totaal
€ 1.475.000,-. Veel maatregelen
zorgen zowel voor een betere wa-
terkwaliteit als waterkwantiteit,
vergroten de beleving van water
en voorkomen problemen door
klimaatverandering. Dit jaar zijn
veel grote afkoppelprojecten inge-
diend, gebaseerd op de klimaat-
stresstest en rioleringsplannen.

De gemeente Nieuwegein en het
waterschap hebben op 22 novem-
ber 2022 twee samenwerkings-
overeenkomsten getekend.
De eerste gaat over het gezamen-
lijke onderhoud van watergangen
in de gemeente.
De tweede overeenkomst betreft
maatregelen en investeringen, om
de waterkwaliteit in de gemeente
te verbeteren.
Hoogheemraad Nanda van Zoelen
en wethouder John van Engelen
tekenden beide overeenkomsten.

Nieuwegein ontvangt een bijdrage
van totaal € 50.000,- voor het ver-
beteren van het peilbeheer in
Rijnhuizen. Deze wijk wordt ko-
mende jaren getransformeerd
naar een woonwijk. Dan is het
beter om waterinlaten en een uit-
stroomvoorziening naar het Mer-
wedekanaal aan te leggen.

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 Sint is terug naar Spanje (hij wel) en het is al bijna
Kerst! We haasten ons van feestelijke boodschappen naar werk
en van decemberuitjes naar cadeauwinkels. Pak ook nu eens
wat vaker de fiets: handig tegen de decemberkilo’s, lekker
goedkoop én je fietst je vanzelf warm. Plus: parkeren is altijd
gratis. Maak een originele decemberfietsfoto en mail ‘m voor
16 december naar info@nieuwegeinfietst.nl. De vijf leukste
inzendingen winnen één van deze mooie fietscadeaus!’

De Digitale Nieuwegeiner

Waarom je
de telefoonnummers
van een ontstoppingsdienst
en een slotenmaker
in je telefoonboek
moet bewaren

Je weet nooit wanneer je misschien
een loodgieter of een slotenmaker moet
bellen voor hulp. Alles was goed totdat
de hoofdleiding scheurde en er onge-
remd water door je hele huis stroomde.
Je meubels, houten vloer en al het an-
dere ligt in puin. Dit maakt het inscha-
kelen van een hulpdienst noodzakelijk.
Hiervoor heb je de hulp nodig van een
vakkundige loodgieter!

De waarheid
over nood loodgieterswerk
De realiteit van loodgieters behoeften is
dat je voortdurend op het laatste moment
vakkundige hulp nodig hebt. Pijpleidingen,
of ze nu residentieel of commercieel zijn,
zijn niet altijd een aantrekkelijk kenmerk
van een bouwwerk. Ze zijn verborgen met
een doel! Daardoor voelen mensen zelden
de behoefte om leidingen regelmatig te
controleren, zoals ze zouden moeten
doen. Daardoor moeten ze altijd op het
allerlaatste moment een loodgieter in-
schakelen. Als er iets mis gaat met de
vlotte doorstroming van het water in huis

(verder lezen)

https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
mailto:info@nieuwegeinfietst.nl
https://www.pen.nl/artikel/waarom-je-de-telefoonnummers-van-een-ontstoppingsdienst-en-een-slotenmaker-in-je-telefoonboek-moet-bewaren
https://filmscanning.nl
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Gratis knipbeurt
voor bezoekers
Voedselbank

‘Met een beetje
extra zelfvertrouwen
de kerstdagen in’

Studenten haarverzorging aan
het Beauty College van ROC
Midden Nederland leggen de
komende periode honderd
bezoekers aan de Voedselbank
in de watten. Afgelopen week
overhandigden zij honderd
waardebonnen voor een gratis
knipbeurt aan de Voedselbank
die het de komende periode uit-
deelt onder haar bezoekers.

Debby Veldhuizen, docent haar-
verzorging bij ROC Midden
Nederland: ‘Onze studenten kwa-
men met het idee om deze decem-
bermaand echt iets te doen voor
mensen met een kleine beurs. Zij
vinden het heerlijk om iemand met
een nieuw kapsel dat beetje extra
zelfvertrouwen te geven.’

De voedselbank nam de waarde-
bonnen met veel plezier in ont-
vangst. Reggy Wehl van buurt-
team Utrecht: ‘We zien aan de toe-
name van het aantal bezoekers aan
de Voedselbank dat inwoners het
zwaar hebben. Hoge energiekosten,
stijgende prijzen in de supermarkt…
Inwoners moeten hun best doen om
het hoofd boven water te houden.
Een bezoek aan de kapper wordt
vaak uitgesteld of overgeslagen. Het
is dan erg fijn voor mensen dat ze
met deze actie van de studenten van
ROC Midden Nederland toch ver-
zorgd de kerstdagen in kunnen.’

Mandy Rietveld is student
Haarverzorging bij ROC Midden
Nederland: ‘Het is ons cadeautje
aan mensen die dat nu echt kunnen
gebruiken. Hoe mooi is het om dat
vandaag, op 5 december, te kunnen
geven! We voelen ons net een beetje
Sinterklaas, haha!’

In gesprek over de leuke dingen
in het leven, maar ook over de
mindere
Veldhuizen: ‘Ik ben trots op mijn
studenten. Zo leuk dat ze iets willen
betekenen voor een ander. Maar ik
zie ook nog iets anders. Onze stu-
denten leren toch het meest van de
interactie met mensen van vlees en
bloed. Niet van statische modellen.
Naast het beheersen van het vak,
moet je als kapper ook mensen op
hun gemak stellen en een gesprek
aan kunnen aangaan over de leuke
dingen in het leven, maar ook over
de mindere. Zo leren de studenten
ook weer van de mensen die langs-
komen voor een knipbeurt. Het
echte leven start immers tijdens je
opleiding!’

Twintig extra waardebonnen
Ken jij iemand met een kleine
beurs die je ook een goed verzorgd
uiterlijk gunt voor de december-
maand? De studenten van ROC
Midden Nederland stellen boven-
op de honderd waardenbonnen
voor de Voedselbank twintig extra
waardebonnen beschikbaar. Stuur
je mail met een korte motivatie
naar salon.beautycollege@rocm-
n.nl en wellicht verrassen de stu-
denten jouw buurvrouw, vriend of
vriendin met een prachtige haar-
behandeling.

Erfgoedpluim
voor Nieuwegein

Nieuwegein heeft een pluim gekregen
voor haar erfgoedbeleid. Beleidsad-
viseur Sarah Gresnigt nam de compli-
menten afgelopen week in ontvangst
tijdens de uitreiking van de Monitor
Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten.
De 26 Utrechtse erfgoedwethouders
ontvingen tijdens de bijeenkomst in de
St. Joriskerk in Amersfoort een rapport
met de stand van zaken van het erf-
goedbeleid in hun gemeente. De rap-
portages zijn opgesteld door het Steun-
punt Archeologie en Monumenten
Utrecht (STAMU). Twee gemeenten
ontvingen daarbij een extra ‘pluim’.

