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SPIJKENISSE •De jaarlijkse kerst-
boom op de rotonde bij apparte-
mentencomplex City Plaza in het
centrum van Spijkenisse maakt
eind dit jaar plaats voor het kunst-
werk Cumulus.
Kunstenaar Pieter Obels uit Tilburg
keek rond in de omgeving, liet zich
inspireren door de bomen bij de
kinderboerderij en de lucht, en
daaruit kwam zijn ontwerp van een
serie stapelwolken van roestkleurig
cortenstaal. ,,Van elke kant dat je
hem benadert, ziet hij er anders
uit,’’ zegt voorzitter Cees van Wijn-
gaarden van de stichting Oud en
Nieuw Spijkenisse, de initiatiefne-
mer van het kunstwerk.
Cumulus zal zo’n 5000 kilo wegen

en zal daarom op een speciale fun-
dering komen. Vanwege het ge-
wicht moet daarvoor zelfs worden
geheid. Het kunstwerk wordt zeven
meter hoog. De vorm is zodanig ge-
kozen dat automobilisten en fiet-
sers er dwars doorheen kunnen kij-
ken.
Het ontwerp van Obels is gekozen

uit 72 voorstellen, waarvan er vijf
zijn voorgelegd aan een door de ge-
meente ingestelde tijdelijke kunst-

commissie. Het was ook het ge-
meentebestuur dat er bij de stich-
ting op aandrong het al uit 2003 da-
terende plan voor een kunstwerk
door te zetten. Eerst was de jaar-

lijkse kerstboom een probleem,
later vormde de economische crisis
de reden dat het plan op een laag
pitje werd gezet. Maar nu wordt er
toch serieus werk van gemaakt. Van

Wijngaarden en zijn medebestuurs-
leden Lenie Waleboer en Jan Bak-
ker hopen met steun van het be-
drijfsleven, fondsen en particulie-
ren de benodigde 80.000 euro bij el-
kaar te krijgen. De vijftig ronde
schijven van 70 centimeter door-
snede in het kunstwerk worden
voor 1500 euro per stuk verkocht.
De voorzitter hoopt dat ze allemaal
worden gesleten. ,,Bij al onze an-
dere projecten is dat gelukt, ik zou
het heel erg betreuren als dat nu
niet het geval is.’’ In dat geval zal de
gemeente bijspringen, zo is beloofd.
Oud en Nieuw Spijkenisse ver-

rijkte de stad eerder met onder
meer beelden van De Dorpsomroe-
per, de Drie Mannetjes op de Krom,
Gezondheidsgodin Hygieia bij het
ziekenhuis, het kunstwerk De
Kringloop van het Geld en het caril-
lon in de Dorpskerk.
De opdracht voor de productie

van Cumulus is inmiddels verstrekt
aan het bedrijf Segno d’Arte in
Groot-Ammers. ,,Als het klaar is,’’
zegt Van Wijngaarden, ,,hebben we
straks op de rotonde niet twee
weken iets moois staan, maar het
hele jaar door.’’ (Theo Teitsma)

Het kunstwerk Cumulus van 5000 kilo en zeven meter hoog komt op de ro-
tonde bij City Plaza in het centrum van Spijkenisse. FOTO BAS VAN DERWEL

Kerstboom wijkt voor ‘stapelwolken’

Een aantal keren ‘volle bak’ kan het
Hellevoetse theater Twee Hondjes
al op voorhand in de boeken zetten:
rapper Ali B., die zich in oktober als
cabaretier komt manifesteren, lijkt
daar een voorbeeld van. ,,Dat tv-
programma van hem, Op volle toe-
ren, heeft een heel ontwapenende
kant van hem laten zien. Dus ik wil
die uitdaging wel aan,’’ blikt Veen-
stra vooruit.
Ook cabaretier en local hero (uit

het naburige Dirksland) Richard
Groenendijk is goed voor een uit-
verkocht huis. ,,Richard komt al bij
ons vanaf het allereerste begin.
Eerst nog als presentator in het
winkelcentrum, tegenwoordig is-ie
kind aan huis in het theater.’’ Groe-
nendijk staat in februari twee avon-
den achtereen in Twee Hondjes.
Trots is Veenstra op het cabaret-

optreden van Van der Laan & Woe,
die in januari komen. ,,Daar heb ik
lang mee gewacht, maar hun optre-
den tijdens de oudejaarsvoorstel-
ling van Erik van Muiswinkel heeft
me over de streep getrokken.’’ De
Rotterdamse Frédérique Spigt
brengt haar nieuwe voorstelling
Land en ook Rob Kamphues, tegen-
woordig vooral tv-maker, staat weer
op het toneel.
Ook op het terrein van de muziek

probeert het Hellevoetse theater

een goed evenwicht te vinden tus-
sen mainstream en de voorhoede.
Tegenover een avond Worst of the
80’s, een avond onvergetelijke hits
van 25 jaar geleden met Hans van
der Togt, staat de Ierse singer-song-
writer Albert Niland. ,,Daar ben ik
echt fan van. Die kan ik naar Neder-
land halen omdat we hem hier met-
een een toertje van tien, vijftien op-
tredens kunnen aanbieden.’’ Dat
lukt Veenstra doordat hij regelma-

tig overlegt met collega-theaters.
Behalve de ‘buren’ in Brielle ook in
Naaldwijk, Hendrik-Ido Ambacht
en in het Westland. ,,Zij komen dan
bijvoorbeeld met Souldada, dat in
maart bij ons staat. Mijn tip is dan
Niland.’’ Ook Jodymoon (duo met
strijkkwartet) behoort tot Veenstra’s
tips: ,,De producer van Anthony &
the Johnsons zit daarachter. Pop-
muziek met ruimte voor melancho-
lie dus.’’

