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Beloning voor inzet Geina Zomerprogramma

JONGERENLINTJE VOOR TESSA EN ZOE
Verpleegkundige
Angelique Diks
krijgt als eerste
vaccinatie
in Nieuwegein:
'Ik voel me
vereerd dat ik
Beloning voor inzet Galecopperpark
Sublime
vandaag de
prik
mocht krijgen'

JONGERENLINTJES UITGEREIKT
Te ervaren

Deze week

Gelet op de corona maatregelen bestaat de kans dat een evenement niet door
kan gaan. Neem bij twijfel contact op met de desbetreffende organisatie.
Chibi voor beginners, 16 januari • Superjam, 22 januari • Video-etentjes, 2224 januari • Snuffelfietsexperiment online, 23 januari • Kawaii voor beginners, 24 januari • 3D-knippen, 30 januari • Amazing Grace, 10 februari •
Thé Dansant, 17 februari • SuperJam, 19 februari • Zie je zondag, 21 februari • De Verleiders, 25 februari • De Nachtegaal en de Keizer, 27 en 28 februari • Mindym On Tour, 4 maart • Remy. X Aro, 6maart • NL-Doet, 12 en
13 maart • Candy, Rock 'n Roll, 17 maart • ‘SamenLoop voor Hoop Nieuwegein’, 12 en 13 juni

Snuffelfietsen online • Nieuwe wegwijzers Laagraven • Baggerwerk •
Warmtebuffer Zuilenstein • Overvaller gepakt • Subsidie groen dak •
Nieuwegeiners aangehouden in wapenonderzoek • Recyclingstation gratis
voor al het afval • Minder coronabesmettingen • Kunstwerk 50 jaar Nieuwegein • Bomenkap Conradstraat • Super Market Oosterlicht College •
Corona in gevangenis • Vincent van Esch, PvdA fractievoorzitter • Corona
testen op Cals • Politie zoekt eigenaren sieraden • Partij voor de Dieren in
de bres voor ransuilen • Weet Rutte dat hij de baas is? • Historisch aandrijfmechanisme in spotlights • Stadsdichter Ton de Gruijter • Getuigen
woningoverval gezocht • Fay en Ivy zijn boos en vinden het stom!!! • Twintig jaar cel voor Nieuwegeiner • Eet mee met video-etentjes
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En nog veel meer...
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Groene curry met rijst,
kippendijen, bloemkool
en broccoli

Kledingbank
voor Nieuwegein
langer gesloten

Politie
zoekt eigenaren
van gestolen sieraden

Een verrassend lekker gerecht vol van
gezonde ingrediënten.
Naar het recept.

Als gevolg van de lockdown is de Kledingbank4Nieuwegein genoodzaakt
langer dicht te blijven, in ieder geval tot
10 februari.
Brengt alsjeblieft ook even geen kleding
naar de inzamelcontainers. Bewaar dit
tot de kledingbank weer open mag.

De politie in Nieuwegein, is op zoek
naar de eigenaar van diverse sieraden. Zij vermoedt dat deze sieraden
afkomstig zijn van iemand uit Nieuwegein en gestolen zijn bij een inbraak. Zondag heeft zij de onderstaande foto’s vrijgegeven.
De politie vraagt aan iedereen die de
sieraden herkent om contact op te nemen met de politie in Nieuwegein, ook
als je maar enkele van de sieraden herkent. Weet je meer van onderstaande
sieraden? Neem dan contact op via het
telefoonnummer: 0900-8844 of breng
een bezoek aan het politiebureau aan
de Schakelstede in Nieuwegein.
‘Door informatie met ons te delen, werk
je met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!’

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 gefotografeerd.
Deze week de Lohengrinhof in de wijk
Zuilenstein.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein
Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

DE KOM en de lockdown
De strenge lockdown duurt voort en dat
betekent dat ook de deuren van DE
KOM voorlopig gesloten blijven. Helaas
is er door de vele verplaatsingen sinds
maart 2020 niet heel veel ruimte meer
om alle voorstellingen van de komende
periode ook te verplaatsen. Heb je kaarten gekocht, dan krijg je hierover persoonlijk bericht.
DE KOM gaat vol goede moed door!
Kunst en cultuur zijn altijd in beweging
en achter de schermen blijft DE KOM
druk bezig om je een optimale theaterbeleving te bezorgen zodra dat weer
kan. Op haar website worden wekelijks
voorstellingen toegevoegd die na de
lockdown gepland staan. Neem alvast
een kijkje en verheug je op al het moois
dat komen gaat!
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Hierboven de sieraden die eerder in
beslag zijn genomen.

Gelet op de corona maatregelen
bestaat de kans dat een evenement
niet door kan gaan.
Neem bij twijfel contact op met de
organisatie.
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Ondanks minder
Coronabesmettingen
wordt de lockdown
tot en met 9 februari
verlengd
Dinsdag 12 januari hebben premier
Rutte en minister Hugo de Jonge een
update gegeven over de aanpak van
het Coronavirus in Nederland. Hoewel er opnieuw fors minder coronabesmettingen zijn in de provincie
Utrecht, wordt de lockdown, zoals
verwacht, in Nederland met drie weken verlengd. En wel tot en met
dinsdag 9 februari aanstaande.
De pandemie is nog niet voorbij. Volgens Rutte daalt het aantal besmettingen niet snel genoeg en zijn er grote
zorgen over de Britse, zeer besmettelijkere, variant van het coronavirus. ‘Juist
door de lockdown te verlengen moet de

Britse mutatie worden vertraagd’ aldus
minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) tijdens de persconferentie afgelopen dinsdagavond. Onderzocht wordt of
een avondklok zal worden ingevoerd
om het virus de kop in te drukken.
Coronabesmettingen
in Provincie Utrecht en Nieuwegein
Het aantal nieuwe coronabesmettingen
in de provincie Utrecht is dinsdag 12
januari opnieuw fors afgenomen. Er zijn

In de PI Nieuwegein aan De Liesbosch zijn zes gedetineerden positief
getest op Covid,. In overleg met de
GGD is op woensdag 13 januari besloten om tenminste tot maandag de
inrichting preventief volledig in quarantaine te plaatsen in afwachting
van bron- en contactonderzoek. Deze
maatregel is bedoeld om gedetineerden te beschermen en verder verspreiding tegen te gaan. Zodra dat
weer mogelijk is worden deze maatregelen afgeschaald.

'Hoe lang de quarantaine duurt, is nu
nog niet bekend. Het ziet er momenteel
niet naar uit dat meer gedetineerden
besmet zijn, al wachten we nog op één
testuitslag en monitoren we actief of er
klachten zijn. Ook zijn we in afwachting
van het advies van de GGD. Maandag
bepalen we of de zogeheten lock down
in stand moet blijven' aldus vestigingsdirecteur Theo Venrooij.
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Gevangenis Nieuwegein
zeker tot maandag
in quarantaine

'Tot die tijd blijven de gedetineerden in
hun cel. Dat is een ingrijpende maatregel, maar doen we om de veiligheid en
de gezondheid van gedetineerden en
medewerkers te waarborgen. We kunnen beter opschalen dan afschalen',
zegt Venrooij.
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245 positieve tests geregistreerd, dat
waren er gisteren (na correctie) nog
332. Weer een dag eerder waren er nog
410 besmettingen. Dat blijkt uit cijfers
van het RIVM.
In Nieuwegein zijn dinsdag 12 januari
14 mensen positief getest op het covid19 virus. Dat zijn er vijf meer dan afgelopen maandag. Als we kijken naar de
cijfers per 100.000 inwoners telt Nieuwegein 22,1 besmettingen. Dat zijn 7,9
meer dan afgelopen maandag.
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Bewoners tegen komst
18 meter hoge warmtebuffer
in hun wijk
Het college van B&W wil medewerking verlenen aan het realiseren van
een warmtebuffer bij de hoek Symfonielaan/A.C. Verhoefweg. Deze warmtebuffer wil Eneco plaatsen bij het
bestaande WarmteOverdrachtStation
(WOS) in de wijk Zuilenstein. Hierdoor wordt op korte termijn gas bespaard en op langere termijn verdere
verduurzaming van het warmtenet
mogelijk gemaakt. Het college staat
positief tegenover het ontwerp van
de warmtebuffer dat samen met een
groep omwonenden is bedacht. Althans, dat zegt de gemeente Nieuwegein. Maar daar denken de bewoners
in de wijk Zuilenstein anders over.
Naar aanleiding van het eerder gepubliceerde artikel over de warmtebuffer die
Eneco aan de rand van de wijk Zuilenstein wil bouwen, krijgt onze redactie
meerdere reacties binnen dat er totaal
geen overleg is geweest met de bewoners.
Ronald Barteram laat weten: ‘Het klopt
dat buurtbewoners hebben mogen
meepraten over het ontwerp van de
warmtebuffer. Er is echter een kanttekening bij het hele verhaal. Allereerst
zijn de buurtbewoners nooit in kennis
gesteld over het feit dat de buffer er zou
komen, ten tweede is er een grote
groep bewoners tegen de komst van de
buffer! Tijdens online vergaderingen is
dit ook al meerdere malen aangegeven
door de bewoners. Eneco stelde meer
voor dat ALS de buffer er komt, hoe
willen jullie dan hoe deze eruit komt te
zien. Toen is gekozen voor het minst
erge ontwerp, met nog steeds als
standpunt dat de bewoners de buffer
niet zien zitten en dat ding liever niet
zien komen.’
Eneco wil deze warmtebuffer plaatsen
bij het WarmteOverdrachtStation Zuilenstein, omdat hier de buffer kan worden gevoed door de transportleiding uit
Utrecht en aangesloten kan worden op
het stadswarmtenet. Eneco: ‘Door het
inzetten van een warmtebuffer kunnen