Jonge monumenten
De gemeente Nieuwegein krijgt compli-
menten vanwege de vooruitstrevende
aanpak met het jonge erfgoed van de
stad, het zogenaamde Post ’65 erfgoed.
‘Als één van de weinige gemeenten in de
provincie brengen we dit erfgoed niet
alleen in kaart, maar gaan we ook over tot
bescherming’, aldus wethouder erfgoed
John van Engelen. ‘Het eerste Post-65
monument is inmiddels aangewezen, dat
is de Blauwe Brug. Daarnaast zijn we
volop in gesprek met eigenaren van bij-
zonder waardevolle buurten en kantoor-
panden.’

Draagvlak
Juist de manier waarop de gemeente
samen met inwoners aan de slag gaat,
maakt indruk op het STAMU. Sarah Gres-
nigt vult aan: ‘We hebben ervoor gekozen
om de stad met een online enquête, mee
te laten bepalen wat precies ons jonge erf-
goed is. Ook krijgen betrokken eigenaren
een stem in het traject naar een eventuele
aanwijzing als monument. Zo werken we
niet alleen bescherming van, maar ook
draagvlak voor dit bijzondere jonge erf-
goed.’

mailto:salon.beautycollege@rocmn.nl
mailto:salon.beautycollege@rocmn.nl
https://www.pen.nl/artikel/de-blauwe-brug-nu-definitief-gemeentelijk-monument
https://www.gall.nl
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Volkskerstzang
in Vreeswijk

Voor de 57e keer wordt in
Vreeswijk de traditionele
Volkskerstzang georganiseerd.
Tijdens 'Kaarslicht in Vrees-
wijk' op woensdag 14 december
is iedereen in Vreeswijk
welkom in de Barbarakerk,
ongeacht achtergrond of
religie.

Een gelegenheidskoor zorgt voor
muzikale ondersteuning, er is een
kerstvertelling en het Leger des
Heils zorgt voor koperblazers. Ook
Burgemeester Backhuijs zal er zijn
kerstgroet overbrengen. Een
sfeervolle start van de kersttijd.
Aanvang om 19:00 uur stipt (kom
op tijd!) en eindtijd rond 20:00
uur waarna de kerk tot 22:00 uur
open is voor het bekijken van de
kerststal of het opsteken van een
kaarsje. Van harte aanbevolen.

Nog twee weken
om je aan te melden
als act of host
voor het huiskamerfestival
Gluren bij de Buren

Tot 18 december hebben lokale acts en
gastvrije bewoners nog de kans om
zich aan te melden voor het huiskamer-
festival Gluren bij de Buren. Podium-
kunstenaars van alle disciplines en
bewoners met knusse of kolossale
huizen, en alles daartussenin, kunnen
zich inschrijven via de website van de
organisatie.

Verspreid over het land zijn er al van 616
acts en 503 huiskamers aanmeldingen
binnengekomen. Na 18 december stellen
de programmeurs hiermee een veelkleurig
programma samen, met optredens in alle
wijken van Nieuwegein. Deelnemende
acts geven drie keer een kort optreden in
een huiskamer. Deelnemende huiskamers
veranderen op 5 februari in intieme podia
waar buurtgenoten worden verwelkomd
voor een verwarmde aangelegenheid.

Gluren bij de Buren maakt zich niet alleen
hard voor lokale amateurkunst en talent-
ontwikkeling, maar ook voor gezelligheid
in de buurt en lage drempels voor ont-
moeting. Na twee sobere jaren is het op
5 februari, in 22 gemeenten, eindelijk tijd
voor een nieuwe wintereditie van het
huiskamerfestival, waaronder de elfde
editie in Nieuwegein. Acts en locaties
kunnen zich tot en met 18 december
aanmelden via het aanmeldformulier op
de website. Vind hier meer informatie en
aanmelden over dit unieke evenement.
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Vier de Winter op Buurtplein Zuid

In december pakt het jeugdwerk van MOvactor op Buurtplein Zuid
groter uit met een Kidsplein XL. Daarom is op woensdag 14 de-
cember Buurtplein Zuid in winterse sferen tijdens Vier de winter.

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen tijdens deze middag een win-
terhandpop maken, winter spelletjes spelen of een sneeuwpop van
soesjes maken. Kinderen onder de 8 jaar zijn welkom onder begelei-
ding van hun ouders. Natuurlijk is er ook warme chocoldemelk!
Vier de Winter is van 15.00 tot 16.30 uur, aanmelden is niet nodig en
deelname is gratis. Neem voor meer informatie contact op via
jeugdwerk@movactor.nl.
Buurtplein Zuid is gevestigd aan de Ratelaar 37 in Nieuwegein Zuid.

https://www.glurenbijdeburen.nl/
http://www.glurenbijdeburen.nl/
mailto:jeugdwerk@movactor.nl
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Word chauffeur
bij ANWB AutoMaatje
Nieuwegein

Niet voor iedereen is het van-
zelfsprekend om naar de dok-
ter, kapper of winkel te gaan.
Of om op bezoek te gaan naar
je partner in verzorgingshuis.
Als je minder mobiel bent kan
dit een hele opgave zijn.
Daarom is ANWB AutoMaatje
er, de vrijwillige vervoersdienst
die mensen mobiel en actief
helpt te blijven. Maar het is
meer dan alleen vervoer. De
chauffeur biedt een helpende
hand als dat nodig is en er ont-
staan vaak mooie contacten
tussen de vrijwillige chauffeur
en de deelnemer.

ANWB AutoMaatje
loopt als een zonnetje!
ANWB AutoMaatje is sinds 2018
actief in Nieuwegein. Een van de
deelnemers is Maria van Rossum
(74), deelnemer vanaf het eerste
uur. Zij vertelt: 'Door spierproble-
men kan ik niet lang lopen. Daarom
is ANWB AutoMaatje voor mij een
uitkomst. Ik maak er gebruik van
als ik naar de dokter moet, of zie-
kenhuis of voor de boosterprik. Het
is fijn om thuis opgehaald te wor-
den. Er is altijd even een gezellig
praatje tijdens de rit. En bij het
ziekenhuis zorgt de chauffeur voor
een rolstoel en rijdt mij naar de in-
gang. Heel fijn. De chauffeurs zijn
allemaal heel aardig en behulp-
zaam.' Ze vervolgt lachend: 'Voor
mij loopt ANWB AutoMaatje als
een zonnetje!'

Meer chauffeurs nodig
In Nieuwegein is ANWB Auto-
Maatje onderdeel van welzijnsor-
ganisatie Movactor. Met ruim 20
chauffeurs brengen ze deelnemers
naar afspraken. Alleen is de vraag
erg groot in Nieuwegein. Om alle
aanvragen aan te kunnen, zijn er
meer chauffeurs nodig. Wil jij je
ook als vrijwillige chauffeur in-
zetten voor minder mobiele men-
sen in Nieuwegein en onderdeel
zijn van de chauffeurspoule? Dat
kan!

