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Koken met pen.nl

Een beproefd Italiaans gerecht,
normaal gesproken gemaakt van
kalfsvlees, maar deze variant
heeft de voorkeur van onze kok
Eric Dekker, onze kookgek:
‘Saltimbocca van varkensvlees’
Ben je met z’n vier dan gewoon
alles verdubbelen.
__________________________

Alle straten, lanen, driften, plei-
nen en wat dies meer zij, vastge-
legd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij be-
paalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids de alfa-
betische volgorde in deze ru-
briek. Deze week dus de Kro-
nenburg in de wijk Batau Noord
in Nieuwegein.

Politie in actie
als kinderen spelen
met balletjespistool

De politie in Nieuwegein is
maandagmiddag 13 januari in
actie gekomen na een melding
van een bewoner dat twee kin-
deren met getrokken pistool in
de wijk zouden lopen. ‘Deze
melding werd zeer serieus ge-
nomen waarop wij ter plekke zijn
gegaan’, zo laat de politie op
Facebook weten.

‘Gelukkig luisterden de kinderen
toen wij ze aanspraken en hoef-

den wij ons vuurwapen niet te
pakken. Het bleek om een balle-
tjespistool te gaan welke op af-
stand niet van echt te onder-
scheiden was. Een goed gesprek
met ouders en inbeslagname
van het ‘wapen’ volgde.’

De politie laat weten dat in
bovenstaande situatie zij altijd
hun vuurwapen mogen gebrui-
ken! ‘Dit kan als schokkend wor-
den ervaren voor kinderen en
ouderen. Vaak is een balletjes-
pistool niet van echt te onder-
scheiden. Dit kan veel onrust
veroorzaken, hoe onschuldig de
situatie ook is.’

Landelijke Bergsportdag

De Koninklijke Nederlandse
Klim- en Bergsport Vereniging
organiseert op zondag 9 februari
2020 een Bergsportdag. Op de-
ze dag kom je alles te weten
over bergwandelen. Als lid van
KWBN heb je gratis toegang. De
Bergsportdag wordt gehouden in
het NBC Congrescentrum aan
de Blokhoeve 1 en duurt van
09.30 tot 17.00 uur. Ben je lid
van KWBN? Dan heb je op ver-
toon van je Wandelvoordeelpas
gratis toegang tot de Bergsport-
dag. Niet leden betalen een toe-
gangskaartje in de voorverkoop
voor slechts € 5,- en aan de deur
€ 7,-. Kinderen tot 14 jaar mogen
gratis naar binnen.

Tijdens de Bergsportdag kunnen
bergwandelaars bij vele stand-
houders informatie krijgen over
alle facetten van bergwandelen:
van mooie wandelgebieden tot
het nieuwste materiaal en wan-
delvakanties in de bergen. Je
kunt bijvoorbeeld nieuwe wan-
delschoenen testen op een wan-
delparcours en meedoen aan
praktische workshops over onder
meer de juiste wandelhouding,
het lopen met stokken en EHBO
in de bergen. Daarnaast geven
inspirerende sprekers lezingen
over bergsport.

100% klimaatneutraal
De Bergsportdag wordt 100% kli-
maatneutraal georganiseerd.
Omdat de KWBN duurzaamheid
zo belangrijk vindt, komt dit ook
terug in het lezingen- en work-
shopprogramma.
__________________________

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI: redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Sloop markant gebouw Allianz aan de Buizerdlaan

De omwonenden van de Buizerdlaan in Nieuwegein werden begin
november 2019 op de hoogte gebracht van de sloop- en asbest-
sanering van het markante glazenkantoorgebouw Buizerdlaan 12.
Het kantoorpand, met een grondoppervlakte van 5.928 m2 en een
kantoorvlak van 3.462 m2 werd gebouwd in 1983. De Zwolsche Alge-
meene, later Allianz, was de huurder. De laatste periode maakte het
ING landelijk trainingscentrum nog gebruik van de ruimte in de wijk
de Doorslag.

In het spiegelgebouw aan de Buizerdlaan werkten tijdens de hoogtij-
dagen gemiddeld 600 medewerkers. De laatste jaren stond het ster-
vormige gebouw al een aantal jaren leeg.

Dit markante glazen gebouw was representatief en architectonisch
een topper voor Nieuwegein. ‘Een gemis voor de gemeente en be-
woners’ aldus Wim van Wijk eerder tegenover onze redactie. Enkele
omwonenden gaan de sloopwerkzaamheden volgen en brengen ons
regelmatig op de hoogte met een ode over dit karakteristieke gebouw
op De Digitale Stad Nieuwegein.

Deze keer trok Bart van Rooijen erop uit met zijn camera om onze
lezers een impressie te geven van de sloopwerkzaamheden van het
markante gebouw aan de Buizerdlaan.
_______________________________________________________

_______________ ________________________________________________________________ __________________________________________________

______________________________________________________ ________________________________________________________________ ___________
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De Ruilfabriek Conceptstore
opent 1 maart haar deuren
op Cityplaza

Op 1 maart aanstaande opent Stichting de
Ruilfabriek haar deuren op winkelcentrum
Cityplaza in Nieuwegein. De winkel op het
Plein 114 bovenaan de roltrappen (boven
Rituals), zal een hotspot worden waar life-
style, fashion, workshops, ideeën en duur-
zaamheid samen komen.

Binnenkort vinden er twee informatiebijeen-
komsten plaats, één in de ochtend voor vrij-
willigers en één in de avond voor onderne-
mers. Wil je vrijwilliger worden? Kom dan
langs op de informatieochtend op woensdag
22 januari van 10.00-11.30 uur. Wil je on-
dernemer worden in de Ruilfarbriek Concept-
store? Kom dan langs op vrijdag 24 januari
tussen 19.00-20.30 uur.

In de Ruilfabriek zal kennis, ervaring en ple-
zier geruild worden en geven de medewer-
kers vrijwilligers én ondernemers een plek
om hun ontwikkeling te vergroten. In de Ruil-
fabriek conceptstore kun je vanaf 1 maart dat
originele toffe item shoppen, je verdiepen in
de mooie handgemaakte producten van on-
dernemers en zullen er duurzame artikelen
te koop worden aangeboden. ‘Als je bij de
Ruilfabriek iets koopt, krijg je jouw product
mee in een tasje gemaakt van restanten van
behangboeken. Hoe mooi is dat?’ aldus Ilja
Jansen, oprichter van de Ruilfabriek.

Ilja: ‘Je kunt bij de open etalage heerlijk een
kopje thee drinken met uitzicht op Cityplaza.
De vrijwilligers bedienen je graag! De winkel

Ilja Jansen, oprichtster De Ruilfabriek
____________________________________

wordt volledig vintage ingericht waarmee de
Ruilfabriek laat zien dat hergebruik ook heel
mooi kan zijn.’

In de Ruilfabriek is er ruimte om een work-
shop te volgen of te geven en zullen er regel-
matig bijeenkomsten worden georganiseerd.
Denk aan NL DOET, Internationale vrouwen-
dag en een jongeren Vintage Sale. ‘Zo ont-
staat er een mooie ontmoetingsplaats in het
hartje van Nieuwegein’ laat Ilja onze redactie
weten.

Zoek je ook een plek voor jouw bijeenkomst
of activiteit dan ben je bij de Ruilfabriek aan
het goede adres. Er is een open en een af-
gesloten ruimte beschikbaar tegen een be-
taalbare prijs. ‘Of kom eens gezellig werken
op een van onze flexwerkplekken!’

Meer weten? Kijk op de website voor meer
informatie. ‘Ruilen hoeft niet alleen te beteke-
nen dat je spullen kunt ruilen, al is er wel een
echte Ruilkast aanwezig.’

JO17-1 zet sponsor Head Office
by Bjorn in het zonnetje

JO17-1 doet het momenteel uitstekend in de
competitie. Met 37 punten uit 13 wedstrijden
is JO17-1 de trotste koploper in de hoofd-
klasse en dat is terecht. Het is niet moeilijk
om uit te rekenen dat dit puntenaantal ook
nog eens een ongeslagen status betekent,
voorwaar een uitstekende (en bijna maxi-
male) prestatie. De winterstop is voorbij en
het team op Sportpark Galecop kan vanuit
een goede positie de weg naar het kam-
pioenschap gaan inzetten. Maar niets is nog
zeker want de concurrentie ligt op de loer!
Het team mag er op rekenen dat elke tegen-
stander er een tandje bij gaat zetten.

Onder het motto ‘als je haar maar goed zit’
bezochten Remco Sandbrink (trainer JSV
JO17-1) en JSV huisfotograaf Jordi Jupijn
(fotografie Jordi) hoofdsponsor Head Office
by Bjorn aan de Richterslaan 62. Remco:
‘Ik kom zelf al een aantal jaren met mijn kin-
deren bij deze kapper en het is elke keer
weer een mooie beleving, gezellig, gastvrij
en kwalitatief uitstekend.’

Bjorn Gesser eigenaar van Head Office by
Bjorn kreeg namens de selectie van JSV
JO17-1 een nieuwe teamfoto uitgereikt als
dank voor zijn investeringen in dit team. De
foto heeft een mooie plaats gekregen in de
zaak.

Wilt u meer weten over sponsoring bij JSV
want de club besteed de afgelopen tijd veel
meer tijd aan sponsoren, neem dan contact
op met de sponsorcommissie: sponsor-
ing@jsv-nieuwegein.nl.