we deze pieken in de warmtevraag opvangen en tegelijk gas besparen. Met
de warmtebuffer besparen we ongeveer
10 – 20% CO2-uitstoot en maken we
tegelijkertijd de ontwikkeling van duurzame bronnen mogelijk. Duurzame
bronnen werken namelijk het beste op
een zo constant mogelijk vermogen.’
Barteram: ‘Mijn partner heeft tot nog toe
alle vergaderingen bijgewoond. De bewoners krijgen nu het gevoel dat er al
besloten is dat de buffer er komt zonder
verdere inspraak van buurtbewoners die
straks tegen een 18 meter hoog gebouw aan zitten te kijken. Als bewoners
zijn we het niet eens met de gang van
zaken en we willen zo een hoog ding
niet in onze wijk. Zo is het verhaal dus.’
Reactie gemeente Nieuwegein
'Gemeente en Eneco hebben vanaf de
zomer van 2020 diverse stappen gezet
om inwoners en omwonenden te informeren en te betrekken bij de plaatsing
van de buffer. Er is in diverse (gemeentelijke) media, zoals de Molenkruier
maar ook via informatiebrieven huisaan-huis, veel aandacht geweest voor
de buffer, het waarom en hoe inwoners
in het proces kunnen meepraten. Vervolgens zijn tijdens de Nieuwegeinse
Warmteweken twee online bijeenkomsten geweest met ongeveer 70 deelnemers waar veel vragen zijn beantwoord.
Daarna is vanaf begin november verder
een vervolg gegeven aan het betrekken
van de buurt met een buurtbericht aan
circa 1.000 omwonenden uit de omliggende wijken met een uitnodiging om
mee te denken over het ontwerp van de
warmtebuffer. Tijdens het hele traject
zien we dat een deel van de inwoners
positief is over de verduurzaming van
Nieuwegein met de komst van de buffer,
en een deel van de inwoners is niet
positief is over de komst van de buffer
vanwege de grootte. We begrijpen beide kanten. Naast het belang van verduurzaming, zijn we ook van mening dat
het huidige ontwerp inzet op een goede
inpassing met een kwaliteitsimpuls dat
het gebied goed kan gebruiken. In een
laatste buurtbericht eind december aan
dezelfde 1.000 omwonenden heeft de
gemeente de omwonenden geïnfor4

meerd over het bedachte ontwerp en
het verdere besluitvormingsproces van
het college (begin januari) en de raad.
Ook zal Eneco in het tweede kwartaal
van 2021 een omgevingsvergunning
aanvragen. Het college zal daarop een
zienswijzenprocedure starten voor inwoners om te reageren. Pas als de vergunning onherroepelijk is, is het project
definitief.'
Omgeving wordt opgeknapt
Mocht de warmtebuffer er komen, dan
wordt ook het hele gebied rond het
WarmteOverdrachtStation (WOS) verbeterd. In het schetsontwerp worden al
bomen en struiken geplant om de buffer
zoveel mogelijk uit het zicht te plaatsen.
Ook wordt het bestaande gebouw opgeknapt.
Verduurzaming
Nieuwegeinse stadsverwarming
De gemeente Nieuwegein wil in 2040
energieneutraal zijn en Eneco wil vanaf
2040 alleen nog duurzame stadswarmte
leveren. De helft van de Nieuwegeinse
woningen is aangesloten op stadsverwarming. De plaatsing van een warmtebuffer is een belangrijke oplossing voor
de verduurzaming van het warmtenet in
Nieuwegein. Warmte die wordt geproduceerd op momenten van minder
vraag kan door de buffer tijdelijk worden
opgeslagen. Deze warmte wordt dan
weer gebruikt als ‘s-ochtends de douche en de verwarming aan gaat.
Ook bewoners wijk Fokkesteeg
in opstand
Ook de bewoners uit de wijk Fokkesteeg zijn furieus op de gemeente
Nieuwegein. Onlangs werd bekend dat
in hun achtertuin mogelijk geboord gaat
worden naar aardwarmte. Dit zou gebeuren op het stukje braakliggend
grond langs de Zuidstedeweg en nabij
de tennisbanen aan de rand van Park
Oudegein (Hoek Zuidstede). De bewoners rondom het gebied willen overleg
en overwegen in opstand te komen. Op
sociale media wordt opgeroepen om
spandoeken te maken en fluitjes te kopen om reuring te maken. Ook is er een
petitie gestart.
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Vincent van Esch (31) is de nieuwe
fractievoorzitter van de Partij van de
Arbeid in Nieuwegein. Hij volgt
daarmee Marianne Spalburg op die
na vier jaar het stokje doorgeeft aan
het jongste raadslid van de gemeenteraad. De fractie gaat gewoon in de
huidige samenstelling verder. Van
Esch woont al bijna dertig jaar in
Nieuwegein; heeft hier op school
gezeten. ‘Dat ik fractievoorzitter van
de Partij van de Arbeid mag zijn, in
déze stad, is een grote eer’ aldus
van Esch.
Verbinding is alles
‘De verhalen, de vragen en de zorgen
die er in Nieuwegein zijn, maken de
lokale politiek. Deze wil ik horen van
inwoners, verenigingen en organisaties. De toegenomen onvrede in de
samenleving vind ik ernstig en daarom
is verbinding alles. Dat kan niemand
alleen, dat moeten we samen doen.’
Meer zekerheid
‘Als ik zie dat Nieuwegeiners al jaren
op zoek zijn naar een betaalbare woning of als ik van vrienden hoor dat
een vast inkomen niet vanzelfsprekend
is, dan weet ik dat er veel te doen is.
Want goed wonen en zonder financiële
zorgen de maand doorkomen, is de
basis voor een gezond bestaan. Tijdens de coronacrisis hebben we meer
dan ooit gemerkt dat de publieke sector ontzettend belangrijk is.’
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Vincent van Esch (31)
nieuwe fractievoorzitter
van de PvdA in Nieuwegein

‘Ik weet dat inwoners graag naar een
buurtplein gaan om even van huis te
zijn en ik hoor dat huishoudelijke hulp
nodig is aan het begin van een dag. Dit
wordt nu tijdelijk bemoeilijkt, maar het
kan niet voor altijd worden gemist.’
‘Een duurzame toekomst gaat over
een beter milieu, maar het gaat ook
over investeren in onze bibliotheek en
het onderwijs. Ik word blij van het verhaal van een taalmaatje, die ook een
kleine Nieuwegeiner helpt met lezen.
Een paar uurtjes per week extra aandacht en er zijn weer nieuwe kansen
gecreëerd.’
We moeten blijven kiezen
‘De verhalen van familie, vrienden en

van veel Nieuwegeiners inspireren mij
om te kiezen voor meer zekerheid in
deze stad. Daar ben ik trots op en dat
blijf ik als fractievoorzitter van de Partij
van de Arbeid doen. Ik kan alvast zeggen en de ervaring leert: jouw vragen
en zorgen zijn ook mijn vragen en zorgen, omdat ik ook gewoon Nieuwegeiner ben. Wie ben jij?’

Meer over Vincent van Esch
Naast het raadslidmaatschap is Vincent van Esch ook werkzaam als jurist
bij ConsumentenClaim in Amsterdam
waar hij zich inzet voor consumenten
die gedupeerd zijn door grote financiële instellingen.

Proef
met risicogericht testen
op het coronavirus
op scholen
Enkele Utrechtse scholen gaan
meedoen aan de proef met risicogericht testen op het Coronavirus. Ook
het Cals College in Nieuwegein wil
graag meedoen. De pilot zal worden
begeleid door het UMC Utrecht en
houdt in dat als er in een klas een
besmetting plaatsvindt, de school
contact opneemt met een professionele partij die gedurende een bepaalde periode meerdere keren sneltesten in die klas afneemt.