Enthousiast geworden?
Meld je aan!
Ben je bijvoorbeeld ZZP-er of
werk je onregelmatig? Zijn je
kinderen naar school en ben je
dan inzetbaar? Of ben je met pen-
sioen? Als chauffeur bij ANWB
AutoMaatje kun je zelf aangeven
wanneer je beschikbaar bent. Het
is voor iedereen die van autorij-
den houdt, beschikbaarheid heeft
over een eigen auto en graag iets
voor een ander doet in Nieuwe-
gein. Voor meer informatie en
aanmelden kijk op www.movac-
tor.nl/automaatje of mail naar:
automaatje@movactor.nl.

Geslaagde avond
Orange the World

Vrijdag 2 november organiseerden vier
vrouwen uit de gemeenteraad, (Valga
Lamur, Madelon Voorthuijsen, Marilene
Gathier en Heleen Peters) een evene-
ment in het kader van Orange the
World over geweld tegen vrouwen.

De avond werd afgetrapt door de directeur
en een professional van de Stichting Pret-
ty Woman. Zij deelden algemene informa-
tie en vertelden verhalen uit de praktijk.

Na hun bijdrage kreeg het publiek de gele-
genheid om vragen te stellen. Vervolgens
was het de beurt aan een ervaringsdes-
kundige (gedwongen prostitutie) en een
spoken word artist. Zij deden dit op een
bijzondere en artistieke wijze. De erva-
ringsdeskundige vertelde haar persoonlijk
verhaal, afgewisseld door bijdragen van
de spoken word artist. Hun samenspel
maakte het verhaal heel krachtig en zeer
indrukwekkend. Veel aanwezigen in het
publiek waren geroerd en tot tranen toe
bewogen.

Na afloop was er gelegenheid om verder
met elkaar te praten en te reflecteren. De
conclusie van deze avond is dat er blij-
vend actieve aandacht moet zijn voor
mensenhandel. Er moeten stappen wor-
den gezet waarbij preventie en voorlich-
ting belangrijke pijlers zijn. Het college, de
gemeenteraad, professionals en inwoners
moeten de krachten bundelen en samen
het gevecht aangaan tegen mensenhan-
del.

De gehele avond werd muzikaal onder-
steund door DJ Ness en er waren voortref-
felijke hapjes van Felix Caribbean Cate-
ring.

https://www.movactor.nl/automaatje
https://www.movactor.nl/automaatje
https://www.movactor.nl/automaatje
https://www.movactor.nl/automaatje
mailto:automaatje@movactor.nl
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Uitnodiging
Nieuwjaarsfeest 2023

Met veel plezier nodigen
Gemeente Nieuwegein,
MOvactor, bibliotheek De
tweede verdieping, Verbindion
Nieuwegein en DE KOM, stads-
theater en kunstencentrum
iedereen uit om op maandag
9 januari het nieuwe jaar in te
luiden. Graag verwelkomen zij
alle Nieuwegeiners op deze
magische avond in DE KOM met
een gevarieerd en feestelijk
programma.

Zowel tijdens het zaalprogramma
als daarna in de foyer vieren ver-
wondering en magie de boven-
toon. Dus laat je verrassen en
komt dat zien! Samen met burge-
meester Frans Backhuijs kijken we
terug op 2022 en vooruit naar
2023. Daarna proosten we met

elkaar op een mooi en gezond
nieuwjaar tijdens het foyerpro-
gramma.
Het Nieuwjaarsfeest er is voor
alle Nieuwegeiners en daarom
hopen ze dat je deze uitnodiging
deelt met de mensen om je heen.
Buren, wijk- en clubgenoten:
iedereen is welkom! De organisa-
toren zien uit naar je komst op
9 januari!

Feestlocatie
DE KOM, Stadsplein 6
030 604 55 54

Programma
• 19.00 uur ontvangst
• 19.30 uur zaalprogramma
• 20.15 uur foyerprogramma

Aanmelden
Aanmelden kan tot 31 december
via nieuwjaarsfeest@dekom.nl
o.v.v. het aantal personen.

Lichtkunstwerk
Marlin van Ek in DE KOM

Je gedachten uitspreken lucht niet
alleen op, het licht ook op! De inter-
actieve lichtinstallatie ‘Opluchten
Verlicht’ van Marlin van Ek reageert
namelijk op het geluid van je stem.

Door te spreken haal je gevoelens uit je
hoofd. Het geeft de mogelijkheid om ze
los te laten of om ze in een nieuw licht te
zien en ze een plekje te geven. Van je
laten horen heeft effect op jezelf, maar
ook op je omgeving. Het brengt iets te-
weeg, geeft stof tot nadenken. Dit kunst-
werk staat vanaf 10 december in DE KOM
en is voor iedereen vrij te bezoeken.

De installatie kwam tot stand i.s.m. de
HKU en werd mede mogelijk gemaakt
door een Impulssubsidie van de
Gemeente Utrecht.

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.

Deze week een collage van foto’s Vreeswijk. De
ansichtkaart komt uit 1972. Er staan vijf afbeeldingen op:
v.l.n.r. en v.b.n.b.: Lekbrug, Jachthaven, Beatrixsluis,
Vaartse Rijn en de Oude Sluis. De uitgever van de kaart
was T. Hoogendoorn uit Vreeswijk. De drukker was Geitz
uit Hilversum en een foto in zwart/wit.

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

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.dekom.nl/mailto:nieuwjaarsfeest@dekom.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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'Heb jij al nagedacht over je
goede voornemens voor het
nieuwe jaar? Als je meer
beweging op je lijstje hebt
staan, kan zwemmen een
interessante sport voor je zijn.
Zwemmen verhoogt je hartslag,
versterkt je spieren, vergroot je
kracht en verbetert je
uithoudingsvermogen, en dat
alles zonder je lichaam te
belasten.'

Zwemmen en conditie
'Ben je het zat om bij elke

traptrede buiten adem te raken en
wil je op een rustige manier je
conditie verbeteren? Dan is een of
twee keer per week baantjes
trekken wellicht ideaal voor jou.
Zwemmen is net als
hardlopen en fietsen een
duursport. Dit betekent dat je het
vooral gebruikt om je conditie te
trainen. Als je regelmatig zwemt,
merk je snel dat je langer door
kunt gaan zonder intensief te
hoeven trainen! Je longinhoud
wordt groter, je raakt minder snel
buiten adem en het verbetert de
gezondheid van je hart en
bloedvaten.'

Zwemmen en spieren
'Een ander voordeel van

zwemmen is dat het niet stopt bij
een verbeterde conditie. Omdat
het hele lichaam in beweging is,
worden ook de spieren getraind.
Zo is zwemmen eigenlijk een
allround sport, in tegenstelling tot
fietsen en hardlopen, waarbij
vooral de benen worden getraind.
Je lichaam wordt gedragen door
het water, waardoor je al je
spieren op een evenwichtige
manier traint. Dit maakt de kans
op overbelasting van
bepaalde spiergroepen vrijwel
nihil.'