_______________________________________________________________ _________

FOTO: AREND BLOEMINK

______________________________________________________________ _______________________________________________________________ __
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Winterse Bouwavond
bij Bouwspeeltuin
Bouwgein

Op zaterdagavond 18 januari or-
ganiseert bouwspeeltuin Bouw-
gein een Winterse Bouwavond
op het terrein aan de Hoveniers-
weide. Aanvang vanaf 18.30 uur,
deelname is gratis en het duurt
tot uiterlijk 20.30 uur.
Op die avond zijn er twee ver-
lichte hutten waar de kinderen
aan kunnen bouwen.
Tussendoor verwarmen de kin-
deren zich bij een vuurtje, waar
ze ook marshmallows en pop-
corn kunnen maken. En natuur-
lijk is er warme chocomelk en
koffie en thee voor de ouders.
De avond is voor kinderen uit
Nieuwegein. Maar ook ouders en
vrijwilligers van Bouwgein zijn
van harte welkom.
Doe een dikke jas en hand-
schoenen aan en zet een muts
op.

AHN Kookworkshop
voor jongeren
25 tot en met 40 jaar

Zaterdag 18 januari houdt de Al-
gemene Hulpdienst Nieuwegein
(AHN) weer een kookworkshop.
Deze keer voor jongeren van 25
tot en met 40 jaar die graag in
contact komen met leeftijdsgeno-
ten.

Misschien voel jij je ook weleens
eenzaam, misschien zit je wel in
de Wajong of bijstand, misschien
vindt je het gewoon gezellig om
in een ontspannen en gezellige
sfeer samen wat te ondernemen.

De workshop start om 15.00 uur
met het uitzoeken van de recep-
ten voor een 2-gangen diner,
vervolgens gaan de deelnemers
samen boodschappen doen en
om 16.00 uur wordt begonnen
met het voorbereiden van de
maaltijd, zoals het snijden van
de producten en het koken van
de maaltijd.

De bedoeling is dat rond 17.30
uur iedereen aan tafel gaat en
om 19.00 uur alles weer
opgeruimd en schoon wordt

achtergelaten. Er zijn maar een
beperkt aantal plaatsen beschik-
baar, dus meld je op tijd aan.

De workshop wordt gehouden op
zaterdag 18 januari van 15.00 tot
19.30 uur in de recreatieruimte
van de Boogh aan de Oortjes-
burg 2 in Batau Noord (naast de
dierenarts).

Mocht je nog vragen hebben en/
of je willen opgeven voor deze
kookworkshop: dat kan per mail
begeleider@hulpdienst-
nieuwegein.nl of telefonisch
0303073574.

Waterdruk in Nieuwegein
weer normaal

De waterdruk in Nieuwegein is
weer normaal. Afgelopen zater-
dag hadden diverse wijken last
van de waterdruk. Het begon in
de wijk Galecop. Mensen die
wilde douchen in deze wijk had-
den in de morgen al last van een
kleine straal water en dat duurde
de hele dag. Ook huishoudens in
de wijk Jutphaas moesten het
met een lage waterdruk doen.

In Jutphaas hadden huishou-
dens in een viertal straten geen
geen water. Het ging volgens
waterleidingbedrijf Vitens om de
Wijnesteijnstraat, Rijnenborgh-
straat, Vredebestlaan en de
Zwanenburgstraat.

Als gevolg van een leidingbreuk
was er sprake van minder of
geen waterdruk. De problemen
daar werden zaterdagmiddag
rond 16.40 uur gemeld. In de
loop van zaterdagavond zijn de
problemen opgelost door Vitens.
__________________________

Lunchpauzeconcert

Op vrijdag 24 januari verzorgen
Sophie van Dijk (harp) en Els
van der Weij (saxofoon) vanaf
12.45 uur een lunchpauzecon-
cert in het theatercafé van DE
KOM.
Kom langs op deze muzikale
vrijdagmiddag. De toegang is
gratis.

Op het jaarlijkse nieuw-
jaarsfeest voor vrijwilli-
gers in Vreeswijk is de
aftrap gegeven van
‘Samen is Beter’ dat
gaat inzetten op het
vergroten van het be-
reik van alle activiteiten
die georganiseerd wor-
den in de buurt. Na 5
jaar hard werken biedt
het Dorpshuis een ste-
vige basis om nog ‘een
tandje erbij te zetten’.

De komende 2 jaar
wordt er intensief ge-
werkt om het voor de
mensen die om fysie-
ke, of andere redenen,

niet deel nemen aan
activiteiten en evene-
menten beter mogelijk
te maken om ook mee
te doen.
Getrainde vrijwilligers
gaan door middel van
persoonlijk contact
mensen nadrukkelijk
uitnodigen en er voor
zorgen dat mensen, die
willen, deel kunnen ne-
men aan het aanbod.

Door samenwerken
veel mogelijk
Door goed samen te
werken maken ze in
Vreeswijk veel moge-
ljk. Het nieuwsjaars-

feest wordt ieder jaar
georganiseerd door en
voor vrijwilligers van
verschillende organi-
saties: het Wijkplat-
form, ’t Laantje, de ac-
tiviteitengroep Vrees-
wijk en het Dorpshuis.

GoedeBuur
In iedere straat woont
wel een GoedeBuur.
Een buur die weet wie
de mensen zijn in zijn/
haar straat die wel wat
extra aandacht kunnen
gebruiken.
Het Dorpshuis en het
Wijkplatform Vreeswijk
gaan de GoedeBuren

als schakel tussen in-
woners, Dorpshuis en
Wijkplatform gebruiken.
De GoedeBuur geeft
aan het Dorpshuis door
welke mensen bena-
derd kunnen worden
voor een huisbezoek
door getrainde vrijwil-
ligers. Ook kan de
GoedeBuur melden bij
het WPV als er nieuwe
bewoners in de straat
zijn. Deze mensen ont-
vangen dan het wel-
komst-doosje.
Wilt u in uw straat de
GoedeBuur zijn; meldt
u aan: wpvreeswi-
jk@gmail.com.
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_________________________ ________________________________________________________________ __________________________________________________

_________________________ ______________________

_______ ________________________________________

‘Samen is Beter’

Zondag 12 januari genoten 120 mensen van het leuke intermezzo en het heerlijke buffet.
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Willem Wilmink centraal
bij Soep&Cultuur
in Dorpshuis Fort Vreeswijk

Zondag 26 januari van 14.30 tot 16.30 uur
heeft Soep&Cultuur in Dorpshuis Fort
Vreeswijk een themamiddag over Willem
Wilmink, dichter voor alle leeftijden. De en-
tree bedraagt € 2,- en voor de liefhebbers is
er na afloop natuurlijk heerlijke soep voor
€ 2,50 per kop.

Yvonne Sellers en Tom ter Horst presente-
ren het programma van deze middag, dat bol

staat van bekende liedjes, een documentaire
over zijn werk en leven en opnames van
Jenny Arean die zijn gedichten leest. Maar
ook nieuwere fragmenten uit DWDD worden
vertoond.

Voor Willem Wilmink was het om het even of
een goede tekst een gedicht werd of een
liedje. Zijn teksten klonken decennialang
overal, zijn vaak vrolijk en olijk, maar een
floers van weemoed is nooit ver weg. Een
dichter van wie iedereen de teksten kent:
‘Het moet er allemaal nog zijn, de deur, de
bomen en het plein.’

Wilmink schreef gedichten en verhalen voor
volwassenen en kinderen, teksten voor caba-
ret en televisie. De nederlandse (kinder)tele-
visie heeft dankzij Wilmink gloriejaren ge-
kend. De dichter werkte mee aan de onver-
getelijke Stratenmakeropzeeshow, Klokhuis
en J.J. De Bom.

Klaverjasavond bij Stichting
Petanque Nieuwegein Nederland
(SPNN)

De Stichting Petanque Nieuwegein Neder-
land (SPNN) organiseert ook dit jaar weer
enkele competitie avonden klaverjassen. De
eerst volgende vind plaats op vrijdagavond
17 januari. De kosten voor deelname zijn
4.00 euro p.p. Dit is inclusief een kopje kof-
fie of thee. Er zijn mooie prijzen te winnen
(meestal vleesprijzen), deze keer zijn er
geldprijzen te verdienen.

De Klaverjasavond vindt zoals gebruikelijk
plaats in het Petanque Centrum Nieuwegein
aan de Galecopperzoom 1. Het begint om
19.30 uur en de zaal is open vanaf 18.45
uur.

Elke donderdagmiddag kunt u ook komen
klaverjassen in het Petanque Centrum
Nieuwegein aan de Galecopperzoom 1.
Deze middag begint 13.30 uur. De zaal gaat
om 13.00 uur open. Informatie en opgave
kan via telefoonnummers: 0622414051.
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Thema-avond
voor ondernemers
over ondermijnende
criminaliteit

De gemeente wil samen met on-
dernemers en pandeigenaren
Nieuwegein aantrekkelijk en
veilig houden. Daarom nodigen
burgemeester Frans Backhuijs
en wethouder Ellie Eggengoor
ondernemers graag uit voor een
speciale thema avond over on-
dermijnende criminaliteit en wat
er tegen te doen is.