BEYONCÉ
Zangeres Pam Feather was in 2004
nog de winnares van Voornes Open
Podium, dat toen mede door Twee
Hondjes werd georganiseerd. ,,Dan
vind ik het leuk dat zij zeven jaar
later toch op het punt van doorbre-
ken staat en dat ze door iemand als

Giel Beelen wordt omschreven als
de Rotterdamse Beyoncé.’’ Blij is de
theaterdirecteur dat hij, ‘zolang het
nog kan’, een groot gezelschap als
The Basily Gipsy Band heeft weten
te contracteren. ,,Je wilt geen 50
euro voor een voorstelling vragen.
De prijzen blijven nu nog redelijk.’’
Twee Hondjes probeert met de

programmering andermaal te be-
wijzen dat het een ‘breed theater’ is.
,,We zijn er zeker niet alleen voor de
happy few. Mensen die dat roepen,
nodig ik graag uit eens een maandje
met ons mee te lopen. Dan zullen ze
zien wie hier allemaal komen.’’

Het programmaboekje is beschik-
baar vanaf 30mei. Vanaf die datum
kunnen er ook kaarten worden ge-
reserveerd.

HELLEVOETSLUIS • Thea-
ter Twee Hondjes biedt
de bezoekers komend
seizoen zeventig ver-
schillende voorstellin-
gen. Behalve grote
namen als Youp van 't
Hek en Dolf Jansen, die
voor schappelijke prijzen
komen ‘try-outen’, houdt
directeur Johan Veenstra
met nadruk de deur open
voor onbekend talent.

EDWINWENDT

TweeHondjes houdt deur open voor nieuw talent
Youp, maar ook Jodymoon

Met de klok mee, van linksboven: Albert Niland, Youp, Rob Kamphues en Jodymoon komen naar Twee Hondjes.

We komen ook aan
artiesten door
elkaar als collega-
theaters te tippen.
Johan Veenstra

Ron van Dijen geeft zaterdag 21
mei om 13.00 uur bij het NPB in
Brielle een lezing over sungazen,
zonnestaren. Doordat Van Dijen
regelmatig rechtstreeks in de
zon kijkt, zijn z’n reumatische
klachten, depressies en chroni-
sche pijnklachten naar zeggen
verminderd. Deze techniek wil
hij nu aan anderen overbrengen.

Wat is sungazen precies?
,,Het is een 5000 jaar oude tech-
niek, waarbij je op veilige mo-
menten rechtstreeks in de zon
kijkt. Deze methode kan elk
ziektebeeld regenereren en het
is goed voor je persoonlijke ont-
wikkeling. Het is eigenlijk niets
nieuws, want iedereen kijkt in-
direct in de zon als hij of zij
naar buiten gaat. Iedereen heeft
daar baat bij, je wordt er vrolijk
van.’’

Wat doet het zonnestaren dan
met mensen?
,,Je zult merken dat je vrolijker,
liefdevoller en minder gespan-
nen wordt. Ook je verslavingen
houden op. Het voelt als thuis-
komen. Mensen die ziek zijn,
kunnen het heft eindelijk in
eigen hand nemen en hoeven
niet meer afhankelijk te zijn
van dokters waarin ze weinig
vertrouwen hebben of van me-
dicijnen met bijwerkingen. Bij-
voorbeeld obesitaspatiënten zul-
len merken dat ze minder hon-
ger hebben.’’

In de zon kijken is toch slecht?
,,Nee. Het is veilig in het eerste
uur na zonsopkomst en laatste
uur voor zonsondergang. In het
begin zal het mensen maar een
paar seconden lukken, maar ik
heb technieken ontwikkeld om
het langzaam op te bouwen.’’

En wat als het lang bewolkt is?
,,Het lichaam werkt als een bat-
terij, die zichzelf kan opladen.
Daardoor kun je ook even voor-
uit als er geen zonlicht is, bij-
voorbeeld in de winterperiode.’’

Uwilde met een vaste telefoon
bellen.Waarom is dat?
,,Ik heb last van de straling van
mobiele telefoons. Dat is heel
andere elektriciteit dan zon-
licht. Ik ben door het sungazen
heel gevoelig geworden en ben
steeds helderder gaan waarne-
men en proeven. Ik leef volgens
het ritme van de zon. Ik eet ook
alleen nog noten, fruit en zaden.
Voor de rest is het zonlicht mijn
voeding.’’

(Suzanne Eijgenraam)

Sungazer Ron van Dijen hoeft
bijna niet meer te eten. PRIVÉFOTO
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Zonnestaren als
remedie tegen
allerlei ziektes

Ron vanDijen
Sungazer