Zwemmen en blessures
'Je kan meestal gewoon blijven

zwemmen als je last hebt
van blessures. De kans dat je
tijdens het trekken van baantjes
gewond raakt is ontzettend klein.
Geen wonder dat deze sport een
belangrijk rehabilitatiemiddel is na
een ongeval. Zwemmen is vaak
nog een optie als andere sporten
om fysieke redenen niet meer
mogelijk zijn. In dit geval is het wel
raadzaam om vooraf een arts of

fysiotherapeut te raadplegen. Zo
weet je bijvoorbeeld of er
bepaalde slagen zijn die je beter
niet kunt toepassen.'

Zwemmen en afvallen
'Aangezien zwemmen een

duursport is, bevordert het de
vetverbranding. Afhankelijk van de
intensiviteit van je training gaat het
om 500-750 calorieën per uur. Dat
is best veel voor een relatief
weinig vermoeiende sport! De
reden voor deze hoge verbranding
is dat je tijdens het zwemmen veel
verschillende spiergroepen
gebruikt. Ook voor mensen met
overgewicht kan dit een goede
manier zijn om de eerste stappen
te zetten. Je gewrichten doen
minder snel pijn in het water, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld bij
hardlopen.'

'Tel dit allemaal bij elkaar op en
je kan concluderen dat zwemmen
een ontzettend gezonde sport is.
Om er het maximale uit te halen,
is het belangrijk om er regelmaat
in te brengen. Om de paar weken
een uurtje schoolslag zet geen
zoden aan de dijk. Wij raden aan
om een of twee keer per week tijd
vrij te maken voor een
zwemmoment.'

'Graag nodig ik alle lezers uit
om voor of in het nieuwe jaar een
bezoek aan ons complex te
brengen. Er zijn verschillende
momenten en groepen waar je
aansluiting kunt vinden. Denk
hierbij aan banen zwemmen in
ons 25 meter bad in de vroege
ochtend, later op de dag of in de
avond. Of ga je liever recreatief
zwemmen of met een van onze
doelgroepen? Neem een kijkje op
onze website www.merwestein.nl
voor meer informatie.'

'Tot slot wil ik het zwembad
team, de collega’s binnen
Merwestein, bedanken voor hun
inzet het afgelopen jaar. Bedankt
voor de positieve sfeer die jullie
uitstralen om alle bezoekers en
leskinderen een prettig bezoek
aan ons complex te laten
beleven.'

'Een fijne en gezellige
decembermaand toegewenst!'

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
Martijn de Klein, Merwestein:

Waarom zwemmen
een goed voornemen is

https://drogespieren.nl/gezondheid/hoe-kun-je-leren-om-te-ontspannen/
https://fitchef.nl/blog/afvallen/afvallen-hardlopen
https://drogespieren.nl/cardio/hoeveel-calorieen-verbrand-je-met-fietsen
https://drogespieren.nl/cardio/conditie-opbouwen
https://drogespieren.nl/krachttraining/waarom-benen-trainen
https://fitchef.nl/blog/afvallen/water-drinken-afvallen
https://drogespieren.nl/krachttraining/spiergroepen-trainen
https://drogespieren.nl/krachttraining/tips-om-een-blessure-te-voorkomen
https://fitchef.nl/blog/gezondheid/calorieen-per-dag
https://drogespieren.nl/gezondheid/heb-ik-overgewicht
http://www.merwestein.nl


De Digitale Nieuwegeiner

23

https://www.slagerijwimkastelein.nl


De Digitale Nieuwegeiner

24

Expositie
Verbeelding en
Verbazing
bij KunstGein Podium

In KunstGein Podium, op de be-
gane grond van het Stadshuis,
is van 7 december tot en met
14 januari de expositie
‘Verbeelding en Verbazing’
te zien. Tijdens deze expositie
kun je je zich laten verrassen
door een diversiteit aan schil-
derijen, keramiek en foto’s.

Christa Kruger heeft een passie
voor schilderen, aanvankelijk
figuratief, de laatste jaren is haar
werk meer abstract. Haar schilde-
rijen reflecteren de waarnemingen
en gevoelens uit haar eigen leven
en belevingswereld, intuïtie geeft
daar richting aan. Christa hoopt
met haar werk vooral de eigen
beleving en de fantasie van de
toeschouwer te stimuleren.

Jenneke Penning werkt graag
met klei. Het ruikt lekker en is
niet moeilijk om mee te werken.
In het begin is de klei zacht, maar
gaandeweg droogt de klei uit en is
het bewerken anders. Als de vorm
gebakken is, is het kiezen van gla-
zuur of een ander materiaal om
het kleur te geven weer een nieu-
we fase.

Ad Witte fotografeert natuur van
landschappen tot macro, liefst in
de regio, al fietsend en/of wande-
lend. Hij verbaast zich nog vaak
aan de wondere wereld van de
natuur die nog rest in Nederland
en laat dat in deze expositie zien.
In fotowedstrijden heeft Ad al
menige prijs gewonnen. Regel-
matig laat hij werk zien op Face-
book.

De expositie is te bezoeken van
woensdag t/m zaterdag van 12.00
tot 16.00 uur.

Activiteitenplein Bouwgein

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

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

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

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

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

Werk van Ad Witte

Het belang van gepland onderhoud

Waarom zelfs kleine onderhoudsbeurten
essentieel zijn

Regelmatig onderhoud is een essentieel onderdeel van het
onderhoud van elk voertuig. Of het nu gaat om het verversen van
de olie, het wisselen van de banden of het vervangen van het
luchtfilter, zelfs klein onderhoud kan een groot verschil maken
voor de levensduur en de prestaties van je auto.

Door regelmatig onderhoud blijft de auto beter en langer rijden en
voorkom je dure reparaties in de toekomst. Het houdt je ook veilig op de
weg door ervoor te zorgen dat je auto in goede staat verkeert. Niet
alleen dat, maar regelmatig onderhoud kan ook helpen de
brandstofefficiëntie van je auto te verbeteren, waardoor je op de lange
termijn geld bespaart. Het valt niet te ontkennen: regelmatig onderhoud
is een belangrijk onderdeel van het bezit van een auto.

(verder lezen)

https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
https://www.pen.nl/artikel/het-belang-van-gepland-onderhoud-waarom-zelfs-kleine-onderhoudsbeurten-essentieel-zijn
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donderdag 8 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

  

Volgende week is het tijd voor de laatste Raads-
vergadering van dit jaar. Betekent dat dat de raad 
daarna ook met reces kan? Nee, want ook een 
week later staat er nog een vergadering gepland: 
dan gaan de raadsleden voor de laatste keer in 
2022 met elkaar in gesprek tijdens een Avond 
voor de Stad. Welke knopen moeten er de 15e 
doorgehakt worden?

• Profielschets & vertrouwenscommissie
 Deze week wordt de profielschets voor de 

nieuwe burgemeester openbaar gemaakt. 
Hiermee legt de gemeenteraad vast wat voor 
burgemeester we voor onze stad zoeken. De 
profielschets is de afgelopen weken ontwik-
keld in samenspraak met medewerkers van de 
gemeente, inwoners en ondernemers uit de 
stad en andere belanghebbenden. Tijdens de 
vergadering van 15 december wordt de raad 
gevraagd akkoord te gaan met de schets, zodat 
deze gebruikt kan worden om de kandidaten 
voor de post te vergelijken.