Voorbeelden
Een restaurant zonder klanten.
De kapper of het autobedrijf dat
overdag nooit open is. Zomaar
een aantal voorbeelden van
georganiseerde ondermijnende
criminaliteit die ook in uw omge-
ving kunnen voorkomen. Steeds
meer proberen criminelen naar
de bovenwereld te komen en ge-
bruik te maken van de schijnbare
anonimiteit die bedrijventerrei-
nen en het buitengebied hen
biedt. Criminelen hebben onder-
nemers nodig om aan spullen te
komen. De ondernemers zijn
zich daar niet altijd van bewust.

Criminaliteit tegen gaan
Tijdens de bijeenkomst proberen

we het onzichtbare zichtbaar te
maken, om zo samen georgan-
iseerde criminaliteit tegen te
gaan. De gemeente houdt deze
avond samen met onder andere
het Platform Veilig Ondernemen
Midden-Nederland (PVO-MN).

Waar en wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats op:
woensdag 29 januari, van 18.00
– 21.30 uur in het Dynahouse
aan de Perkinsbaan 11. U kunt
zich nog tot 27 januari aan-
melden voor deze bijeenkomst
via ondernemen@nieuwegein.nl.

City Nieuwegein
vernieuwt

Voor de verdere vernieuwing van
City Nieuwegein is op 12 decem-
ber 2019 een Gebiedsopgave
vastgesteld. Hierin zijn uitgangs-
punten en leidende principes
vastgelegd. Het is onder meer
een vertaling van de wensen die
zijn opgehaald tijdens de co-cre-
atiebijeenkomsten City made by
you. Met een behoorlijke ambitie
op duurzaamheid, mobiliteit en
wonen. En met levendigheid,
groen en gezelligheid als rode
draad.

Hooflijnen voor City West
City West is het deel van City
met onder meer de parkeer-
plaats en het rode gebouw ‘De
Pionier’ op de hoek Zuidst-
edeweg/A.C. Verhoefweg. De
hoofdlijnen van de Gebieds-op-
gave zijn verbeeld en beschre-
ven. De tekst van de Gebiedsop-
gave kunt u hier lezen.
Uiteraard is er nog voldoende
mogelijkheid om met elkaar plan-
nen voor City West verder in te
vullen. De volgende stap is het in
co-creatie uitwerken van de Ge-
biedsopgave. Daarna worden
ontwikkelkaders voor de ver
schillende deelprojecten

opgesteld en door de gemeen-
teraad vastgesteld. Deze kaders
worden meegegeven aan ont-
wikkelaars die in City West een
bouwproject willen realiseren.

Waarom vernieuwen?
Door de enorme druk op de wo-
ningmarkt is het voor veel doel-
groepen lastig om een passen-
de woning te vinden. City is bij
uitstek de plek om veel wonin-
gen te bouwen: dicht bij de win-
kels en de voorzieningen en het
nieuwe moderne knooppunt voor
tram en bus. In City worden de
komende jaren in totaal nog tus-
sen de 1.500 en 2.000 nieuwe
woningen gebouwd. Met aan-
dacht voor kwalitatief goede, be-
taalbare, sociale en middeldure
huurwoningen en woningen met
zorg. Doel van de verdere ver-
nieuwing is om City groener, le-
vendiger, aantrekkelijker en
duurzamer te maken. Waar mo-
gelijk worden de ideeën in co-
creatie uitgewerkt.

Gebiedsopgave City West
De gemeente Nieuwegein heeft
onderzocht, gerekend en geluis-
terd. Op basis daarvan is de Ge-
biedsopgave City Nieuwegein
gemaakt.

__________________________ __________________________________________________

___________________________________ _________________________________________

________ ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
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Tweede editie
Nighttrail en FunRun
bij Skipiste Nieuwegein
in voorbereiding
Na het grote succes van de eer-
ste editie gaat er een tweede
editie komen van de Nighttrail
Utrecht en de daarbij behorende
FunRun, de voorbereidingen zijn
al in volle gang. Op zaterdag-
avond 1 februari aanstaande or-
ganiseren BodyRun en IJ-Run
samen een Night fun-run en een
Night-trail. Net als afgelopen edi-
tie gaan de deelnemers die
avond hardlopen over onverlich-
te (en onverharde) paden. Dit al-
les vindt plaats in de omgeving
van Skipiste Nieuwegein en de
Nedereindseplas.

Afstanden
De trail-afstanden zijn 7,5 en 15
km met daarin opgenomen een
gedeelte van een mountainbike-
parcours. De route wordt aange-
geven door middel van fluorise-
rende pijlen en linten. Daarnaast
wordt een 5 kilometer lange Fun-
run georganiseerd die vrijwel ge-
heel vlak en verhard is, maar wel
in het ‘pikkedonker’. Uiteraard
worden er bij de FunRun weer
lichtgevende foam sticks uit-
gedeeld en voor de meest origi-

nele outfit is er een prijs beschik-
baar. Het beloofd weer een mooi
schouwspel te worden met de
vele lichtjes die door het donkere
landschap bewegen. Na afloop
worden de deelnemers ook dit
jaar weer getrakteerd op een
spetterende afterparty met een
DJ, geheel verzorgd door Skip-
iste Nieuwegein.

Ook dit jaar gaat een groot ge-
deelte van de opbrengst van de
inschrijfgelden naar Stichting
Hartekind, een stichting die zich
inzet voor de belangen van kin-
deren met een aangeboren hart-
afwijking. Inschrijven kan op de
website www.nighttrail.nl. Van-
wege de beperkte ruimte is er
wel een limiet aan het aantal
deelnemers per afstand. De
deelnemers dienen zelf voor ver-
lichting te zorgen, dit geldt voor
alle afstanden.

Vrijwilligers gezocht
Tenslotte zijn er nog vele vrij-
willigers nodig om het evene-
ment te begeleiden. Vrijwilligers
kunnen zich melden via de
e-mail info@ijrun.nl.

Programma
Gluren bij de Buren
bekend
Er staat een gloednieuwe editie
van ‘Gluren bij de Buren Nieu-
wegein’ voor de deur! Op zondag
9 februari 2020 worden 35 huis-
kamers door de hele gemeente
Nieuwegein omgetoverd tot tijde-
lijke podia voor lokaal talent. Het
Perzisch tapijt wordt tot podium
gebombardeerd en de hoekbank
tot tribune. In heel Nederland,
verdeeld over 22 steden, zijn
maar liefst 4060 optredens naar
ieders hartelust.

Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn
er optredens van rapformaties tot
theatermakers en van cabare-
tiers tot 30-koppige koren. Kort-

om, voor ieder wat wils en ook
nog eens gratis toegankelijk.
Zo kun je een reis om de wereld
maken aan de Lekboulevard, ge-
nieten van een nieuw begin aan
de Serenadelaan of een Late
Night Live Experience ervaren
op de Appelvink. Het hele pro-
gramma kunt u hier bekijken.

Gluren bij de Buren wordt geor-
ganiseerd vanuit een stichting
zonder winstoogmerk. ‘Dankzij
duizenden enthousiaste vrijwil-
ligers (onze gastvrije huiskamer-
eigenaren en lokale podiumkun-
stenaars) kunnen we jaarlijks
ruim 1300 gratis toegankelijke
mini-podia presenteren’ aldus de
organisatie. ‘Gluren bij de Buren’
wordt voor de negende keer
georganiseerd in Nieuwegein.

___________________________________________________ ___________________________
___________________________________________ _______________________________

Hoe Nieuwegein
een klimaatneutrale stad wordt

Verduurzaming is een groot onderwerp, niet
alleen in Nederland. Landen werken op dit
moment samen om een verbetering van het
klimaat te realiseren. Naast dat de overheid
zich hiermee bezighoudt, stimuleert de over-
heid ook jou als persoon om te verduurza-
men. In Nieuwegein is verduurzaming ook
een groot onderwerp. Ben je benieuwd naar
wat de plannen van Nieuwegein zijn en hoe
jij een steentje bijdraagt?

Een klimaatneutraal Nieuwegein
Verduurzaming van je woning is de manier
om je woning het milieu minder te laten be-
lasten en meer zelfvoorzienend te zijn. Dit is
door het gebruik van milieuvriendelijke mate-
rialen en het toepassen van energiebespa-
rende maatregelen te realiseren. De eerste
stappen voor het verduurzamen van Nieuwe-
gein zijn al in 2017 genomen door Peter Sno-
eren, de voormalige Wethouder Duurzaam-
heid. Hierbij is het doel dat Nieuwegein in
2040 klimaatneutraal is. Dat betekent dat
Nieuwegein als stad geen toename van CO2
in de atmosfeer meer veroorzaakt.

Kies voor groene stroom
Grijze stroom is een vorm van stroom die
momenteel nog in veel huishoudens te vin-
den is. De opwekking van grijze stroom, vindt
plaats uit fossiele brandstoffen zoals aard-
gas, aardolie en kolen. Tijdens deze opwek-
king komt er veel CO2 vrij, wat een slecht ef-
fect heeft op het milieu. Bij groene stroom is
dit niet het geval. Om zelf groene stroom op
te wekken, laat je zonnepanelen plaatsen op
je dak. Je hoeft hierbij niet te vrezen voor je
dakbedekking, zonnepanelen plaats je na-
melijk met behulp van een installatie boven
je dakpannen, bitumen of op je dakkapel.
Door met zonnepanelen groene stroom op te
wekken, gebruikt jouw huishouden minder
grijze stroom.