Pepijn Wassenaar van het Cals College in Nieuwegein: ‘Wij hebben bij de
GGD aangegeven dat we open staan
voor testen bij onze school. We heb-

ben nog niet gehoord wanneer zij dit in
willen zetten maar zullen hierover contact onderhouden met de GGD.’
Zodra een leerling of docent een positieve testuitslag krijgt en in isolatie is
gegaan, worden de andere leerlingen
in de klas verzocht zich te laten testen.
Als die leerlingen herhaald een negatieve testuitslag ontvangen kunnen ze
weer naar school gaan. Tot die tijd
volgen ze online onderwijs. Het testen
is vrijwillig.
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De proef start aanstaande maandag.
Er doen vijftien middelbare scholen
mee, niet alleen uit Utrecht maar ook in
de regio’s Rotterdam en Gelderland.
Onbekend is of ook het Anna van Rijn
College en het Oosterlicht College in
Nieuwegein mee zullen doen met de
pilot.
Test voor landelijk uitrollen
van testen op scholen
GGD’s worden nauw betrokken bij de
proef om in het geval van een positieve
testuitslagen bron- en contactonderzoek uit te voeren. Met de opschaling
van de testen wil de regering lessen
opdoen voor de opzet en organisatie
voor het landelijk uitrollen van testen
op scholen in het voortgezet onderwijs.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein
speelde. Of hoe Nieuwegein er
'toen' uitzag.

Januari 2011
De Kom, de óude Kom dan hè,
op zondagmiddag. Lions Nieuwegein heeft een gezellige middag georganiseerd met een optreden van Sara Kroos. Het is
duidelijk 'volle bak', zowel in de
ontvangstruimte als even later
ook in de zaal.

50 jaar Nieuwegein

Ton de Gruijter wordt
Stadsdichter
Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Nieuwegein, op 1 juli 2021,
geeft Bibliotheek De tweede verdieping de gemeente een bijzonder cadeau: een stadsdichter.
Dichter Ton de Gruijter (1953) zal de
stad een jaar lang maandelijks trakteren op een gedicht. In 2017 ontving
de Gruijters al de Nieuwegein Award
voor Kunst en Cultuur. Met zijn toegankelijke poëzie werpt Ton de Gruijter een nieuw licht op actualiteiten.
Hij legt de gebeurtenissen in de stad
vast in mooie beelden en rake bewoordingen.

Gina van den Berg, programmamaker
non-formele educatie en culturele programmering: 'Mensen reageren ontzettend enthousiast op dit cadeau. De burgemeester benadrukte dat de dichter
absoluut geen blad voor de mond moet
nemen.' Dat is Ton de Gruijter wel toevertrouwd. Als chroniqueur van de stad
publiceerde hij jarenlang stadsgedichten op De Digitale Stad Nieuwegein en
publiceerde de bundel Groeten uit
Nieuwegein. Dit maakt hem de aangewezen kandidaat voor deze eervolle
functie.
Op 28 januari is het landelijke gedichtendag. Een goed moment om de

'Ik had er eerlijk gezegd niet op gerekend,
maar ben blij verrast. Ik hoop de stad op een goede manier
te verwoorden. Dat zal wel anders zijn dan destijds
de wekelijkse stukjes op pen.nl, maar daar heb ik de stad
wel door leren kennen.'

Stadsdichter officieel te benoemen.
Omdat publieksactiviteiten momenteel
niet mogelijk zijn plaatst de bibliotheek
en De Digitale Stad Nieuwegein op die
dag een interview met hem en collega6

stadsdichter Anne Broeksma (Utrecht)
online.
Klik hier voor de rubriek ‘Ton’s beeldverslag’ op De Digitale Stad Nieuwegein.
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Jongerenlintje
voor Tessa en Zoé
Tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie, afgelopen vrijdag 7 januari, hebben Tessa Moolenaar en Zoé Bazuin
het jongerenlintje ‘De Doorslag’ in
ontvangst mogen nemen. Natuurlijk
kwam burgemeester Frans Backhuijs
de oorkonde een dag later, op gepaste wijze, aan huis brengen. Afgelopen
vrijdag werd de dames middels Zoom
op de hoogte gesteld dat zij het jongerenlintje hadden gekregen vanwege hun verdiensten en inzet in de
Nieuwegeinse samenleving.

stad. Denk aan een jongere die een
sponsorloop heeft georganiseerd voor
een goed doel, altijd mee helpt bij het
verzorgen van de dieren op de kinderboerderij of die een dansgroep heeft
opgericht voor andere kinderen.
Het jongerenlintje heeft overigens de
naam: ‘De Doorslag.’ Voor deze naam
is gekozen omdat de jongeren die het
lintje krijgen van doorslaggevende betekenis zijn voor de Nieuwegeinse gemeenschap. Daarnaast is De Doorslag
het water dat Nieuwegein als stad verbindt en op wiens oever de Walk of
Fame ontstaat.

Zoé (links) en Tessa (rechts) hebben
zich de afgelopen tijd veel ingezet voor
Galecopperpark Sublime. Samen hebben ze met hun ouders geklust, donaties geworven en flink wat ideeën opgedaan voor de Shetlander paddocks.
Speciaal voor dit harde werk hebben ze
van de burgemeester in Nieuwegein het
jeugdlintje en de oorkonde gekregen!
Over Galecop Sublime
Galecopper Sublime is een dierenweide
voor dieren die uit vervelende situaties
komen, en die bij de vrijwilligers in Galecop een tweede kans krijgen! De dierenweide is een dierenweide op een
prachtig stuk grond met voor elk dier
wat wils erop, en waar mensen als gast
langs kunnen komen om met de dieren
te knuffelen en andere leuke dingen te
kunnen doen.

WEBSITE

Over het Jongerenlintje
De gemeente Nieuwegein geeft jaarlijks
een onderscheiding aan jongeren die
iets bijzonders hebben gedaan voor de
8
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Ook Jongerenlintje
voor Sara Aksakal
en Suha Baba
Tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie, afgelopen vrijdag 7 januari, hebben niet alleen Tessa Moolenaar en
Zoé Bazuin het jongerenlintje ‘De
Doorslag’ in ontvangst mogen nemen. Ook Sara Aksakal en Suha
Baba waren de gelukkige. Hiermee
kreeg vier meisje een lintje voor hun
verdiensten in de Nieuwegeinse samenleving. Geen enkele jongen viel
in de prijzen.
Sara en Suha hebben een grote en
essentiële rol vervuld bij het opzetten en
organiseren van het Geina Zomerprogramma 2020. In een moeilijke tijd vanwege de Corona uitbraak hebben zij
binnen de mogelijkheden fantastisch
werk verricht en een grote bijdrage geleverd aan het succes van het zomerprogramma. Uit een groep van tien jongeren waren Sara en Suha verreweg
het meest actief en enthousiast. Al met
al hebben zij in de maanden juli en augustus zeker 15 tot 20 uren per week
besteed aan het bedenken, promoten
en organiseren van activiteiten.
De meisjes toonden veel initiatief en
beheerde samen met de Instagrampagina wat een zeer belangrijk communicatie- en promotiemiddel was voor het
zomerprogramma. Twee keer per week
namen zij actief deel aan het overleg
met de projectgroep. Aan het einde van
de zomer was hun eerste vraag hoe het
nu verder zou gaan en wanneer zij weer
bij elkaar zouden komen voor de volgende editie. Ze waren zeer gemoti-

veerd om zich duurzaam te verbinden
aan het Geina Zomerprogramma en
kunnen niet wachten op de volgende
editie.
Naast deze belangrijke rol die Sara en
Suha hebben gespeeld in het zomerprogramma, zijn zij op meerdere vlakken actief in en voor Nieuwegein. Zo
nemen zij nu deel aan de campagne
‘Daar doe ik het voor’ van de gemeente
Nieuwegein en vervullen zij daarmee
een voorbeeldrol voor andere jongeren.
Sara vervult ook verschillende nevenactiviteiten op school en is onder andere
actief voor de Instagrampagina van het
Cals College. Ook Suha maakt zich
sterk op het Anna van Rijn College als
voorzitter van de leerlingenraad.