 Ook wordt deze avond de zogenaamde ver-
trouwenscommissie benoemd. Wie burge-
meester wordt, wordt bepaald door de raad, 
maar natuurlijk kan niet de héle raad overal bij 
betrokken worden. Daarom wordt er een com-
missie opgericht die de verdere procedure zal 
doorlopen. Deze commissie heeft de afgelopen 
weken al regelmatig overlegd, maar zal tijdens 
de vergadering officieel benoemd worden.

• Beleidsnotitie inclusie
 Tijdens de Avond voor de Stad van 1 december 

is de beleidsnotitie inclusie al voorgelegd aan 
de raad en hebben de leden hun bijdrage op 
dit onderwerp kunnen leveren. De leden van de 
raad wordt gevraagd om tijdens de vergadering 
de definitieve versie van deze notitie vast te 
stellen. Daarmee wordt het startsein gegeven 
voor ambitieus beleid op het gebied van inclu-
sie in Nieuwegein, wat ertoe moet leiden dat 
iedereen in onze stad het gevoel heeft erbij te 
horen.

Verder zal de raad een besluit nemen over onder 
meer de parkeertarieven, de begrotingswijziging 
van Recreatieschap Stichtse Groenlanden, de 
Financiële nota Technische wijzigingen en een 
tijdelijke school in Rijnhuizen. Ook staat er een 
vragenhalfuur op de agenda, waarbij raadsleden 
vragen kunnen stellen over actuele onderwerpen 
die niet op de agenda staan.

U bent zoals gewoonlijk welkom in de Raadzaal. 
Ook kunt u meekijken via NieuwegeinseRaad.live/
Stream1, waar u ook de volledige agenda en de 
bijgaande informatie vindt.

De raad dankt u hartelijk voor uw 
belangstelling.●

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

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

Raadsvergadering   
15 december 2022Erfgoedpluim voor Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein kreeg op 
24 november een pluim voor haar 
erfgoedbeleid. Beleidsadviseur Sarah 

Gresnigt nam de complimenten in ont-
vangst tijdens de uitreiking van de Monitor 
Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten. De 26 
Utrechtse erfgoedwethouders ontvingen 
tijdens de bijeenkomst in de St. Joriskerk in 
Amersfoort een rapport met de stand van 
zaken van het erfgoedbeleid in hun gemeen-
te. De rapportages zijn opgesteld door het 
Steunpunt Archeologie en Monumenten 
Utrecht (STAMU). Twee gemeenten ontvin-
gen daarbij een extra ‘pluim’. 
De gemeente Nieuwegein krijgt complimen-
ten vanwege de vooruitstrevende aanpak 
met het jonge erfgoed van de stad, het 
zogenaamde Post ’65 erfgoed. 

Post-65 monument
‘Als één van de weinige gemeenten in de 
provincie inventariseren we niet alleen dit 
erfgoed, maar gaan we ook over tot be-
scherming’, aldus wethouder erfgoed John 
van Engelen. ‘Het eerste Post-65 monument 
is inmiddels aangewezen, dat is de Blauwe 

Brug. Daarnaast zijn we volop in gesprek met 
eigenaren van bijzonder waardevolle buurten 
en kantoorpanden.’ Juist de manier waar-
op de gemeente samen met inwoners aan 
de slag gaat, maakt indruk op het STAMU. 
Sarah Gresnigt vult aan: ‘We hebben ervoor 
gekozen om de stad met een online enquête, 
mee te laten bepalen wat precies ons jonge 

erfgoed is. Ook krijgen betrokken eigenaren 
een stem in het traject naar een eventuele 
aanwijzing als monument. Zo zorgen we niet 
alleen voor bescherming van monumenten. 
Maar ook voor draagvlak voor dit bijzondere 
jonge erfgoed. Meer over het jonge erfgoed-
project leest u op www.ikbennieuwegein.nl/
jongemonumenten ●

Maximum capaciteit bijna bereikt

De afgelopen dagen zijn er nog 10 
vluchtelingen aangekomen vanuit Ter 
Apel. Er zijn nu in totaal 86 mensen op 

het schip, waaronder 11 vrouwen uit Eritrea, 
Afghanistan, Ethiopië en Jemen. Op het schip 
kunnen 96 mensen worden opgevangen, 
de maximale bezetting is bijna bereikt. Alle 
vluchtelingen komen uit onveilige landen 
en zijn ouder dan 18 jaar. Precies zoals de 
gemeente Nieuwegein van het Centraal 
Orgaan Asielzoekers (COA) heeft gevraagd. 
Het schip zal tot uiterlijk 1 maart 2023 aan de 
kade liggen. 

Vriendschappen
De vluchtelingen komen vaak zonder familie 
of bekenden op het schip. Gelukkig ontstaan 
er aan boord vriendschappen. Mede omdat 
er aan boord veel spelletjes worden gespeeld, 
zoals kaarten en sjoelen. Ook leren de vluch-
telingen elkaar kennen tijdens de activiteiten 
die worden georganiseerd, zoals taallessen, 
culturele activiteiten in DE KOM of sporten 
met SportID.  

Daarnaast organiseert de buurt activiteiten. 
Zo basketballen buurtbewoners samen met 
de vluchtelingen. De benodigde sportschoe-
nen zijn geregeld door maar liefst zeven 
organisaties: Rotaryclub Nieuwegein, Rotary-
club Vianen Vreeswijk, Lions Club Nieuwe-
gein, SUN Lekstroom, Caritas Nieuwegein, 
PPGN Nieuwegein en Fonds RDO. Daarnaast 
heeft schoenhandel Van Haren een behoor-
lijke korting gegeven.

Inzet
Nieuwegeiners zetten zich in voor de vluch-
telingen, maar laatstgenoemden zetten zich 
ook in voor onze stad. Bewoners zijn een ini-

86 mannen en vrouwen op MS Princess

tiatief tegen zwerfafval gestart. De gemeente 
levert een aantal afvalknijpers, waarmee zij 
samen met een groep vluchtelingen komen-
de week zwerfvuil aanpakken. En het Leger 
de Heils was op zoek naar gespierde mensen 
om te helpen bij een verhuizing van iemand 
die het niet breed heeft. Vier vluchtelingen 
zetten hun schouders eronder. Het Leger des 
Heils is overigens nog op zoek naar kleding 
voor vluchtelingen. 

Als u zelf iets voor of met de vluchtelingen 
wilt organiseren, kunt u het informatiepunt 
mailen of gewoon even naar de boot toe-
lopen. Dat kan natuurlijk ook als u bijvoor-
beeld een kopje koffie met de vluchtelingen 
wil drinken. ●

Meer informatie en meest gestelde vragen 
staan op nieuwegein.nl/vluchtelingen
Voor vragen mailt u 
informatiepunt-vluchtelingen@nieuwegein.nl

De gemeente feliciteert…

…het bruidspaar Binsbergen-van 
’t Klooster met hun 60 jarige huwelijk. 
Burgemeester Frans Backhuijs kwam bij 
het paar op bezoek om hen van harte te 
feliciteren en in de bloemetjes te zetten.