Vanavond
‘Dorpskerk, de musical’

Een musical over de kerk in 2020 in een fraai
200 jaar oud kerkgebouw. Op vrijdagavond
17 januari zullen verteller Kees Posthumus
en accordeonist Juul Beerda hun voorstelling
‘Dorpskerk, de musical’ spelen in de Dorps-
kerk aan de Nedereindseweg in Jutphaas.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en de
voorstelling begint om 20.00 uur.

‘Dorpskerk, de musical’ vertelt het
meeslepende verhaal van Roos en Pim.
Roos is een actief kerkenraadslid van de
Protestantse Gemeente in Nieuwegein.
Samen met haar collega-kerkenraadsleden
houdt zij de gemeente draaiende. Dit jaar
viert de gemeente het 200-jarig bestaan van
hun prachtige kerkgebouw. Pim is net in
Nieuwegein komen wonen en heeft helemaal
niets met welke kerk of welk geloof dan ook.
Toch kruisen hun wegen elkaar, met on-
verwachte en spannende gevolgen. Hun
liefde lijkt helaas geen kans van slagen te
hebben, de verschillen zijn te groot. Gelukkig
komt het allemaal goed, want ‘het is een mu-
sical.’

(verder lezen)

_____________________________________________________ ______________________
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Geinoord biedt
nieuwe activiteit voor senioren

Al een aantal jaar organiseert sv Geinoord
op de dinsdagmorgen het wandelvoetbal
voor de senioren voor wie het reguliere voet-
bal te snel gaat. Vanaf 4 februari breidt de
vereniging deze activiteit uit met beweging,
spel en gezelligheid tijdens de koffie en
lunch. Het nieuwe aanbod, in de vorm van
het project ‘Geinoord, met en voor elkaar’,
is speciaal bedoeld voor inwoners van Nieu-
wegein van 75 jaar en ouder.

Sommige mensen komen nog maar weinig
buiten. Of vinden het te stil in huis. Bij sv
Geinoord op sportpark Parkhout kunnen zij
op dinsdagen van 09.45 tot 13.30 uur terecht
voor koffie, lunch en gezelligheid. Wie zin
heeft kan meedoen met een spel (zoals sjoe-
len, kaarten, een bordspel of darten) of een
buitenactiviteit (zoals jeu de boules of een
aangepaste beweegactiviteit). Gewoon kijken
naar de wandelvoetballers kan natuurlijk ook.

Voor wie, wanneer en waar
Voor mannen en vrouwen vanaf 75 jaar.
Elke dinsdag vanaf 4 februari 2020 tussen
09.45 en 13.30 uur.
Sportpark Parkhout te Nieuwegein.

Deelname, koffie, thee en lunch zijn gratis.
Vervoer kan geregeld worden. Voor meer in-
formatie: Rien Nijsse 0648028002 of Gerard
van Vliet 0628150836, stuur een mail naar
meve@svgeinoord.nl.

Collectecomité Nieuwegein
zoekt collectanten
voor ReumaNederland

In de week van 16 tot en met 21 maart 2020
is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNe-
derland. Collectanten zijn daarbij onmisbaar.
ReumaNederland zoekt nog collectanten in
diverse wijken in Nieuwegein. Door te col-
lecteren helpt u mee om de levens van meer
dan 2 miljoen Nederlanders met reuma te
verbeteren. Vorig jaar haalden alle collectan-
ten samen bijna 3 miljoen euro voor reuma-
onderzoek op!

Helpt u mee?
U kunt zich als collectant opgeven door een
mail te sturen naar: vrijwilligers@reumaned-
erland.nl. Graag uw naam, adres en tele-
foonnummer vermelden in uw bericht. Wij
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met
u op.

Kookboek
met onvergetelijke recepten
on-line
voor en door Nieuwegeiners

Begin deze week is op buurtplein Doorslag
een digitaal kookboek met daarin de beste
recepten uit het kookrepertoir van Nieuwe-
geiners on-line gezet. Een kookboek voor en
door inwoners. Het idee om de recepten ‘om
nooit te vergeten’ in een kookboek te bunde-
len tot waardevolle herinneringen kwam van
Samen Dementievriendelijk. In het kookboek
staan meer dan 20 recepten, ieder met hun
eigen verhaal.

Bernadette heeft verteld dat haar recept
‘campingpotje’ bij haar fijne herinneringen
oproept. Samen kamperen met een, inmid-
dels overleden, vriendin en dan samen op
één brander goulash koken. Herinneringen
delen, leidt weer tot nieuwe herinneringen.
Hogenbirk, de directeur van MOvactor,
vertelde dat de herinnering van Bernadette
haar weer bij het lezen van het receptenboek
terugbracht in tijd naar naar de kampeer-
vakanties die zij met haar ouders had.

Hogenbirk: 'Wij merken dat samen eten ge-
lukkig (s)maakt. Samen eten lijkt een ‘sim-
pele dagelijkse bezigheid’, maar vanzelf-
sprekend is het niet. Het samen eten komt in
vele huishoudens niet eens dagelijks voor,
want je eet bijvoorbeeld onderweg, voor de
televisie, op je werk of na het sporten. In an-
dere culturen is men het anders gewend:
eten doe je samen! En het liefst zo vaak mo-
gelijk, want samen eten doet een mens
goed. In onze stad zijn er allerlei plekken
waar je samen kunt eten en zelfs samen kunt
koken. De buurtpleinen van MOvactor zijn er
voor de inwoners. Een tweede reden om de
lekkerste recepten op te halen bij zoveel mo-
gelijk Nieuwegeiners. Allemaal recepten die
we voor en met elkaar kunnen koken.'

Natuurlijk is het bij MOvactor nog niet klaar
met het verzamelen en delen van de recep-
ten. De recepten uit het kookboek zullen
door inwoners die het boek hebben gemaakt
worden gekookt op de buurtpleinen. Hiervoor
zijn al drie momenten afgesproken met de
auteurs van het boek. Het eerste moment is
met Valentijn op buurtplein Doorslag. Medio
april zal een moment zijn op buurtplein Zuid
en medio juni zal ergens buiten een camping
ontmoeting plaatsvinden in de Doorslag.

CES2020 in het kort

CES 2020 is net weer voorbij. De grootste en
belangrijkste beurs voor consumentenelek-
tronica is altijd weer een belangrijke graad-
meter voor wat er gaat gebeuren in de we-
reld de komende tijd. Daarom is het interes-
sant om een aantal producten er alvast eens
uit te lichten. Aan de hand van een test top
10 kan je dan zelf bepalen welk model van
welke fabrikant de beste in zijn soort is. Zo
kan jij dus binnenkort ook van de nieuwste
producten van de hoogste kwaliteit genieten.
Tijd om te bekijken wat er allemaal speelt.

Een nog grotere televisie
Een product waar veel mensen al enige tijd
naar uitkijken is The Wall Luxury. Dit is de
definitieve stap die je moet zetten om van je
eigen woonkamer een bioscoop te maken.
Deze televisie is nog groter, nog scherper en
nog krachtiger dan elk ander model ooit tevo-
ren. Het is ongeveer zo groot als het doel
waar Jasper Cillissen de eer van het Neder-
lands Elftal in verdedigd. Misschien dat je het
op een kleinere televisie ook wel goed ziet,
maar dat neemt niet weg dat je deze ervaring
natuurlijk gewoon moet meemaken als con-
sument.

Meer dan een toilet
Smarthomes zijn nog lang niet uitontwikkeld.
Vooral de opkomst van spraaksturing maakt
meer en meer mogelijk. Dat is bijvoorbeeld
ook doorgedrongen tot het toilet. Een voor-
beeld is Numi 2.0, die tijdens CES 2020 ge-
presenteerd werd. Als het gaat om wat de
beste koop van producten in een bepaalde
categorie is, dan zal dit toilet daar zeker bo-
venuit steken. Het is toch wel fijn om te zor-
gen dat het toilet zich aanpast aan wat jij op
dat moment nodig hebt. Het is toch al niet je
fijnste bezigheid op de dag. Dus elk beetje
comfort wat daaraan toegevoegd kan wor-
den, is meegenomen.

Cocktails maken zoals je koffiezet
Het zetten van koffie is met de opkomst van
pads en capsules voor iedereen mogelijk ge-
worden. Je kunt eigenlijk niet meer in de fout
gaan. Wat zou het toch fijn zijn wanneer dat
ook met andere drankjes mogelijk was. Die
mogelijkheid is er nu in ieder geval voor
cocktails. Op de beurs werd een cocktail-
mixer gepresenteerd die het maken van de
lekkerste drankjes terugbrengt tot een druk
op de knop. Je kunt het vinden onder de
naam The Bartesian. Zo kan je je al snel
voelen zoals Tom Cruise zich voelde in de
film Cocktail.

Meer lezen

____________________________________________________ ________________________________________________________________ ______________________________
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Bloemetje
voor mevrouw Wouters
na vinden kater Maikey

Op Tweede Kerstdag verliet ka-
ter Maikey het huis om even een
rondje in de straat te doen. He-
laas kwam Maikey niet meer te-
rug. Elke dag liepen het baasje
en de bazin een rondje rondom
de Harmonielaan om kater
Maikey te vinden. Helaas zonder
resultaat. Ook hadden zij Maikey
al als vermist op gegeven bij
Amivedi. Maar ook daar was
Maikey niet bekend.