Getuigen gezocht
van woningoverval
op de Ruiterstede
Bewoners aan de Ruiterstede in de
binnenstad van Nieuwegein werden
op woensdagavond 13 januari thuis
overvallen. Een dader drong met een
smoes het huis binnen en ging er met
geld als buit vandoor.
Rond 20.00 uur werd bij de bewoners
aangebeld, waarop de overvaller naar
binnen drong en het geld buitmaakte.
Daarop vluchtte de dader naar een onbekende richting. De bewoners raakten
lichamelijk niet gewond bij de overval.
De recherche is een onderzoek gestart.
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Signalement dader
• man
• ongeveer 40 jaar
• 1.80m lang
• breed/sportief postuur
• licht getinte huid
• spreekt accentloos Nederlands, met
zware stem
• had een lichtblauw mondkapje voor
het gezicht
• droeg een muts, een zwarte soft
shell-jas tot de taille met rood merkteken, en een zwarte broek en donkere schoenen.
Getuigen die iets verdachts hebben gezien voorafgaand of na het tijdstip van
de overval kunnen contact opnemen met
de recherche via tel. 0900-8844.
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NIEUWEGEIN, WAAROM?
Van trouwe lezer en Vreeswijker Dirk
Vogels ontving onze redactie de volgende noodkreet:
'Deze bomen wil de gemeente kappen
aan de ir. F.W. Conradstraat.
Weten ze wel dat hier ieder jaar vele
ransuilen in zitten.
Ze willen wel bomen terug plaatsen
maar dat is minder dan de helft van wat
er nu staat. Zeg maar dag uilen.
Bedankt Gemeente Nieuwegein.'
Bewoner Ruud van den Berg:
'Dit mag toch niet doorgaan.
Ook de gemeente Nieuwegein moet
inzien dat zich hier ransuilen bevinden.
Lijkt mij dan verboden te kappen.
Ik heb het idee dat de gemeente, die
altijd als groenrijk werd beschouwd nu
bezig is zoveel mogelijk groen te verwijderen om de onderhoudskosten te
drukken.
Kwalijke zaak toch ?'
Nieuwegeiner Kees Met De Cap*: 'Ook
in andere Nieuwegeinse wijken worden
met enige (on)regelmaat bomen omgehaald. Soms meerdere tegelijk. Dan
weer een enkele en even later in dezelfde straat, aan dezelfde weg weer
een en zo gaat dat door totdat er geen
boom meer over is. Nu en dan wordt er
best wel eens een boompje teruggeplaatst, maar dat weegt niet op tegen
wat er is/wordt verwijderd. Niet qua
aanzien, niet qua milieu. Heeft de gemeente misschien een leveringsplicht
aan de Eneco warmtecentrale in
Utrecht?'
* Evenals als Jan Met De Pet een bij de
redactie bekende maar verder anonieme, betrokken Nieuwegeiner.

Lees ook:
Partij voor de Dieren
in de bres voor de ransuilen
en
Actiegroep van start

Oosterlicht College
Nieuwegein
eerste school
met concept Super Market
Het Oosterlicht College aan de Dieselbaan in Nieuwegein is de eerste
opleiding met het Super Market-concept van Level up – advies & catering. Het cateringconcept is speciaal
ontwikkeld is voor voortgezet onderwijsscholen. Een tweede locatie
opent nog deze maand in Vianen.
Super Market is een nieuwe kantineconcept van Level up – advies & catering voor voortgezet onderwijsscholen.
Het cateringconcept is een knipoog
naar de supermarkt, omdat jongeren de
supermarkt kennen als alternatief voor
hun eigen schoolkantine. Om de aantrekkingskracht verder te versterken is
de Super Market in comic-stijl vormgegeven, gecombineerd met hout en gerecyclede materialen. Als gevolg van de
coronamaatregelen zijn scholen natuurlijk op dit moment dicht, maar zodra
scholen weer open, kunnen ook de leerlingen gebruik maken van het nieuwe
kantineconcept.

Gezond en eerlijk
Het aanbod in Super Market past in een
gezond aanbod en kent ook een ruim
assortiment ‘eerlijke’ producten. Alle
verse producten zoveel mogelijk zichtbaar neergelegd waardoor de presentatie de uitstraling krijgt van een ambachtelijke marktkraam. Level up hanteert
voor het assortiment de richtingen van
het Voedingscentrum en gaat voor een
aanbod dat voldoet aan de richtlijnen
voor De Gezonde Schoolkantine.
De cateraar kiest in overleg met het
schoolbestuur voor een aanbod dat
minimaal voldoet aan niveau zilver. De
Gezonde Schoolkantine hanteert drie
classificaties, te weten brons, zilver en
goud, afhankelijk van het percentage
gezonde producten in het assortiment
en de wijze van presenteren van die
producten. Daarnaast speelt het cateringconcept in op een duurzame samenleving, door duurzame verpakkingsmaterialen te gebruiken en voedselverspilling tegen te gaan.
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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 mooie
prentbriefkaart van de Voorhaven
in Vreeswijk uit 1937. De kaart in
het archief van deze week komt uit
1937. Op de prentbriefkaart ziet u
de Voorhaven van de Koninginnensluis, gezien in noord-oostelijke
richting. In het midden op de achtergrond de Barbarakerk. De uitgever van de kaart was G.E. Kleijn uit
Vreeswijk. De drukker is onbekend
en gedrukt in zwart/wit.

Nieuwegeiners
aangehouden
bij groot onderzoek
naar wapenhandel
De politie heeft 17 mannen aangehouden in een groot onderzoek naar
wapenhandel. De verdachten komen
uit Amersfoort, Almere, Lelystad,
Oss, Drachten, Tilburg, Arnhem,
Nijmegen, Soest en Nieuwegein.
De zaak kwam in januari 2020 aan het
rollen na verkregen informatie uit een
vuurwapenhandel onderzoek bij de politie Noord Nederland, een aanhouding
van een verdachte met een vuurwapen
in Amsterdam en een aanhouding van
twee verdachten in Lelystad voor het
bezitten van verdovende middelen.
Hierbij waren waarnemingen van de
agenten van het basisteam Lelystad
Zeewolde waardevol. Op in beslag genomen telefoons werden onder andere
chatberichten aangetroffen over de
aanschaf van vuurwapens en munitie.
Aanleiding voor de recherche om een
groot onderzoek op te starten.
Luciano Pavarotti
Dat onderzoek leidde in mei 2020 naar
een 35-jarige man uit Amersfoort met de
bijnaam Luciano Pavarotti. Om deze
vermoedelijke wapenhandelaar te kunnen pakken, zette de politie specialisten
op het gebied van chatverkeer in en een
pseudokoper(s). Die kocht munitie,
maar ook een machinegeweer. Nadat er
voldoende bewijs was vergaard, werd
de verdachte op 27 mei 2020 aange

houden. Aansluitend vond er een doorzoeking plaats in zijn woning. Bij de
doorzoeking in zijn woning zijn vervolgens een groot geldbedrag, een vuurwapen en een grote hoeveelheid munitie gevonden. Onder de verdachte werden ook telefoons in beslag genomen.
Deze toestellen zijn door experts van de
digitale recherche uitgeplozen. En met
resultaat: uit chatberichten kwamen nog
vijf nieuwe verdachten naar voren.
Ombouwen alarmpistolen
Eén van die verdachten is een man uit
Oss. Hij bleek samen met de man uit
Amersfoort op grote schaal alarmpistolen uit het buitenland in te voeren. Door
de Ossenaar werden de alarmpistolen
omgebouwd tot echte vuurwapens. Bij
een inval in de woning van deze man
werden ook allerlei wapens, munitie en
ombouw materiaal aangetroffen.
Aanbieden van vuurwapens
in Lelystad en Almere
Ook twee mannen uit Lelystad kochten
vuurwapens van de man uit Amersfoort.
De aangekochte vuurwapens werden
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vervolgens via WhatsApp te koop aangeboden aan diverse 'klanten' in Lelystad en Almere. Dit leidde de afgelopen
maanden tot vijf doorzoekingen op diverse locaties in Lelystad en Almere. Bij
deze doorzoekingen werden twee vuurwapens, munitie en verdovende middelen aangetroffen. Bij een derde man uit
Lelystad werden nog eens twee vuurwapens en een automatisch vuurwapen
aangetroffen.
Het team
De politie heeft sinds begin maart van
2020 met een team van zo’n 10 man
van de Dienst Regionale Recherche
(DRR) intensief aan de zaken gewerkt.
In het team zaten niet alleen rechercheurs, maar ook digitale experts,
pseudokopers, een AT (arrestatieteam)
en observatieteam. Er werd intern intensief samengewerkt met onder andere de DRIO (Dienst Regionale Informatie Organisatie) en verschillende politieeenheden in het land.
Aanpak wapenhandel
Illegale wapens dienen geen ander doel
dan het faciliteren van criminelen. Ze
plegen er ernstige misdrijven mee, denk
aan gewapende overvallen, bedreigingen en liquidaties. Het heeft dan ook
grote prioriteit voor justitie en politie om
deze praktijken aan te pakken. In dit
onderzoek bleek het kinderlijk eenvoudig een vuurwapen te kopen. 'Het was
schokkend om te zien dat we met een
simpel berichtje in een chat zo een machinegeweer konden regelen', zegt
Folkert van Dekken, teamleider van het
onderzoek.
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Nieuwe bewegwijzering
tussen
Nieuwegein en Utrecht
Nu de herinrichting van het Liesboschterrein gereed is, moet ook de
bewegwijzering boven en langs de
Laagravenseweg (N408) tussen
Nieuwegein en Utrecht worden aangepast. Dat gebeurt vanaf 25 januari
tot en met 5 februari 2021. In die periode gaat aannemer Van Rens aan
de slag met het plaatsen van de
nieuwe bewegwijzering in opdracht
van de provincie Utrecht.
De werkzaamheden worden ’s avonds
en ’s nachts uitgevoerd waarbij het
doorgaande verkeer wordt omgeleid.
Met behulp van diverse verkeersmaatregelen blijven alle bedrijven bereikbaar
voor bestemmingsverkeer.