Fietsendieven zijn actief 
in Nieuwegein!

Gemeente Nieuwegein vraagt 
deze week aandacht voor het goed 
beveiligen van uw fiets.

Zet uw fiets bij voorkeur in een 
bewaakte (gratis) fietsenstalling.
En zet uw fiets altijd vast met een 
kettingslot aan een paal of fietsnietje. 
Hierdoor kunnen dieven de fiets lastig 
optillen en meenemen. ●

Foto: Fototeam KenM

Foto: Fototeam KenM

Utrechtse gemeenten nemen de Erfgoedrapportage in ontvangst.

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
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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Maximum capaciteit
bijna bereikt
op opvangschip

De afgelopen dagen zijn er nog
10 vluchtelingen aangekomen vanuit
Ter Apel op het opvangschip de
MS Princess in het Merwedekanaal.
Er zijn nu in totaal 86 mensen op het
schip, waaronder 11 vrouwen uit
Eritrea, Afghanistan, Ethiopië en
Jemen. Op woensdag 9 en donderdag
10 november zijn de eerste 50
vluchtelingen aangekomen.

Op het schip kunnen 96 mensen worden
opgevangen, de maximale bezetting is bij-
na bereikt. Alle vluchtelingen komen uit
onveilige landen en zijn ouder dan 18 jaar.
Precies zoals de gemeente Nieuwegein het
Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft
gevraagd.
Het schip zal tot uiterlijk 1 maart 2023
aan de kade liggen.

Vriendschappen
De vluchtelingen komen vaak zonder
familie of bekenden op het schip. Geluk-
kig ontstaan er aan boord vriendschap-
pen. Mede omdat er aan boord veel spel-

letjes worden gespeeld, zoals kaarten en
sjoelen. Ook leren de vluchtelingen elkaar
kennen tijdens de activiteiten die worden
georganiseerd, zoals taallessen, culturele
activiteiten in DE KOM of sporten met
SportID.

Daarnaast organiseert de buurt activitei-
ten. Zo basketballen buurtbewoners sa-
men met de vluchtelingen. De benodigde
sportschoenen zijn geregeld door maar
liefst zeven organisaties: Rotaryclub
Nieuwegein, Rotaryclub Vianen Vrees-
wijk, Lions Club Nieuwegein, SUN Lek-
stroom, Caritas Nieuwegein, PPGN
Nieuwegein en Fonds RDO. Daarnaast
heeft schoenhandel Van Haren een be-
hoorlijke korting gegeven.

Inzet
Nieuwegeiners zetten zich in voor de
vluchtelingen, maar laatstgenoemden
zetten zich ook in voor onze stad. Bewo-
ners zijn een initiatief tegen zwerfafval
gestart. De gemeente levert een aantal af-
valknijpers, waarmee zij samen met een
groep vluchtelingen komende week zwerf-
vuil aanpakken. En het Leger de Heils was
op zoek naar gespierde mensen om te
helpen bij een verhuizing van iemand die
het niet breed heeft. Vier vluchtelingen
zetten hun schouders eronder. Het Leger
des Heils is overigens nog op zoek naar
kleding voor vluchtelingen.

Als jij iets voor of met de vluchtelingen
wilt organiseren, kun je het informa-
tiepunt mailen of gewoon even naar de
boot lopen. Dat kan natuurlijk ook als
je bijvoorbeeld een kopje koffie met de
vluchtelingen wil drinken.

De eerste vluchtelingen aan boord van het schip. Deze jongens zijn afkomstig uit
Jemen. Eén van hen heeft al een verblijfsvergunning, maar is inmiddels al een
half jaar door Nederland aan het trekken. Door het grote tekort aan slaapplaatsen
in het AZC, is Nieuwegein de negende gemeente waar hij kort mag blijven

Stamppottendiner
voor
Bouwgeinvrijwilligers

In het kader van de Dag van de
Vrijwilliger organiseerde
Stichting Bouwgein
woensdagavond een gezellig
stamppottendiner om haar
vrijwilligers te bedanken voor
hun inzet.
Van het Vrijwilligershuis kregen
de vrijwilligers ook nog een
mooi bedankpakket.

https://www.pen.nl/artikel/eerste-vluchtelingen-op-het-opvangschip
https://www.pen.nl/artikel/eerste-vluchtelingen-op-het-opvangschip
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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 kruipruimte isolatie,
13 december

Kruipruimte isolatie is laaghangend
fruit. De kosten zijn laag en de
besparing is aardig. Bij vloer
verwarming is de besparing veel
groter en is kruipruimte isolatie een
absolute must.

We geven de verschillen 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.

Webinar dakisolatie,
20 december

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

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

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

Wanneer

Continue

Werkdagen 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
Webinar kruipruimte isolatie
Webinar dakisolatie
Webinar gevelisolatie
Webinar
(hybride) warmtepompen
Webinar ventilatie
Webinar verwarming inregelen
Vragen inloop in bieb De tweede
verdieping, Stadshuis

WEBINARS

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/
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Raadsvergadering
15 december 2022

Volgende week is het tijd voor
de laatste Raadsvergadering
van dit jaar. Betekent dat dat de
raad daarna ook met reces kan?
Nee, want ook een week later
staat er nog een vergadering
gepland: dan gaan de raadsle-
den voor de laatste keer in 2022
met elkaar in gesprek tijdens
een Avond voor de Stad.
Welke knopen moeten er de 15e
doorgehakt worden?

• Profielschets
& vertrouwenscommissie

Deze week wordt de profielschets
voor de nieuwe burgemeester
openbaar gemaakt. Hiermee legt
de gemeenteraad vast wat voor
burgemeester we voor onze stad
zoeken. De profielschets is de
afgelopen weken ontwikkeld in
samenspraak met medewerkers
van de gemeente, inwoners en
ondernemers uit de stad en an-
dere belanghebbenden. Tijdens
de vergadering van 15 december
wordt de raad gevraagd akkoord
te gaan met de schets, zodat deze
gebruikt kan worden om de kandi-
daten voor de post te vergelijken.
Ook wordt deze avond de zoge-
naamde vertrouwenscommissie
benoemd. Wie burgemeester
wordt, wordt bepaald door de
raad, maar natuurlijk kan niet de
héle raad overal bij betrokken wor-
den. Daarom wordt er een com-

missie opgericht die de verdere
procedure zal doorlopen. Deze
commissie heeft de afgelopen
weken al regelmatig overlegd,
maar zal tijdens de vergadering
officieel benoemd worden.

• Beleidsnotitie inclusie
Tijdens de Avond voor de Stad
van 1 december is de beleidsnoti-
tie inclusie al voorgelegd aan de
raad en hebben de leden hun bij-
drage op dit onderwerp kunnen
leveren. De leden van de raad
wordt gevraagd om tijdens de ver-
gadering de definitieve versie van
deze notitie vast te stellen.
Daarmee wordt het startsein
gegeven voor ambitieus beleid op
het gebied van inclusie in Nieuwe-
gein, wat ertoe moet leiden dat
iedereen in onze stad het gevoel
heeft erbij te horen.