Jordi: ‘Dagen en avonden bleven
we zoeken. Maar op een gege-
ven moment ga je denken dat hij
niet meer terug komt. Ook omdat
Oudjaarsnacht er aan zat te ko-
men met het vuurwerk. En zo
gaan er dagen voorbij en werd
het gemis van Maikey steeds
groter, tot zaterdag 11 januari jl.!’

Jordi Jupijn met de bloemen en
het lekkers voor mevrouw
Wouters

Thea: ‘Zaterdag 11 januari wer-
den wij gebeld door Amivedi dat
er in de Rechthuisdrift een kat is
gesignaleerd die op onze Maikey
lijkt. Via Amivedi hebben wij een
telefoonnummer ontvangen van
Mevrouw Wouters die Maikey
heeft zien lopen bij haar in de
straat. Wij zijn direct naar de

Rechthuisdrift gegaan om te kij-
ken of wij Maikey konden vin-
den.’
Thea en Jordi gingen als eerste
langs mevrouw Wouters. Zij had
kater Maikey al drie dagen zien
lopen in de straat en Amivedi
hierover geïnformeerd. ‘Nu gin-
gen wij zelf een rondje lopen’ al-
dus Thea en Jordy. ‘Fluitend en
roepend liepen wij door de
straat, maar geen Maikey. Tot
dat we terug liepen richting het

huis van de Familie Wouters, en
daar kwam onder een struikje
Maikey plots te voorschijn. Eerst
nog wat angstig, maar toen
Maikey ons opmerkte kwam hij
onze kant op gelopen en begon
hij gelijk te knorren. Alsof hij wil-
de zeggen wat fijn dat we weer
bij elkaar zijn.’

Thea en Jordi waren erg blij om
Maikey weer in hun armen te
hebben. Nu, een paar dagen lat-
er ligt Maikey weer als vanouds
bij de eigenaren op de bank.
Zestien dagen is Maikey vermist
geweest. Maandag 13 januari
zijn Thea en Jordi langs de fami-
lie Wouters gegaan om een
bloemetje een een Thank You
chocolade reep te geven als
dank voor hun oplettendheid en
hun telefoontje aan Amivedi. ‘Wij
zijn hen erg dankbaar en genie-
ten weer van onze kat Maikey.’

Een goed gesprek over privacy
en veiligheid
28 januari is de Europese dag
van de Privacy, een dag die be-
doeld is om Europese burgers te
informeren over hun rechten be-
treffende het gebruik van hun
persoonsgegevens door overhe-
den, bedrijven en andere organi-
saties.
Mag de overheid de privacy van
de inwoners inperken, als dat de
veiligheid ten goede komt? Op
die en andere vragen gaan we in
tijdens het gesprek over privacy
en veiligheid. Annelie van Dijk
van Amnesty International zet de
aanwezigen aan het denken, lokt
meningen uit en zorgt dat een-
ieder gehoord wordt. We gaan
tegelijkertijd ook op zoek naar
het waarom van de mening van
de ander. Waarom denkt de an-
der zo en wat betekent dat voor
mij?
Een goed gesprek over Privacy
en Veiligheid geeft ruimte aan de
eigen mening en streeft naar be-
grip voor de mening van de an-
der, zonder dat je het per se met
de ander eens hoeft te worden.
De toegang voor het gesprek is

gratis. Aanmelden: actie@de-
tweedeverdieping.nu o.v.v.
'Goed gesprek 28 januari'.

Lezing Donorwetgeving
Vanaf juli 2020 geldt de nieuwe
Donorwet. Wat betekent dit voor
u? Heeft u al nagedacht over or-
gaan- en weefseldonatie? Dis-
cussies, een quiz en filmpjes
helpen u een bewuste keuze te
maken voor uw donorregistratie.
Op maandagmiddag 27 januari
van 14.30 tot 16.00 wisselen we
hierover van gedachten met
elkaar tijdens het PLUS-café.
Deelname aan het PLUS-café is
gratis. Meedoen? Stuurt u dan
een mail naar actie@detweede-
verdieping.nu o.v.v. PLUS-café
en de datum.

Ouder-kindochtend in januari
Elke woensdagochtend is er een
ouder-kindochtend in de bieb van
10.00-11.00 uur. Elke maand is
er een nieuw thema. Het thema
bepaal je zelf. Zo ontdek je iets
over onderwerpen die jij belang-
rijk vindt.
Het thema voor januari is
peuterpuberteit.

Denk je net alles onder controle
te hebben, belandt je kind in de
peuterpuberteit. Help! Wat doe je
bij een driftbui, hoe ga je om met
de nee-fase, hoe vind je een
mooie balans tussen vrijheid en
grenzen stellen? Ontdek het in
de bieb!
Toegang tot de ouder-kindocht-

end is gratis en alleen voor
leden. Wil je meedoen? Meld je
aan via actie@detweede-
verdieping.nu o.v.v. Ouder-kin-
dochtend en de datum.
Op woensdagmorgen 22 januari
is er geen Ouder-kindochtend
ivm het Voorleesontbijt.
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Geef jij je privacy op als dat de veiligheid van iedereen
vergroot? Of komt door het opgeven van de privacy juist de
veiligheid in gevaar? We zijn erg benieuwd naar ieders mening
hierover. Praat mee op dinsdagavond 28 januari.

Nieuws van De tweede verdieping
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Lezing
De Moslima
en de Rabbijn,
samen Over Muren Heen
in Holland

Op zondag 19 januari zal er een
bijzondere lezing zijn in het ge-
bouw van de Apostolisch
Genootschap aan het Nijpels-
plantsoen 370 in Nieuwegein.
Deze lezing is in het kader van
de lezingenserie ‘Zinnig Op
Zondag’ en is getiteld: ‘De Mosli-
ma en de Rabbijn, samen Over
Muren Heen in Holland’.

De lezing wordt gegeven door
door rabbijn Lody van de Kamp.
Hij studeerde voor rabbijn aan
Talmoed scholen in Zwitserland
en Engeland. Van de Kamp pu-
bliceert regelmatig in landelijke
en lokale dag- en weekbladen en
heeft verschillende boeken op
zijn naam staan. Eén van de
laatste boeken is de gebundelde
briefwisseling ‘Over muren heen’
van Lody van de Kamp en
Oumaima Al Abdellaoui. Een
briefwisseling tussen een rabbijn
en een moslima die een boei-
ende inkijk in twee culturen biedt.

Oumaima, een jonge moslima,
zit in op het VWO. Lody, rabbijn,
geniet al meerdere jaren van zijn
pensioen. Ze schrijven elkaar
brieven omdat ze oprecht geïn-
teresseerd zijn in elkaars wereld.
Die brieven gaan over hun leef-
wereld en godsdienst, over Israël
en Palestina, over feminisme en
vreemdelingen, over successen
en dieptepunten in hun leven.

In een tijd waarin vooral tegen-
stellingen voorop lijken te staan
biedt ‘Zinnig op Zondag’ graag
deze inspirerende, hoopvolle en
verbindende lezing aan op zon-
dag 19 januari van 11.30 tot
12.30 uur. De inloop met koffie is
vanaf 11.00 uur. Iedereen is
welkom.

Ontdek jouw toekomst
op de Open Dag
van
ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland opent
zaterdag 18 januari haar deuren
voor toekomstige studenten van
een mbo-opleiding. In Nieuwe-
gein kunnen bezoekers terecht
op het Horeca & Toerisme Col-
lege, De Tech Campus en het
Veiligheid & Defensie College
van 10.00 tot 14.00 uur.

Winterfestival bij
Horeca & Toerisme College
op de Newtonbaan 12
Het Horeca & Toerisme College
ontvangt haar gasten, ondanks
de omvangrijke bouwwerkzaam-
heden aan het gebouw op de
Newtonbaan 12 in Nieuwegein,
gewoon op dit adres. Potentiële
studenten Toerisme & Recreatie,
Horeca en Facilitaire Dienstver-
lening zijn samen met hun ou-
ders/verzorgers van harte wel-

kom om een kijkje te nemen op
‘de bouwplaats’ die omgedoopt
wordt tot een waar winterfestival!

Op een gezellig foodplein staan
diverse foodtrucks en daarnaast
heeft elke opleiding een eigen
tent waarin voorlichtingen wor-
den gegeven. Uiteraard speelt
het nieuwe gebouw ook een pro-
minente rol op de Open Dag.
Studenten die voor het Horeca &
Toerisme College kiezen, gaan
vanaf september 2020 studeren
in een modern en eigentijds ge-
bouw. Middels VR-brillen maken
ze alvast kennis met het mooie
vernieuwde gebouw in wording!

Tech Campus #Unboxed
Op 18 januari #Unbox jij jouw
toekomst in de techniek. Vliegen
met een drone, robots en race-
auto’s bouwen of Minecraft voor
professionals. Ja echt! Bezoek
zaterdag de colleges van de
Tech Campus Nieuwegein en
ontdek of een toekomst in de
techniek er voor jou in zit…
#Unboxed. De Tech Campus
bestaat uit het ICT College,
Automotive College, Bouw &
Interieur College en Tech
College.

Tijdens de open dag zijn ook di-
verse technische bedrijven aan-
wezig om je een beeld te geven
van de toekomstmogelijkheden
in de techniek. Werken en leren
combineren? Dat kan natuurlijk
ook.