Biezenwade, de aansluiting Ravenswade en de rotonde Laagraven.
De aannemer werkt in de periode 25
januari tot en met 5 februari tussen
21.00 en 05.00 uur. Tijdens de avonden nachtwerkzaamheden is de Laagravenseweg afgesloten voor doorgaand
verkeer, ter plaatse van de werkzaamheden. Overdag is de weg gewoon
open.

Avond- en nachtafsluiting
25 januari t/m 5 februari
De werkzaamheden vinden plaats boven en langs de Laagravenseweg tussen de nieuwe zuidelijke aansluiting

Omleidingsroutes en bereikbaarheid
Tijdens de avond- en nachtafsluitingen
wordt het doorgaande verkeer omgeleid. Er zijn twee verschillende omleidingsroutes (route 1 en route 2) die

afhankelijk van de locatie van de werkzaamheden worden toegepast.
Voor het bestemmingsverkeer zijn er
tijdens de avond- en nachtafsluitingen
diverse verkeersmaatregelen om de
bereikbaarheid van de bedrijven te borgen.
(Brom)fietsers ondervinden geen hinder
en kunnen hun normale route blijven
volgen.
Bij calamiteiten krijgen nood- en hulpdiensten altijd een vrije doorgang.
De lijnbussen kunnen hun normale route rijden. Onder begeleiding van een
verkeersregelaar worden zij stapvoets
door de afsluiting heen geloodst.
Slag om de arm
en reserve-avond/-nacht
Vanwege mogelijk onwerkbaar weer of
andere onvoorziene omstandigheden,
zijn de avond en nacht van 4 op 5 februari in de planning opgenomen als
reserve-avond/-nacht. Als er onverhoopt
grote veranderingen in de planning optreden, zorgt de provincie voor nieuwe,
aangepaste berichtgeving.

Waterschap baggert
in Nieuwegein
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden start op 11 januari 2021
met het baggeren van de Doorslag/
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
(GHIJ) van Nieuwegein tot Achthoven-Oost in Montfoort. Aannemer J.P.
Schilder BV uit Ursem start op twee
locaties: bij Camping de Voormolen
in IJsselstein op 11 januari en in de
Doorslag in Nieuwegein op 13 januari. De werkzaamheden duren tot april
2021.

Werkwijze
De bagger wordt met een kraan op ponton uit het water gehaald en middels
zogenoemde beunbakken naar de
overslaglocatie gevaren. Daar wordt de
bagger overgeladen in vrachtwagens en
afgevoerd naar Rijksdepot de Slufter in
Rotterdam. In Nieuwegein liggen de
beunbakken aan de Vreeswijksestraatweg 1 (nabij de Doorslagbrug). Daarnaast zijn er nog twee locaties in Nieuwegein in voorbereiding.

Inlopen bij de bouwkeet
Tijdens de uitvoering kunt u iedere
dinsdag van 15.00 uur tot 16.00 uur
terecht bij de bouwkeet van de aannemer, tegenover Zomerdijk 14 in IJsselstein. Vanaf 12 januari 2021 bent u welkom voor vragen en/of opmerkingen.
Tijdens dit inloopuur is de omgevingsmanager of uitvoerder aanwezig. Verzocht wordt om de Coronaregels regels
in acht te nemen.

Verkeersregelaar
Om de verkeersveiligheid te waarborgen wordt er bij de overslaglocatie bij de
Doorslagbrug een verkeersregelaar
ingezet. Dat gebeurt een paar dagen als
de vrachtwagens rijden.
Volg de baggermachines
In de digitale Baggerportal op deze
website kunt u zien waar de baggermachines bezig zijn en waar de overslag-
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locaties liggen. Ook kunt u in de portal
informatie over uw eigendommen en/of
vragen en opmerkingen plaatsen.
Waarom baggeren
Sinds de jaren ’70 is er nagenoeg niet
meer gebaggerd. De werkzaamheden
zijn nodig om de vaarweg voldoende
diep te houden. Ook kan er meer water
door de GHIJ stromen. Hierdoor is de
afvoer van water in natte perioden en
de aanvoer van water in droge perioden
gewaarborgd, net als de aanvoer van
zoet water naar West-Nederland tijdens
extreme droogte.
Vervolg en meer informatie
Meer informatie over het baggeren en
andere projecten in en langs de GHIJ
vindt u op de website van het waterschap.
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Recyclingstation
nu voor alle afval gratis
Als je dit nieuwe jaar afval naar het
Recyclingstation brengt, zul je merken dat dat voor alle afval nu gratis
kan. Eerder moest je voor een aantal
afvalsoorten betalen, maar dat hoeft
nu niet meer. Je kunt er ook gratis
een aanhanger lenen om je afval in
weg te brengen. Deze moet je wel
vooraf reserveren. Nieuwegein werkt
ook aan het terugdringen van de
wachttijden en volgt de ontwikkelingen van de coronamaatregelen. Als
er een versoepeling komt van de
maatregelen mag je weer met meer
bezoekers tegelijk op het perron om
afval weg te gooien.

10 euro voor grofvuil afspraak
Het is het gemakkelijkst, het goedkoopst en het meest duurzaam om je
afvalstromen zelf te scheiden op het
Recyclestation. Want voor het laten
ophalen van grofvuil zal 10 euro per
afspraak worden gevraagd. Je kunt
dan niet alle afvalstromen aanbieden.
Kijk voor de aanbiedregels op de website van het Reinigingsbedrijf Midden
Nederland.
Illegaal dumpen beboet
Voor het illegaal dumpen van afval op
straat worden bekeuringen uitgeschreven. De BOA’s controleren hier streng
op. De gemeente Nieuwegein wil er
voor zorgen dat ieders leefomgeving
schoon, heel en veilig is.
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Plastic mag bij restafval
Tot slot mag het PMD weer bij het restafval want de gemeente gaat het PMD
er met nascheiden uithalen. De inzameling van PMD met zakken is gestopt. Nieuwegein is gestopt met de
uitgifte van de PMD zakken. De andere
reststromen zoals oud papier & karton
en GFT worden nog belangrijker om
wel te scheiden. Anders wordt de minicontainer voor restafval snel te vol.
Deze wordt ook in 2021 slechts om de
week, dus tweewekelijks, geleegd.
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WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
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 natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of beestje dat je ergens kunt
tegenkomen. Ook heeft hij een eigen website.
Udo: 'De vorige week toonde ik een geel soldaatje dat vorig jaar
last had van de warmte.
Deze keer opnieuw zo'n kevertje, ditmaal in volle vlucht boven
boven het struweel. En ook dit kevertje lijkt ernstig last van de
warmte te hebben, of zou die zwarte vlek er gewoon bijhoren?'

Het geel soldaatje haalt opnieuw de krant met deze foto,
scherend over de tuingeraniums.

Online evenement
over
experiment Snuffelfiets:
fietsend meten
met sensoren
Sinds juni 2019 brengen ruim 500
inwoners in de provincie Utrecht en
een deel van Gelderland met een
meetkastje op hun fiets de luchtkwaliteit op hun fietsroutes in kaart. Ook
inwoners uit Nieuwegein hebben
deelgenomen. Na 1,5 jaar data verzamelen met deze zogeheten Snuffelfietsen is het tijd om de balans op te
maken. De data blijken waardevol en
de provincie wil na deze experimentfase doorgaan met het meten met
sensoren samen met inwoners. Op
zaterdag 23 januari organiseert de
provincie een online evenement van
13.00-16.30 uur waarin met alle betrokkenen wordt teruggeblikt en
vooruitgekeken. Iedereen die interesse heeft kan deelnemen door zich
aan te melden via deze link.
De provincie Utrecht heeft als doel om
fietsen te stimuleren én ervoor zorgen
dat de luchtkwaliteit in de provincie zo
optimaal mogelijk is.