Verder zal de raad een besluit ne-
men over onder meer de parkeer-
tarieven, de begrotingswijziging
van Recreatieschap Stichtse
Groenlanden, de Financiële nota
Technische wijzigingen en een tij-
delijke school in Rijnhuizen. Ook
staat er een vragenhalfuur op de
agenda, waarbij raadsleden vra-
gen kunnen stellen over actuele
onderwerpen die niet op de agen-
da staan.
Je bent welkom in de Raadzaal.
Ook kun je meekijken via
NieuwegeinseRaad.live/Stream1,
waar je ook de volledige agenda
en de bijgaande informatie vindt.

Kerstmarkt in Batau Noord

Op vrijdag 16 december kun je je in
kerstsfeer onderdompelen tijdens de
eerst editie van Kerstmarkt Batau-
Noord. Meer dan 20 creatieve verko-
pers zullen dan hun handgemaakte
producten aanbieden. Naast handge-
maakte producten kunnen bezoekers
poffertjes kopen bij De Kraam en een
warme drank bij de kraam van Bouw-
gein. Het Wijknetwerk Batau-Noord
heeft een leuke actie in petto voor be-
zoekers.

De kerstmarkt wordt aangekleed met be-
hulp van sponsoring door de gemeente,
Molenaar Decoration en een mooie kor-
ting van kringloopwinkel Nieuwe Vorm.

Bezoekers wordt gevraagd om zoveel mo-
gelijk op de fiets of lopend te komen of
met de bus (lijn 77, halte Landmanswei-
de), want parkeerruimte is zeer beperkt.

Goed om te weten dat ook bij slecht weer
de markt door zal gaan, want dan zal de
markt binnen zijn.

De toegang tot de kerstmarkt is gratis en
vindt plaats in het gebouw van Bouw-
speeltuin Bouwgein aan de Hovenierswei-
de 9 in Batau Noord. Het begint om 16.00
uur en duurt tot 20.00 uur.

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: ‘Hoe hoog gaat de thermostaat? In veel gezinnen is dit een discussiepunt. Een graadje lager kan soms veel besparen. Maar
hoe ver ga je of moet je gaan? Heb je een keus? Wanneer wordt het echt te koud in huis?’

De Digitale Nieuwegeiner

https://nieuwegein.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/f9a326aa-70d8-470b-bc76-59e943a3a82b
http://www.keep-in-mind.nl
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Sportief Dagboek (14)

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

Van Echtelt: ‘De euforie na afloop van de
winst op virtueel koploper in 2B het uit Bus-
sum afkomstige BFC was groot op sportpark
Parkhout, waar Geinoord nog ongeslagen is.
De thuisploeg startte deze keer niet afwach-
tend maar duelleerde op elke vierkante
meter en nam zodoende de tegenstander
de regie over de wedstrijd uit handen. Het
resulteerde in het eerste kwartier in een
aantal mogelijkheden. In de 18e minuut was
het raak uit een tot tweemaal toe afgeslagen
cornerbal. Sam Kolsteeg knalde van dichtbij
hard en droog binnen. Je voelde aan alles
dat er binnen de ploeg van Gerrit Plomp een
onverzettelijkheid ontstond. Scheidsrechter
Henk-Jan Westland uit Leusden bleef ijzig
kalm, hoe kon dat ook anders met de felle
koude oostenwind op ons sportpark. Hij riep
trainer Kwadjo Boateng van BFC tot beda-
ren na vermeende opmerkingen aan zijn
adres over de leiding. In de 26e minuut was
het Eser Ozkillit die even zijn befaamde
traptechniek liet zien waarvoor een liefheb-
ber naar een voetbalwedstrijd komt kijken.
Met de nauwkeurigheid welke Johan Cruijff
als kenmerk had draaide hij de vrije trap
diagonaal in de rechterbovenhoek. Keeper
Damian Ranzijn had geen schijn van kans.’

‘De 2-0 voorsprong hield Geinoord tot aan
het rustsignaal vast zonder zelf in noemens-
waardige problemen te komen. Dat BFC de
tweede helft uit een ander vaatje zou tappen
was wel te verwachten. De ploeg ging twee
tempo’s hoger met veel lopende mensen en
zette de thuisploeg met de rug tegen de
muur. Als na 10 minuten was het Lars van

Huisstede die de verdediging van Geinoord
te slim af was en er 2-1 van maakte. Beide
ploegen bleven strijden voor een beter resul-
taat en dat leverde een boeiende tweede
helft op, met mogelijkheden aan beide kan-
ten. Totdat in de 82e minuut dezelfde Lars
van Huisstede bij de eerste paal over het
hoofd werd gezien door de Geinoord-
verdediging. Hij promoveerde de cornerbal
via zijn hoofd tot de gelijkmaker voor BFC.’

,,Ik was even bang dat we in die fase over-
lopen zouden worden’’, verklaarde Gerrit
Plomp na afloop, Maar diep in blessuretijd
was het Michiel van der Valk die alsnog de
eindstand op 3-2 bepaalde. De koude oos-
tenwind voelde ineens aan als een hete mis-
tral en de bomvolle kantine als een warm
bad waar het nog lang gezellig was, mede
door de overwinning van het Nederlands elf-
tal.’

‘Dat uitgerekend Van der Valk de win-
nende treffer op zijn naam bracht, was
pikant. Afgelopen week hoorde hij dat de
KNVB hem voor zes maanden wil schorsen
na een overtreding in de thuiswedstrijd
tegen CSW. Omdat Michiel hiertegen in
beroep is gegaan mag hij tot aan de afhan-
deling van het beroep wel spelen en zodoen-
de bewees hij voor de meerwaarde voor de
thuisploeg. Dan kijk ik persoonlijk heel erg
uit naar de ontmoeting van komende zater-
dag tegen vv Maarssen.’

‘De club lijkt na twee achtereenvolgende
overwinningen onder leiding van Kirtan
Boedhoe de weg omhoog te hebben gevon-
den. Diezelfde Kirtan maakte als beloftevolle
buitenspeler deel uit van een Geinoord-
jeugdteam dat ik ooit heb mogen trainen. Hij
verkoos de jeugdopleiding van PSV om zich
verder te ontwikkelen. Profvoetballer is hij
niet geworden maar als hoofdtrainer is hij
gepokt en gemazeld. Zal hij ooit als hoofd-
trainer bij Geinoord langs de lijn zal staan?
De tijd zal het leren. De overwinning op BFC
heeft veel losgemaakt binnen Geinoord. Dus
wie weet kunnen we Maarssen en Kirtan
verrassen, zoals we dat deze zaterdag BFC
lieten overkomen.’

Jonathan JO10-3 vs
JSV JO10-1:

‘Met Sinterklaas geven wij
geen cadeautjes weg’

‘Wat een prachtige periode is het toch!
De sfeer van sinterklaas, pieten, kerst,
donker en lichtjes maakt het een mooie
tijd. Ook druk, toch ook heftig voor
deze 9 jarigen spelers van voetbalver-
enging JSV, want hoe bekend ze ook
zijn met deze fenomenen, hoeveel
spanning ze toch ervaren’ zo laat de
trainer van dit elftal onze redactie
weten.