Tarde Mexicana

Elke laatste zaterdagmiddag van
de maand is het tijd voor
KOMopLIVE. Deze keer wordt
het een warmbloedige, hartver-
warmende middag met Celia
Barradas en haar vrienden. On-
der het genot van een hapje en
een drankje, een afwisselende
middag met gitaar-, accordeon-
en piano-muziek, gecombineerd
met zang en dans.

Fred Abbingh is aan het
Utrechts conservatorium opge-
leid als schoolmusicus, maar
heeft zich meer en meer toege-
legd op de wereldmuziek, als
dansbegeleider, accordeonist,
pianist en als koordirigent.

Celia Barradas is sinds 2004
werkzaam bij het kunstencen-
trum van DE KOM. Zij komt uit
Veracruz, de Caraibische regio
van haar geboorteland Mexico.
Celia verzorgt percussie en
dansworkshops voor kinderen en
volwassenen. Zij treedt regel-
matig op als danseres, zangeres
en percussionist.

Martin van Mourik studeerde
musicologie in Utrecht. Hij speelt
gitaar, zingt, arrangeert en com-
poneert, en is actief in jazz,
flamenco, en diverse soorten
Latijns Amerikaanse muziek.
Hij treedt solo op en in diverse
samenwerkingsverbanden.

__________________________________________________________________________________

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 woont in Nieuwegein en maakt de 'ups & downs' van de stad dagelijks mee. Het is Kim's droom
om professioneel illustrator en auteur te worden en dat elke Nieuwegeiner Pen-i (her)kent.

Kim: 'Nieuwegein heeft een Top 10 gehaald!... maar blij zijn we er niet mee. Er is teveel fijnstof in
Nieuwegein en het gaat ons niet lukken dit op te zuigen. Een stofdoek is niet genoeg. Hier moeten we
wat aan doen. Laten we onze schouders er onder zetten en niet wachten op wat men in het
gemeentehuis mogelijk besluit tot overweging te nemen.'

______________________________________ ____________________________________________________

SpeedMeet & SingleCafé

Ontmoet Singles 45+. Zin in een
gezellige zondagmiddag?

Andere singles ontmoeten in
relaxte sfeer en wie weet een
leuke date? Niet online daten,

niet swipend of dansend op zoek
naar een match, maar relaxed

ontmoeten in rustige sfeer?
Meer info, kosten en ticket.

___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________

10

https://www.dekom.nl/agenda/4233/Fred_Abbingh_Celia_Barradas_en_Chico_Martin_/KOMopLIVE_Tarde_Mexicana/
http://www.keep-in-mind.nl)
http://www.single-events.org


Maak melding
als u zich zorgen maakt
over iemand uit uw buurt

Het kan zijn dat mensen door
een psychiatrische aandoening
zichzelf of anderen iets aan
dreigen te doen. Dan is hulp
nodig. Als de betrokkene geen
hulp wil, kan verplichte geeste-
lijke gezondheidszorg worden in-
gezet. Maakt u zich zorgen over
iemand? Denkt u dat deze per-
soon dringend zorg en onderste-
uning nodig heeft? Dan kunt u
een melding doen in het kader
van de Wet verplichte GGZ
(WvGGZ).

Wanneer doe ik een melding?
Familie of buren merken vaak als
eersten dat het niet goed gaat
met iemand. Het kan bijvoor-
beeld gaan om iemand uit uw
omgeving die ronddoolt op
straat, zichzelf vervuilt of wartaal
uitslaat. Maakt u zich zorgen?
Denkt u dat deze persoon drin-
gend geestelijke gezondheid-
szorg nodig heeft?
Sinds 1 januari 2020 kunt u op
grond van de nieuwe wet WvG-
GZ dan een melding doen bij het
Meld – en Adviespunt Bezorgd.

Wat, als acuut gevaar dreigt?
Dan belt u 112. De hulpdiensten
grijpen dan zo nodig in.

Wat betekent verplichte zorg?
De nieuwe wet heeft als doel
verplichte zorg te voorkomen.
Soms is verplichte zorg toch
nodig en dan wordt de verant-
woordelijkheid voor de zorg vaak
tijdelijk over genomen. De per-
soon zelf heeft het recht om zijn
of haar wensen te laten horen.
Ook heeft hij of zij recht op hulp
van een patiënten-vertrouwens-
persoon, iemand die in dienst is
van de onafhankelijke Stichting
PVP.

Wat gebeurt er met de
melding?
Na uw melding beoordeelt de
gemeente wat een volgende stap
is. Als hulp nodig is, vraagt de
zorgprofessional of de persoon
vrijwillig gebruik wil maken van
geestelijke gezondheidszorg. Als
vrijwillige zorg niet mogelijk is
schat de zorgprofessional in of
verplichte zorg noodzakelijk is,
zo nodig in overleg met andere
zorgverleners. De gemeente kan
de Officier van Justitie vragen
om een procedure voor een aan-
vraag zorgmachtiging in gang te
zetten. Uiteindelijk beslist de
rechter of verplichte zorg wordt
ingezet. De verplichte zorg kan

bij de persoon thuis of in een
GGZ-instelling plaatsvinden.

Krijg ik als melder een
terugkoppeling wat er met de
melding gebeurt?
Als de gemeente beoordeelt dat
mogelijk verplichte zorg nodig is
ontvangt u bericht of de gemeen-
te de Officier van Justitie vraagt
om een procedure voor verplich-
te zorg in gang te zetten. U wordt
daarover alleen geïnformeerd als
u een naast familielid bent en
nauw verbonden met de betrok-
kene. Als u het niet eens bent
met de uitkomst, hebt u het wet-
telijk recht om te eisen dat de Of-
ficier van Justitie de zaak toch
onderzoekt. Als u geen naast
familielid bent van de persoon,
dan wordt u volgens de AVG
(privacywet) niet over de
uitkomst geïnformeerd.

Waar kan ik melden?
Bij het Meld- en Adviespunt Be-
zorgd, bereikbaar via
0306305480, of via het meld-
ingsformulier WvGGZ.

Windmolens en zonne-
velden in polders Rijnen-
burg en Reijerscop

Het Utrechtse stadsbestuur biedt
in de polders Rijnenburg en Rei-
jerscop ten westen van Nieuwe-
gein ruimte voor het plaatsen
van maximaal acht windmolens
en ongeveer 230 hectare zonne-
velden. De geplande windmolens
zullen een tophoogte van 225
meter krijgen en komen op een
afstand van minimaal 800 meter
te staan van woonwijken in De
Meern, Nieuwegein en IJssel-
stein. Beide energiebronnen kun-
nen minimaal twintig jaar blijven
staan. Dit staat in het definitieve
voorstel dat het college op 16
januari 2020 heeft voorgelegd
aan de gemeenteraad.

Omwonendenregeling
Bewoners die in de nabijheid van
een windmolen, krijgen van ini-
tiatiefnemers een vergoeding die
afhankelijk is van de afstand
tussen woning en windmolen.

Klaas Kooijker op Twitter in een
reactie: ‘Achterlijk voorstel. Hoe
dom kan je zijn als college door
niets te doen met voorstellen van
landelijke partijen, andere ge-
meenten om ipv energie opwek-
ken juist huizen te bouwen in
deze zone.’

Vraagt u zich wel eens af wat dat
nu weer voor een wilde plant of
onkruid is, in de tuin of de berm
of ergens tussen het gras in het
park in Nieuwegein? Of wat dat
voor een paddenstoel is? Of wat
daar nu weer kruipt of vliegt,
soms zelfs in huis?

De Nieuwegeinse natuurliefheb-
ber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of
beestje dat u ergens kunt tegen-
komen.
Ook heeft hij een eigen website.

Udo: 'Kleine mensen worden
dikwijls over het hoofd gezien en
dat kan ook het geval zijn met
kleine insecten. Zo niet met dit
piepkleine wurrempie, een
kortschildkevertje dat wel iets
weg heeft van een oorworm. Met
rode markeringen op het zwarte
lijfje valt het toch op, al is het nog
zo klein. Bij deze: Paderus
fuscipes.’

________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

_________________________

___________________________________________________ ________________________________

_________ _______________________________________________________________ ___________

Dat dit beestje eigenlijk een een kevertje is, valt niet meteen op.
Het lijkt meer op een oorworm. Of een merkstift met pootjes,
maar dat hoort thuis in een animatiefilm. Het is dus een
kortschildkevertje, met rode delen om op te vallen en aangeduid
met Paderus fuscipes: dat klinkt niet zo Nederlands en dat is het
ook niet.

________________________________________________________________________________________________________________

______________________________ _____________________________________________________
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Alzheimer Café Nieuwegein over
Wat als thuis wonen niet meer
gaat?

Op donderdag 23 januari aanstaande vindt
er weer een Alzheimer Café plaats in Zorg-
Spectrum locatie Vreeswijk aan de Lekboule-
vard 10. Vanaf 19.00 uur staat de koffie
klaar. Het programma begint om 19.30 uur
met een interview met de gastsprekers. Na
de pauze is er gelegenheid voor het stellen
van vragen. Ook kunnen er dan eigen erva-
ringen worden besproken. Het Alzheimer
Café eindigt om 21.00 uur. Daarna is er nog
gelegenheid om een drankje te nemen en
even na te praten. De toegang is gratis en
aanmelding niet nodig.