Gedeputeerde Rob van Muilekom:
'Goede luchtkwaliteit is voor iedereen
van groot belang. Daar werken we als
provincie hard aan in de Uitvoeringsagenda Gezonde lucht. Een van de
thema’s daarin is het meten met sensoren. Met de Snuffelfiets zetten onze
inwoners zich in voor een goede luchtkwaliteit en dat creëert ook het nodige
draagvlak.'
Meten met sensoren
Om te bepalen hoe geïnvesteerd moet
worden om fietsroutes zo gezond mogelijk te maken is het onder andere nodig
inzicht te krijgen in fietsgedrag: hoe
fietsen mensen, waar fietsen ze en hoe
is het onderweg gesteld met de luchtkwaliteit? In het experiment Snuffelfiets
wordt dit gemeten met sensoren. Met
een makkelijk te bevestigen kastje aan
het stuur wordt de route in kaart gebracht en de luchtkwaliteit onderweg
gemeten. De zo verzamelde gegevens
kunnen overheden helpen bij het verbeteren van de infrastructuur voor fietsers
en het ontwikkelen van meer groene
fietsroutes.
Samenwerking
In het Snuffelfietsproject werkt provincie
Utrecht samen met provincie Gelderland, gemeenten, inwoners, technologiebedrijven en kennisinstellingen. Het
meetkastje is ontwikkeld door SODAQ,
het RIVM beoordeelt en analyseert de
data en Civity presenteert de verzamelde data in actuele kaarten op hun data-
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platform. Deze data zijn voor iedereen
beschikbaar en kunnen onder andere
worden gebruikt voor onderzoek en
beleid.
Presentatie resultaten
in online evenement
Na 1,5 jaar zijn er door de 500 deelnemers heel wat kilometers gefietst en
data verzameld. Tijd om de balans op te
maken van deze experimentfase. De
provincie Utrecht organiseert daarom
een online evenement op zaterdag 23
januari van 13.00 tot 16.30 uur. In een
divers programma wordt met de betrokkenen teruggeblikt en vooruitgekeken:
wat is er bereikt, wat zijn de ervaringen
van de deelnemers en hoe kunnen de
verzamelde data worden gebruikt? Er is
van alles te bekijken en beluisteren en
er zijn verschillende verdiepingssessies.
De resultaten en de ervaringen uit het
Snuffelfietsexperiment zijn zo waardevol
dat de provincie Utrecht doorgaat met
deze manier van meten met sensoren,
samen met inwoners. In het evenement
wordt meer verteld over het vervolg.
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Aflevering 35
Alle afleveringen vind je hier.

Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’
'Ik ben terug van even nergens geweest.
Soort van corona-reces.
Om de tijd te doden heb ik ervaring opgedaan met de op
instigatie van onze coronaminister aangelegde ‘straten’.
Om te beginnen met de teststraat aan de Koploperstraat in
Utrecht wegens milde maar toch verdachte symptomen. Het
was een topervaring: fijn aanmeldgesprek per telefoon,
makkelijk bereikbare locatie, rustige aanrijroute naar het
eerste ‘station’ in de straat met een vriendelijke jongeman
die wat zaken natrok: controle afspraak (tonen sms’je), identiteit bevestigen (tonen rijbewijs), ik mocht de uitslag binnen
24 uur verwachten ‘mogelijk vanavond nog’.
Bij het volgende station werd mij verzocht rustig door te
ademen, de royaal uitgevallen wattenstaaf ging decimeters
diep de keelholte in. Kokhalzen mocht.
Daarna in een aangereikte tissue de neus snuiten.
Het kon wat akelig zijn, en hoppa daar ging de wattenstaaf
de neus in, even poedelen in de neusholte en daarna dieper
richting de mogelijk even aangeraakte traanbuizen ‘kan even
vervelend zijn’.
Het viel mee.
De volgende ochtend belde ik zelf.
‘U hebt de uitslag nog niet gekregen?’- iedereen is bijzonder
aardig bij de GGD. Ze werken met een script.
‘Zal ik eens kijken of hij er al is?’
‘Hij is er,’ zei ze, ‘ik zie hem hier in mijn scherm staan.’
‘En?’ vroeg ik.
‘Ik mag u de uitslag niet geven.’
‘Ik moet naar een patiënt,’ zei ik, ‘ik heb de uitslag echt nodig.’
Ze was onverbiddelijk. Ik kon zelf kijken op coronatest.nl.
Typisch gevalletje ‘paarse krokodil’.

Op 12 januari bezocht ik de vaccinatiestraat in Houten.
Compleet met verkeersregelaar, looplijnen, loketten, prikkamertjes en een verplichte wachttijd van 15 minuten op een
stoel, onder het spiedende oog van een medewerker die aan
iedereen vroeg; ‘alles goed met u?’
Je mocht zelf op de tijd letten.
Perfect geregeld.
Van de persconferentie van 12 januari heb ik eerlijk gezegd
maar een paar flarden opgevangen. In slaap gevallen. Het
was precies zoals Rutte bij aanvang zei: ‘Ik ga u niet verrassen.’ Nee, we wisten het allemaal al en de ingrediënten van
de toespraak zijn vooraf ook bekend.
Corona is een stom vervelend gerecht, zeker nu met die
Britse variant wordt het bedenkelijk pittig (serieuze boodschap). Het is jammer voor ons allemaal, drie weken erbij,
thuiswerken met kinderen, en hartverscheurend voor ondernemers (empathie).
Onmacht, frustratie, moedeloosheid, Rutte ziet het (begrip
tonen).
Maar samen gaan we de eindstreep halen, we moeten volhouden (bemoedigen).
We moeten ons ook vooral aan de regels blijven houden, het
kabinet heeft aan het OMT een spoedadvies gevraagd over
het eventueel invoeren van een avondklok (lichte waarschuwing, klein vingertje).
En dan komt altijd die tunnel. Met dat licht aan het eind.
Geen idee hoe lang die tunnel is, waar die op uitkomt en hoe
het er dan uitziet (beloning in het vooruitzicht stellen).
Rutte is onze leidsman in een crisis van ongekende omvang.
Maar schroomt om de baas te spelen. Misschien weet hij
niet dat hij de baas ís. Pak toch eens door.'

werken, Openbare Kunstwerken. Wekelijks zullen wij deze hier behandelen. Wie is de maker, waarom daar op
die plek en wat stelt het nu voor.

De heilige koe
Overal in Nieuwegein kom je iets tegen, mensen, dieren, gebouwen,
auto’s, fietsen etc. maar ook kunst-

De maker van ‘de heilige koe’ is Joris
Baudoin, hij komt uit Heerwaarden.
Heeft ook een website. Het kunstwerk is
gemaakt op ware grootte in 1999 en is
gemaakt van beton. De opdrachtgever
was de bewonersvereniging Het Palet
in Galecop en staat op een parkeerplaats aan de Rembrandthage in de wijk
Galecop.
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Joris Baudoin: ‘De straatnamen in de
wijk zijn die van beroemde Hollandse
schilders, de Heilige Koe verwijst naar
hun traditie (Paulus Potter). De roodbonte is daarnaast de koe die hier graasde
voor er gebouwd werd en ontneemt nu
een hedendaagse heilige koe haar plek.’

WEBSITE
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Rijkswaterstaat
zet historisch
aandrijfmechanisme
Prinses Beatrixsluis
in de spotlights
In opdracht van Rijkswaterstaat heeft
aanneemcombinatie Sas van Vreeswijk de inmiddels vervangen aandrijflijn van de sluis op het complex geplaatst. Bezoekers kunnen zo de originele machinerie bezichtigen.
Na de ingebruikname van de 3e kolk
van de Prinses Beatrixsluizen zijn de
twee historische sluiskolken uit 1938
gerenoveerd. Boven in de heftorens zijn
daarbij veel originele onderdelen vervangen, zoals de aandrijflijn van iedere
hefdeur. Een van de aandrijflijnen is

Stuur een kunstwerk in
over ’50 jaar Nieuwegein’
In 2021 bestaat Nieuwegein 50 jaar. In
Museum Warsenhoeck zijn dan exposities te zien die met een historische blik naar dit jubileum kijken.
Maar hoe ziet een kunstenaar Nieuwegein? Ook aan die artistieke invalshoek wil de organisatie met een
expositie op de Kunstzolder aandacht besteden.

bewaard en vanaf nu buiten tentoongesteld. Een aandrijflijn is het geheel van
onderdelen dat zorgt dat een hefdeur in
beweging komt.
Duurzaam
Van de ruim 80 jaar oude aandrijflijn is
de werking al die jaren hetzelfde gebleven. Er is relatief weinig elektriciteit voor
de aandrijving nodig. Het energie-efficiënte ontwerp van voormalig Rijkswaterstaatingenieur Josephus Jitta laat de
zwaartekracht veruit het meeste werk
doen en was destijds revolutionair. Het
mechanisme was toen al duurzaam en
dat is het nu nog steeds.
Tentoongesteld
Een originele motor, rem, handaandrijving, tandwielkast, kabeltrommel en

De leden van de kunstafdeling van Museum Warenhoeck nodigen kunstenaars, die in Nieuwegein wonen of sterke banden met Nieuwegein hebben,
deel te nemen aan de expositie.
Deelnemen kan met een schilderij,
beeld, foto, grafiek, kortom alle technieken zijn welkom, zolang er maar een
relatie met Nieuwegein is. Wilt u deelnemen? Stuur dan uiterlijk 20 april 2021
een foto van het werkstuk met een korte
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omloopwiel van een aandrijflijn zijn bij
de renovatie van vorig jaar opgeslagen
en geschikt gemaakt om in weer en
wind buiten te staan. Ze hebben nu een
permanente plek gekregen bij de picknickplaatsen bij het buitenhoofd van
kolk 1. Het is zwaar materiaal en staat
daarom op een fundering van beton.
Een informatiebord legt de werking uit
aan geïnteresseerde bezoekers.
Zonnepanelen
Aan de andere kant van het sluiscomplex is de aanleg van de zonnepanelen
voltooid. Deze wekken zoveel energie
op dat de gehele sluis nu energieneutraal is. Bij picknicktafels bij het buitenhoofd van de 3e kolk is een 2e informatiebord geplaatst. Passanten krijgen hier
uitleg over het gehele sluiscomplex.