Lex van der Veldt, een van de trainers :
‘Uitspelen nabij het slot Zeist is toch

ook wel weer anders dan langs een snel-
weg of een weiland. Het geeft gewoon
een mooi karakter en je verwacht een zich
netjes gedragend publiek en tegenstan-
der.’

‘Jonathan speelt met zijn 1e twee teams
hoger dan JSV en dus troffen wij nu team
drie. De conclusie was eenvoudig, door
wederom een hele sterke openingsfase
was de benodigde concentratie er na een
minuut of 20 wel af en stonden we dik en
dik verdiend op 6-1 voor. Dan wordt de
weerstand lager, het gaat te makkelijk en
vervolgens is de wedstrijd daarna een
foutenfestival, het egoïsme neemt dan
toe, veel gemiste schoten en kansen en
daarmee veranderd het spelbeeld wel.
Kortom na de winterstop weer een stap
omhoog in niveau zou goed zijn voor onze
ploeg, je leert namelijk het meeste als de
tegenstand gelijkwaardig of iets beter is.
Dan moet je soms op je tenen lopen om
daar te komen waar je wilt. Vandaag dus
niet, het was wederom een groot verschil.
Opvallend was dat bij Jonathan ‘de val-
lende zwaan’ of erger nog ‘de tv-schwal-
be’ enorm aanwezig was. Om moe van te
worden hoe vaak spelers van deze ploeg
op de grond lagen te doen alsof hun be-
nen er vanaf lagen. Het is een manier
maar wij winnen liever door te voetballen.
Kortom geen cadeautjes weggegeven en
gewoon met 2-8 naar huis gegaan.’

Peter Looijmans die op voor hem karak-
teristieke wijze met veel power, kracht en
doorzettingsvermogen, van een halve
kans een doelpunt weet te maken.
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CDA bezorgd
over vertrek
Antonius Ziekenhuis

De gemeenteraad van Nieuwegein
is woensdag 30 november via een
persbericht voor het eerst geïnfor-
meerd over het besluit dat het
Antonius Ziekenhuis genomen
heeft per 2035 de meeste zieken-
huisfuncties over te hevelen naar
Leidsche Rijn in Utrecht. Woens-
dagavond 7 december werd dit
besluit door de raad van bestuur
van het Antonius Ziekenhuis toe-
gelicht in een daarvoor apart geor-
ganiseerd overleg.

'Dit besluit kwam als een donderslag
bij heldere hemel, en we kunnen ons
heel goed voorstellen dat dit voor alle
inwoners in Nieuwegein geldt', aldus
Sevim Aksakal, raadslid van het

CDA. 'We hebben straks geen OK’s
meer, geen intensive care, geen
spoedeisende hulp, geen ziekenhuis-
bedden... en dat voor een gemeente
met meer dan 60.000 inwoners, die
nog steeds doorgroeit en vergrijst'.

Wat er overblijft of wat er voor terug-
komt is nog onzeker. Voor de inwo-
ners van Nieuwegein, maar ook voor
andere gemeenten in de regio zoals
Vianen en IJsselstein is dit een grote
aderlating. Het CDA maakt zich grote
zorgen over de bereikbaarheid en
toegankelijkheid van goede zorg in
de regio. Met het OV is het vanaf
Cityplaza 35-50 minuten naar de lo-
catie in Leidsche Rijn. 'Wat betekent
dat als je 80-plusser bent of spoed-
eisende hulp nodig hebt?' aldus het
CDA.

Juist vanwege de vergrijzing, de
enorme groei in de regio, de ontwik-
kelingen zoals woningbouw in de
A12-zone en in de toekomst Rijnen-
burg, zou je verwachten dat er een
andere keuze gemaakt zou zijn. Het
CDA vindt dat ziekenhuiszorg dichtbij
moet blijven maar vreest dat we voor
de meeste zorg straks allemaal naar
Leidsche Rijn moeten. Het besluit is

door de raad van bestuur van het
Antonius Ziekenhuis al genomen,
maar het CDA wil dat het college van
B&W in Nieuwegein zich maximaal
inzet voor behoud van tenminste
poliklinische zorg en spoedeisende
hulp in Nieuwegein. Het CDA zal
hierover vragen stellen aan het col-
lege.

Maandag 29 augustus 2022 brachten
CDA’ers Tweede Kamerlid Joba van
den Berg en raadslid Sevim Aksakal
nog een werkbezoek aan het St.
Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.
Tijdens dit werkbezoek gaf het zie-
kenhuis mogelijke antwoorden op
vragen van de toekomst..

Fractievoorzitter Helen Adriani van
het CDA in Nieuwegein laat onze
redactie weten: ‘Het bijzondere is
dat destijds niets gezegd is over
het besluit weg te gaan uit Nieu-
wegein. Daarom viel het bericht
echt rauw op ons dak. Er is des-
tijds zelfs gesproken over uitbrei-
ding van het aantal IC-bedden en
met geen woord over wat er in
2035 gaat gebeuren.’

Sevim Aksakal, raadslid van het CDA

Tafeltennisters uit Nieuwegein
door naar de finale van de eredivisie

De tafeltennissters van VTV uit Nieuwegein hebben zich geplaatst voor de finale van de
eredivisie. VTV sloot de eerste competitiehelft als derde in de tussenstand, maar speelde
zich naar boven in de tweede helft en versloeg het Leidse Scylla in de halve finale. In de
halve finale werd eenvoudig met 4-0 afgerekend met Scylla uit Leiden.

Li Dong zette VTV meteen op voorsprong door overtuigend haar eerste partij te winnen. Sanne de
Hoop en Tanja Helle volgden het voorbeeld van Dong en zo stond het al snel 3-0 voor de vrouwen
uit Nieuwegein.
Met haar tweede zege van de dag wist Li Dong de zege binnen te slepen voor VTV. Zij klopte
Esmee van Marwijk van Scylla en zette de stand op 4-0. Dat konden de bezoeksters uit Leiden niet
meer goedmaken in de twee resterende partijen, waardoor de halve finale al vroeg beslist was.

Door de overwinning staat VTV op zaterdag 17 december in de eredivisiefinale. Die vindt plaats
in Hilversum. De tegenstander is Den Helder, dat in de andere halve finale met 4-3 won van SKF
uit Veenendaal. De wedstrijden zulllen ook te volgen zijn op het Youtube kanaal van de NTTB.

https://www.pen.nl/artikel/sint-antonius-ziekenhuis-vertrekt-uit-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/sint-antonius-ziekenhuis-vertrekt-uit-nieuwegein
https://www.youtube.com/@NederlandseTafeltennisbond/streams
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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
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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 het boek van '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 Is-
abelle Beernaert (So You Think...

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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Boerderij Warsenhoeck

https://www.pen.nl/artikel/toen-en-nu-boerderij-warsenhoeck