Over de avond
Iemand met dementie heeft in de loop van
de ziekte steeds meer zorg en begeleiding
nodig. Er kan een moment komen dat thuis
wonen niet meer gaat. Een casemanager de-
mentie en een medewerker van Klantadvies
van ZorgSpectrum komen vertellen over de
(on)mogelijkheden van zorg thuis en over
verhuizen naar een zorginstelling. Wanneer

breekt het moment aan, om aan een verhui-
zing te gaan denken? Mag je dan zelf kiezen
waar je gaat wonen? Zijn er financiële con-
sequenties en hoe zit het met wachtlijsten?
Over deze en andere vragen gaan zij met de
gasten in gesprek.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Maartje Hoens 0610104432
(ZorgSpectrum) of Annette Stock,
0610459638 (Vitras).

Organisatie
Alzheimer Nederland afdeling Lekstroom,
ZorgSpectrum, Vitras en Movactor.

Gemeentegids voor het eerst
niet huis-aan-huis bezorgd
en is voor ‘t laatst

De gemeentegids van 2020 is uit. Deze
wordt niet meer huis-aan-huis bezorgd. In-
woners van Nieuwegein en andere geïnte-
resseerden kunnen deze vanaf vandaag
afhalen via enkele afhaalpunten:

Buurtplein Zuid, Buurtplein Batau,
Buurtplein Galecop, Dorpshuis Vreeswijk,
Jut & Zo aan het Wenckebachplantsoen,
La Caza aan de Hoornseschans,
bibliotheek de tweede verdieping,
bij de receptie op de eerste verdieping van
het Stadshuis.

Als u niet in de gelegenheid bent een gids te
komen halen, dan kunt u er ook één opvra-
gen via het e-mailadres:
gemeente@nieuwegein.nl. De gids wordt u
dan per post toegestuurd.

De digitale versie van de gemeentegids voor
Nieuwegein vindt u hier. Overigens laat de
gemeente Nieuwegein weten dat de ge-
meentegids in 2021 niet meer gemaakt gaat
worden en dat de gids van 2020 voorlopig de
laatste is, zowel in papieren variant als digi-
taal.

Stakingsdag basisonderwijs
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari gaan scholen en leraren van het basisonderwijs staken. Hierdoor zijn veel kinderen vrij. Als ouder ben je
dan vaak op zoek naar een leuk dagje weg waardoor je kids heerlijk kunnen genieten. Om jou als ouder hierbij te helpen hebben wij in
Merwestein een leuk programma georganiseerd samen met de buurtsportcoaches van SportID Nieuwegein.
We gaan stuiver duiken, wedstrijdjes, glijbaan races en nog veel meer! Je kunt prijzen winnen door aan het rad van fortuin te draaien en we
hebben nog meer leuke dingen om te doen en te beleven. Kom jij lekker zwemmen tijdens de stakingsdagen?
Donderdag 30 januari: Recreatief zwemmen van 09:30-15:30 uur
Vrijdag 31 januari: Recreatief zwemmen van 09:30-15:30 uur
________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________

Vermiste en gevonden dieren

Dier gevonden of vermist?
Neem dan contact op met
Manuela de Coo
Amivedi Meldpunt Nieuwegein/Lopikerwaard
Teefoonl 0880064674;
e-mail nieuwegein@amivedi.com
___________________________________

Nieuwe wervingsdag
voor Penitentiaire Inrichting
Nieuwegein

Op 1 februari en al voor de derde keer op rij
organiseert de Penitentiaire Inrichting in
Nieuwegein een wervingsdag voor sollicitan-
ten. Dit keer is ook Detentiecentrum Zeist in
de samenwerking betrokken. Landelijk kam-
pen Penitentiaire Inrichtingen en Detentie-
centra met problemen op het personele vlak.
Goed personeel is op dit moment niet een-
voudig te vinden. Partner ASBR heeft een
unieke wijze van werving ontwikkeld. Er
vindt een voorselectie plaats.

(verder lezen)

Aangemelde evenementen

Open Huis op 17 januari bij het Oosterlicht
College: voordelen en uitdagingen van
Cambridge English.

17 januari spelen verteller Kees Posthumus
en accordeonist Juul Beerda hun voorstelling
‘Dorpskerk, de musical’.

Chibi voor Beginners, 18 januari, 13:00 uur.

18 Januari houdt de Algemene Hulpdienst
Nieuwegein (AHN) een kookworkshop.

18 januari organiseert bouwspeeltuin
Bouwgein een Winterse Bouwavond.

Op 19 januari zal er een bijzondere lezing zi-
jn in het gebouw van de Apostolisch
Genootschap.

23 Januari opening van ‘Jut & Zo’ aan het
Wenckebachplantsoen.

Donderdag 23 januari vindt er weer een
Alzheimer Café plaats.

Manga voor Beginners, 25 januari, 13:00
uur.

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Nieuwegein
organiseert een open dag op 25 januari.

26 Januari om 14.30 uur heeft Soep&Cultuur
in Dorpshuis Fort Vreeswijk een
themamiddag over Willem Wilmink.

Zondag 26 januari, zondagsoos om 14:00
uur op buurtplein Galecop.

27 Januari: PLUS-café over de nieuwe
Donorwet.

1 Februari organiseren BodyRun en IJ-Run
samen een Night fun-run en een Night-trail.

Werken met Alcoholmarkers, 1 februari,
13:00 uur.

8 februari, lezing, Opkomst en ondergang
van Scheepswerf en Machinefabriek De
Liesbosch.

Chibi voor Beginners, 8 februari, 13:00 uur.

9 Februari worden huiskamers omgetoverd
tot tijdelijke podia voor lokaal talent.

Werken met Kleur, 15 februari, 13:00 uur.

Werken met Mixed Media, 22 februari, 13:00
uur.

Donderdagavond 12 maart wordt de eerste
grote Nieuwegein Quiz georganiseerd.
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Wijkkrant weer on-line
voor Zuilenstein, Huis de
Geer en Blokhoeve

De wijkkrant voor de bewoners in
Zuilenstein, Huis de Geer en
Blokhoeve is weer uit. Mocht u
hem gemist hebben, kwijtgeraakt
zijn of gewoon even op uw com-
puterscherm willen lezen, de
wijkkrant van uw buurt staat hier
nu ook altijd on-line. U vindt
overigens hier al het verdere
nieuws over uw wijk. Klik hier
voor de wijkkrant.

Deze Wijkkrant verschijnt vier
keer per jaar en bevat persoonlijk
nieuws en nieuws dat interessant
is voor alle bewoners van en be-
trokkenen bij de wijken Zuilen-
stein, Huis de Geer en de wijk
Blokhoeve. De Wijkkrant is een
uitgave van Wijkplatform Zuilen-
stein.

De volgende Wijkkrant verschijnt
in april 2020. Heeft u ook leuke
berichten een redactioneel stuk?
Stuur deze dan naar redac-
tie@wijzijnelkaarsburen.nl. Inlev-
eren van uw bijdrage kan vóór 1
maart 2020. De redactie van de
wijkkrant behoudt zich het recht
voor om bijdragen te redigeren of
niet te plaatsen om welke reden
dan ook.

Politie Nieuwegein
waarschuwt
voor wangirifraude

De politie in Nieuwegein waar-
schuwt de inwoners voor wangir-
ifraude en belfraude. Als slacht-
offer van wangirifraude, belfrau-
de of telecomfraude heeft u on-
verwachts een hoge telefoonre-
kening. U begrijpt niet waarom.
Op uw rekening staat dat u een
buitenlands nummer heeft ge-
beld of ge-sms’t. Maar u heeft dit
niet gedaan. Of niet bewust.
Bij wangirifraude (Japans voor
één keer overgaan en stoppen)
wordt u gebeld door een buiten-
lands telefoonnummer. De tele-
foon gaat 1x over en u ziet dat u
een oproep gemist heeft. Als u
terugbelt, krijgt u niemand aan
de lijn. De telefoon blijft overgaan
of u krijgt een pieptoon te horen,
waardoor u denkt dat er is opge-
hangen. Op dat moment bent u
in gesprek met een duur betaal-
nummer in het buitenland. Vaak
ziet u dit pas terug op de tele-
foonrekening. Wordt u gebeld
door een buitenlands telefoon-
nummer? Bel niet zomaar terug!
De politie raadt gedupeerden
aan om de fraude te melden bij
hun telefoonprovider, de politie of
de Fraudehelpdesk. Het ver-
dachte telefoonummer kan dan
geblokkeerd worden of komt op
een zwarte lijst. Komen er veel

meldingen over 1 zaak? Dan kan
de politie mogelijk een onder-
zoek starten.
‘Veel mensen die slachtoffer zijn
geworden van wangirifraude, zijn
boos dat hun dit overkomen is.
Ook hun vertrouwen in de digi-
tale wereld vermindert. U hoeft
zich echter geen verwijten te ma-
ken. U bent zeker niet de enige
die in deze vorm van oplichting
trapt. U heeft te maken met
criminelen die inspelen op uw
nieuwsgierigheid. Of uw gewoon-
te om netjes terug te bellen.’