omschrijving naar kunstexpositie@museumwarsenhoeck.nl. Vermeld in de
omschrijving o.a. het materiaal en de
maten van het werkstuk.
Een jury kiest de werken uit die van
medio juli tot eind augustus 2021 in het
museum geëxposeerd worden. Bovendien zijn er prijzen te winnen in de vorm
een solo-expositie en duo-expositie in
2022 in het museum.
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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: 'Ik ga al jaren niet meer naar de middelbare school. Toch herinner ik mij onze 'kantine' nog levendig. Niet dat ik daar dingen haalde, want ik was zo'n braaf leerlingetje dat altijd haar eigen boterhammetjes meenam. Ik weet dus eigenlijk niet eens
wat ze daar verkochten. Ik herinner me chocoladerepen en gevulde koeken... maar daar houd het wel op. Volgens mij was het
niet al te gezond. Had ik er wel gekocht als ze gezonde opties hadden? Tja, naar mijn werk nam ik ook altijd mijn eigen boterhammen mee... Nu ik thuis werk smeer ik ook tussen de middag brood. Wat hebben mijn lezers eigenlijk met de lunch?'

Overvaller Jumbo Galecop
snel in de kraag gevat
De politie in Nieuwegein heeft een
overvaller snel in de kraag gevat. De
man had het gemunt op supermarkt
Jumbo in winkelcentrum Galecop. Hij
had daar met een groot mes een
overval gepleegd.

Subsidie
voor een groen dak
Ben je toe aan een nieuw dak? Kijk
dan eens of een groen dak iets voor
je is. Je dak gaat langer mee, het
vermindert zomerse warmte en helpt
om hoosbuien goed af te voeren. Dat
is goed voor jou én voor de stad.
Vandaar dat de gemeente graag een
bijdrage levert aan je groene dak.
Drempel verlagen
Een belangrijke reden om niet voor een
groen dak te kiezen is de aanschafprijs.
Die drempel wil de gemeente graag
verlagen. Met de subsidie op groene
daken krijg je maximaal 50% van de
aanschafprijs (tot een bedrag van 1500
euro) vergoed. Je groene dak moet ten
minste 6m2 groot zijn en je mag meedoen samen met de buren. Op www.nieuwegein.nl/groendaken vind je alle
informatie over de subsidie.

De slungelige 20-jarige man eiste zaterdagavond rond 19.15 uur geld bij een
van de kassa’s en kreeg dat ook. Daarna nam hij de benen. Hoeveel de man
buitgemaakte is onbekend.
Direct na de overval werd een Burgernetactie opgestart en dat had meteen
succes. Na een tip van een oplettende
deelnemer werd de overvaller een kwartier later al in de buurt opgepakt. Het
mes bleef achter op de stoep, zo’n honderd meter van de winkel vandaan.

In de winkel zijn geen slachtoffers gevallen. Wel waren enkele mensen erg geschrokken.
Op de stoep net buiten het winkelcentrum bleven ook nog een winkelmandje
en een boodschappentas achter. Die
waren volgens een woordvoerder van
de politie niet van de overvaller. De
overvaller uit de gemeente Utrechtse
Heuvelrug zit vast op het bureau en zal
zich binnen kort moeten verantwoorden
voor de rechter.

Let op: In 2021 is er een
subsidiepot van
€ 40.000,- beschikbaar.
Als dit op is, kun je geen
subsidie meer aanvragen.
Mogelijk is er dan volgend
jaar weer een kans. De
gemeente Nieuwegein
helpt je graag bij de aanleg van je groene dak.

De gemeente subsidieert groene daken,
omdat ze helpen om de gevolgen van
lange warme perioden en hoosbuien
(klimaatverandering) tegen te gaan.
Extra groen brengt verkoeling en zorgt
ervoor dat regenwater beter wegloopt.
Omdat we in Nieuwegein dicht op elkaar
wonen, wil de gemeente ook de huizen
en de daken gebruiken voor extra groen
(en minder warmte). Dat zie je terug op
de daken van het Stadshuis en De Kom.
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Voordeel
Niet alleen ‘de stad’ heeft voordeel bij
een groen dak:
• een dak met groen erop gaat langer
mee dan een gewoon dak
• het isoleert het beter: houdt hitte, kou
en geluid beter buiten.
Nog meer voordelen vind je op www.nieuwegein.nl/groendaken.
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FOTO
VAN DE WEEK
Van Nieuwegeiner Peter Hamilton ontving de
redactie donderdagmiddag (nog net op tijd
voor deze Digitale Nieuwegeiner) per e-mail
naaststaande foto.
Peter: 'Vanmiddag reed ik over het fietspad door
de Nedereindse plassen. De lucht zag er fantastisch uit. Het was net alsof er aan de horizon
bergen stonden. Deze foto is genomen richting
Batau Noord vanuit IJsselstein. Ik kon het niet
nalaten om van mijn fiets af te stappen. Dit
plaatje moest ik wel vastleggen.
Het komt niet vaak voor dat het er op lijkt alsof
Nieuwegein in Zuid Duitsland of Oostenrijk ligt.'
Ook iets leuks of bijzonders gezien èn gefotografeerd? Stuur de foto dan met een kort tekstje
aan redactie@pen.nl en wie weet...

Hoi, wij zijn Fay en Ivy.
In onze opa's en oma's
buurt was vannacht de
trampoline kapot gemaakt.
Dat is echt STOM!!!!!!!!!!!!!
Wij dachten leuk te gaan springen op de
buurt trampoline, nou we hadden het
mooi mis want de trampoline was stuk
gemaakt.

We dachten we gaan er gelijk een foto
van gaan maken en een filmpje en er
een stukje over schrijven. Eerst zijn we
om nog even een frisse neus gaan halen en gingen schommelen. Daarna
gingen we naar opa's en oma's huis om
het te vertellen. Oma zei dat ze het al
had gelezen op de buurtapp en dat ze
vroegen of iemand iets had gezien. Zij
vond het ook niet leuk maar ze vond het
wel een goed idee om er een foto van te
maken en er over te schrijven.
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De link naar het filmpje is: https://youtu.be/oSJ0Wz9lx_c .
Kijk maar hoe jammer dat de trampoline
is gesloopt.
Groetjes Fay (kinderambassadeur
Nieuwegein)
Ivy van Zuilen (zusje van Fay)
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Bewoners rond de Dr. B.J. Buurmanstraat en ig. F.W. Conradstraat in
Vreeswijk zijn een actiegroep gestart
tegen de bomenkap in hun wijk. De
bewoners achter de actiegroep ‘Kappen met kappen’ willen hiermee bezwaar maken tegen het kappen van
de 36 bomen in hun wijk. Ook de
Partij voor de Dieren is in actie gekomen en heeft inmiddels kritische
vragen gesteld aan het College van
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht.
Arjan Verheul, één van de actievoerders
tegenover onze redactie: 'Ik ben samen
met drie andere bewoners de actiegroep gestart. We hebben begin januari
overal pamfletten op de bomen die om
gaan geplakt. Ook hebben wij bij ruim
100 huishoudens brieven gepost waarin
wij oproepen vooral bezwaar te maken.
Hierbij zat een format met argumenten
die bewoners kunnen gebruiken. Inmiddels ook het wijkplatform benaderd en
vandaag wil ik de wethouder gaan benaderen om in gesprek te gaan.'

FOTO: ARJEN VERHEUL VOOR PEN

Bewoners
starten actiegroep
tegen bomenkap
in Vreeswijk

In de bomen die de gemeente Nieuwegein wil kappen zitten veel ransuilen.
Deze vogels zijn beschermd en het gebied is een favoriete plek voor de uilen.
Ruud van den Berg: 'Dit mag toch niet
doorgaan. Ook de gemeente Nieuwegein moet inzien dat zich hier ransuilen
bevinden. Lijkt mij dan verboden te
kappen. Ik heb het idee dat de gemeente, die altijd als groenrijk werd beschouwd nu bezig is zoveel mogelijk
groen te verwijderen om de onder-

houdskosten te drukken. Kwalijke zaak
toch?'
Statenlid Willem van der Steeg: 'De
ransuil is aangemerkt als kwetsbare
soort op de Rode Lijst Vogels van het
Ministerie van LNV. Kap van de bomen
in hun leefgebied zou een ernstige aantasting van hun welzijn betekenen en
daarom vragen we het College om een
oplossing te zoeken, waarbij het leefgebied en het welzijn van de vogels gespaard kunnen blijven.'