Wangirifraude voorkomen
Bent u gebeld door een onbe-
kend buitenlands nummer? Bel
nooit zomaar terug.
Bent u ge-sms’t door een onbe-
kend (buitenlands) nummer?
Sms niet terug. Hierdoor kunt u
een stortvloed aan sms’jes krij-
gen waarvoor ú betaalt.
Zoek het telefoonnummer op in
Google. Staat het nummer al op
een lijst met verdachte telefoon-
nummers? Bel dan niet terug. Let
op! Veel van de door oplichters
gebruikte nummers zijn niet be-
kend of staan niet op websites
met nummers van fraudeurs.
Blokkeer onbekende nummers
op uw telefoon. U kunt dit zelf in-
stellen. Let op! Als een bekende
belt met een onbekend telefoon-
nummer, dan wordt ook dat
gesprek geblokkeerd.

Eigenaar van
vermoedelijk gestolen
sieraden gezocht

De politie in Nieuwegein, is op
zoek naar de eigenaar van di-
verse sieraden. Zij vermoedt dat
deze sieraden afkomstig zijn van
iemand uit Nieuwegein en gesto-
len zijn bij een inbraak. Zondag
heeft zij de een viertal foto’s vrij-
gegeven.
De politie vraagt aan iedereen
die de sieraden herkent om con-
tact op te nemen met de politie in
Nieuwegein, ook als u maar en-
kele van de sieraden herkent.
Weet u meer van de betreffende
sieraden? Neem dan contact op
via het telefoonnummer:
09008844 of breng een bezoek
aan het politiebureau aan de
Schakelstede in Nieuwegein.

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

Januari 2013
Op een vroege zaterdag-
ochtend organiseerde
DE KOM in een van de vele
'muziekzalen' een heuse Sing
In voor peuters, mèt natuurlijk
hun (groot)ouders. En wat is
er dan leuker om eens te
proberen of je die mevrouw
achter de piano niet een
handje zou kunnen helpen...
Gááf man, gááf!
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Beknelling
op de A.C. Verhoefweg

Vorige week vrijdag, rond 18.45
uur, heeft er een ongeval plaats-
gevonden op de A.C. Verhoef-
weg in Nieuwegein. Hierbij is een
bestuurder bekneld geraakt. Poli-
tie, ambulance en brandweer wa-
ren ter plaatse voor hulpverle-
ning. Bij het ongeval waren drie
auto’s betrokken. Een gewonde
is met spoed naar het ziekenhuis
vervoerd. De auto’s liepen fikse
schade op en de weg lag be-
zaaid met brokstukken.

De A.C. Verhoefweg is geduren-
de het onderzoek richting Papen-
dorp afgezet. Het verkeer werd
via de middenberm omgeleid om
de weg te vervolgen via de Jut-
phasebrug richting Utrecht. De
omleiding duurde tot ongeveer
20.00 uur. De Ongevallen Ver-
keersdienst was ter plekke om
de oorzaak van het ongeval te
onderzoeken. Ook een sleep-
dienst van Modern was aanwezig
om de drie betrokken auto’s af te
slepen.

Getuigen meldden dat een be-
stuurder vanaf de andere weg-
helft, komende uit Utrecht naar
Nieuwegein, door nog onbeken-
de oorzaak van de weg was ge-
raakt en zo op de tegenoverge-
stelde weghelft terecht is geko-
men. Hierbij raakte zij een be-
stelbus en een andere personen-
auto.

De bestuurder in kwestie hoefde
niet uit de auto geknipt te wor-
den. Zij is wel in shock met de
ambulance meegenomen, zij had
verwondingen aan haar been.
Onze videograaf Michael Simon-
se was ter plekke en maakte een
videoreportage.

Welke apps
zullen in 2020
meer gebruikt worden?

Steeds vaker maken we gebruik
van apps om zaken te regelen. In
2020 zal de app-markt dan ook
nog verder groeien. We beste-
den allemaal steeds meer tijd
aan apps. Maar welke apps zul-
len in 2020 echt groot worden?
Wij hebben een top vijf gemaakt
met de populairste apps van
2020.

TikTok
TikTok is natuurlijk vooral popu-
lair bij de jongeren. Steeds meer
jongeren maken TikTok filmpjes
en sommige volwassenen wor-
den ook al overgehaald om mee
te doen. Via de app kan je een
leuk of grappig filmpje maken op
basis van de muziek. Het afgelo-
pen jaar zijn er zelfs TikTok ster-
ren ontstaan. Ze hebben hon-

derdduizenden volgers die dage-
lijks kijken wat voor filmpjes ze
posten. In 2020 zal de app nog
groter uitgroeien onder de jon-
geren. Het is een nieuwe social
media die we echt in de gaten
moeten gaan houden. Mogelijk
gaat de app Snapchat voorbij
schieten in 2020.

Minecraft
Minecraft gaat inmiddels al een
paar jaar mee en blijft nog steeds
ongelofelijk populair. Het spelle-
tje behoorde zelfs tot de meest
gedownloade spelletjes op de
smartphones in 2019. In 2020 zal
het aantal spelers opnieuw gaan
groeien. De pocket edition van
het spel lijkt een gat in de markt
te zijn. Spelers vinden het heer-
lijk om ook op hun smartphone
het spelletje te spelen. Het zorgt
voor vermaak onderweg vooral
als je even op de bus of trein aan
het wachten bent. De laatste ja-
ren zijn we ook steeds meer
gaan gamen op de smartphone.
Minecraft is hier een mooi voor-
beeld van.

Unibet mogelijk grootste
stijger 2020
Op dit moment wordt Unibet nog
helemaal niet gedownload in
Nederland. Maar in het buiten-
land is de app mateloos populair.
Dit komt doordat de app nog niet
gedownload mag worden in Ne-
derland. In 2020/2021 mag de
app eindelijk in Nederland
gedownload worden. Via de app
kan je eenvoudig een wedden-
schap plaatsen of proberen geld
te winnen met online casino
spellen. Zo kan je gewoon via
een online casino opwaarderen
met telefoon, erg makkelijk dus.
De verwachting is dat de Unibet
app straks één van de grootste
apps van 2020 in Nederland gaat
worden. Vooral het EK 2020 gaat
hier een rol in spelen. Nederland
staat voor het eerst weer op een
groot toernooi en natuurlijk plaat-
sen we dan ook graag een wed-
denschap op ons eigen land.
Unibet hoopt dan ook dat de
nieuwe regelgeving voor het EK
rond is.

FaceTune
Een paar jaar geleden werd
FaceTune gelanceerd en eind
2019 kwam FaceTune2 uit. De
app is gemaakt om betere foto’s
van jezelf te maken. Iedereen
plaatst weleens een selfie, maar
helaas zijn we lang niet allemaal
even fotogeniek. Gelukkig maakt
FaceTune de kwaliteit van onze
selfies een stuk beter. Eindelijk
kunnen we stijlvolle selfies of
zelfs de perfecte selfie van ons-
zelf op Social Media plaatsen.
Met de release van een nieuwe
versie van de app aan het einde
van 2019 kan 2020 weleens het
jaar van FaceTune worden. De
kans is groot dat we nog veel
van deze app gaan horen in
2020.

Google Assistent
Steeds meer smartphone ge-
bruikers kiezen voor de Google
Assistent om je te laten assis-
teren. Een nieuwe handige func-
tie op vakantie is de taalfunctie.
Je kan hiermee real live gesprek-
ken vertalen en in een andere
taal communiceren. In het Ned-
erlands vertel je de assistent wat
je wilt zeggen en dit wordt live
vertaald. Handig als je met pech
langs de Franse autosnelweg
staat en ze helaas alleen Frans
spreken.

Aanpak
na storingen met de tram

Afgelopen november en decem-
ber reed de tram op de lijn
Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein
af en toe langere tijd niet. Dat
was heel vervelend voor de
reizigers. Hieronder leest u wat
de oorzaak was van de storin-
gen. Daarnaast leest u wat de
gemeente er in overleg met
U-OV en de provincie aan doet
om in ieder geval de communi-
catie in geval van een storing te
verbeteren.

IJzel, ongelukken en storingen
Eind 2019 kwam het voor dat
trams niet konden rijden van-
wege ijzel op de bovenleiding.
Daarnaast was er een aantal
aanrijdingen op overwegen. Ook
waren er trams die toe waren
aan onderhoud, maar vanwege
de overgang van de oude naar
de nieuwe tramremise niet direct
voor onderhoud terecht konden.
Een aantal trams reed met en-
kele in plaats van dubbele tram-
stellen, waardoor de tram snel
vol zat. Inmiddels is de nieuwe
tramremise met meer capaciteit
voor onderhoud in gebruik. Ook
rijden de meeste trams weer met
meerdere tramstellen. Tot juli
2020 wordt er nog gereden met
de huidige tramstellen en zijn
storingen niet volledig uit te slui-
ten. Uiteraard doet men er alles
aan om storingen te voorkomen
en als die zich toch voordoen, ze
snel op te lossen.

Informatieborden
Als er een storing is, zorgt U-OV
ervoor dat u snelle en juiste com-
municatie op de informatiebor-
den kunt lezen, inclusief een mo-
gelijke verwijzing naar reguliere
buslijnen of vervangend vervoer.
De inzet van vervangend vervoer
is ook afhankelijk van de inge-
schatte duur van de storing.

Nieuwe trams
Met elkaar blijven provincie, ge-
meente en U-OV, naar eigen
zeggen, de schouders eronder
zetten om het vervoer zo soepel
mogelijk te laten verlopen. We
kijken uit naar de komst van de
nieuwe trams die na de zomer-
vakantie ook in Nieuwegein gaan
rijden.
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