Schoonmaak trams, haltes
en werkplaats door CSU
De provincie en schoonmaakbedrijf
CSU verbreden de samenwerking.
De afgelopen jaren reinigde CSU al
de Utrechtse trams. Daar komen per
11 januari de haltes en de werkplaats
in Nieuwegein bij, waar de trams
worden onderhouden.
Duurzaamheid van de schoonmaak was
voor de provincie Utrecht een belangrijke reden bij de aanbesteding van dit
nieuwe contract. Hierop speelt CSU in
met onder meer elektrisch vervoer. Ook
wordt bij de tramremise in Nieuwegein
regenwater opgevangen dat daarna
wordt gebruikt voor het schrobben van
de tramvloeren. Bovendien krijgen alle
schoonmaakmedewerkers duurzame
werkkleding: van poloshirt tot werkschoenen zijn alle gebruikte materialen
100% circulair.

WEBSITE

Aandacht
voor onzichtbare vervuiling
Met de introductie van de CAFtrams
kunnen de Utrechtse reizigers in het
openbaar vervoer gebruik maken van
gloednieuwe trams. CSU gaat er alles
aan doen om deze trams zo schoon
mogelijk te houden. Zolang de COVID
19-crisis nog niet is bezworen, krijgen
de zogenaamde contactpunten in de
trams speciale aandacht. Denk daarbij
aan de handgrepen voor de reizigers.
Want juist nu is het belangrijk dat ook
de onzichtbare vervuiling goed wordt
verwijderd.
Chahira de Keijzer (districtsmanager
CSU): 'Wij zijn zeer verheugd dat we
ons adagium ‘scherp op schoon en
scherp op kwaliteit’ mogen inzetten voor
de reiniging van de haltes, werkplaats
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en trams van de provincie Utrecht. Door
onze ruime ervaring binnen de schoonmaak van vervoer kunnen we in samenwerking met de provincie zorgen
voor een hygiënische en schone werkplek voor de medewerkers in het vervoer en een schone, gastvrije en veilige
omgeving voor alle reizigers'.
Het onderhoudscontract tussen de provincie en CSU is afgesloten voor drie
jaar. Bij wederzijdse tevredenheid wordt
deze termijn met nog eens drie keer
een jaar verlengd.

WEBSITE

De Digitale Nieuwegeiner
FIETSFOTO
VAN DE WEEK
Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en
Clarion Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein
vertellen elke week met één Nieuwegeinse fietsfoto met bijschrift wat hen bezighoudt of treft.

Linda: ‘Even een frisse neus halen tijdens het
thuiswerken, een lunchrondje Nedereindseweg,
Rijnhuizen is altijd mooi. Ben je niet zo bekend
in Nieuwegein? Fiets dan eens één van de gekleurde routes op deze Fietsnet borden. Leuk
met kinderen want je volgt de gekleurde stickers
op de lantarenpalen. Of rij gewoon je neus achterna. Op de Nedereindseweg in Jutphaas is dat
geen straf met al die afhaalrestaurants. Steun je
meteen de lokale horeca.’

Partij voor de Dieren
in de bres voor de ransuilen
in Nieuwegein
De Statenfractie van de Partij voor de
Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de geplande bomenkap
in de wijk Vreeswijk. De bomen behoren tot het leefgebied van ransuilen,
een kwetsbare en beschermde soort.
De gemeente Nieuwegein is voornemens
om, ten behoeve van herinrichting, 23
bomen te kappen aan de Dr. B.J. Buurmanstraat en ig. F.W. Conradstraat. Bezorgde omwonenden lichtten de Partij
voor de Dieren hierover in, omdat zij zich
zorgen maken over de ransuilen die leven in de betreffende bomen. Ook op De
Digitale Stad Nieuwegein en in De Digitale Nieuwegeiner heeft de redactie de
vraag gesteld: ‘Nieuwegein,waarom?’
Mogelijk is voor de kap een ontheffing
nodig op de wet Natuurbescherming,
waarover de provincie gaat.
Reden voor de Partij voor de Dieren om
schriftelijke vragen aan het College van
Gedeputeerde Staten te stellen. Statenlid
Willem van der Steeg: 'De ransuil is aangemerkt als kwetsbare soort op de Rode
Lijst Vogels van het Ministerie van LNV.
Kap van de bomen in hun leefgebied zou
een ernstige aantasting van hun welzijn
betekenen en daarom vragen we het
College om een oplossing te zoeken,
waarbij het leefgebied en het welzijn van
de vogels gespaard kunnen blijven.'

Nieuwe tram rijdt ’s nachts
testritten naar IJsselstein

nen bewoners nabij de trambaan tijdelijk
hinder ondervinden.

In de nacht van zaterdag 16 januari op
zondag 17 januari rijden nieuwe trams
test tussen 00.30 en 07.00 uur op het
traject tussen de halte St. Antonius
Ziekenhuis in Nieuwegein en de eindhalte IJsselstein- Zuid.

Planning opening tramlijn 61
Bij een goed resultaat van de testnacht
starten we met de testritten op de klok
van de dienstregeling overdag en in de
avond. Ook worden trambestuurders op
dit vernieuwde traject opgeleid. Reizigers
zijn tijdens deze testritten helaas nog niet
welkom aan boord. Alle inspanningen zijn
erop gericht om tramlijn 61 Utrecht-IJsselstein uiterlijk eind februari 2021 in gebruik te nemen.

Testrit nieuwe tram IJsselstein
Dit doen we in de nacht omdat tijdens
deze testritten geen ander (gelijktijdig)
tramverkeer is toegestaan. In deze nacht
rijdt er vier keer een tram voorbij: twee
keer stapvoets en twee keer op normale
snelheid. De overwegbellen gaan af bij
het passeren van de tram. Hiervan kun-
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OM eist twintig jaar cel tegen voortvluchtige Nieuwegeiner Gerel Lusiano Palm
Het OM heeft vandaag twintig jaar cel
geëist tegen de in Nieuwegein opgegroeide Gerel Lusiano Palm. Palm
wordt gezien als één van de schutters die gebruikt werd door Ridouan
T. en is nog steeds voortvluchtig. De
rechtszaak startte vandaag zonder
dat de verdachte daarbij aanwezig
was want hij is nog steeds voortvluchtig.
De eis is voor een dubbele liquidatiepoging bij een weiland in het plaatsje
Noordeloos in december 2016. Behalve
die poging wordt Palm ook verdacht van
de liquidatie van de Spyshop-medewerker Ronald Bakker. Voor die liquidatie in
2015 stond hij vandaag niet terecht.
De toen 59-jarige Bakker had zijn Spyshop aan de Twentehaven in Nieuwegein. Eerder werden al twee mannen
veroordeeld tot vijftien en dertien jaar
celstraf voor betrokkenheid bij de moord
op Ronald Bakker.

Palm ontsnapte op 12 maart 2017 uit
het huis van bewaring aan de Duisburglaan in Paramaribo. Hij kreeg een wapen van een motorbendelid van motorclub Caloh Wagoh waarmee hij, door de
hoofdbewaarder onder schot te houden,
wist te vluchten uit de gevangenis in
Suriname. Sindsdien is hij voortvluchtig.
'In de ogen van het Openbaar Ministerie
kan het niet zo zijn dat een voortvluchtige verdachte niet berecht wordt, zolang
hij op de vlucht is', zei de officier in de
extra beveiligde rechtbank op Schiphol.
'Hij was duidelijk voornemens om beide
mannen koelbloedig neer te schieten, te
liquideren.'

re schotwonden, zijn milt moest worden
verwijderd. Zijn gehoor is beschadigd
en hij raakte een oog kwijt. Hij is voorlopig arbeidsongeschikt en vordert een
schadevergoeding van 100.000 euro.

Eén van de slachtoffers van die poging
tot liquidatie was in de rechtbank aanwezig. De nu 32-jarige Rotterdammer
weet niet waarom Palm een aanslag op
zijn leven pleegde. Hij was bevriend met
Palm en zei: 'Dat hij me dit aan wilde
doen, heeft me ernstig geraakt. Ik ben
het vertrouwen in mensen kwijt.'

Op 15 juni 2018 werd op straat, nabij
het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein,
een rijbewijs van Palm aangetroffen.
Het vermoeden is dat Palm nog steeds
contact heeft met mensen in Nederland.
De gouden tip die naar de opsporing
van Palm leidt wordt beloond met
30.000 euro. Dat bedrag stond eerst op
15.000 euro maar is in maart 2020 verdubbeld. Hij staat op de opsporingslijst
van politie en is vuurwapengevaarlijk.

Het slachtoffer raakte bij de liquidatiepoging ernstig gewond. Hij had meerde-

Palm mogelijk nog steeds banden
met Nieuwegein
Eerder besteedde Opsporing Verzocht
aandacht aan Gerel Palm wat diverse
tips over de verblijfplaats van de voortvluchtige Nieuwegeiner opleverde. Palm
zou in Zuid-Amerika kunnen verblijven,
maar hij zou na zijn ontsnapping uit de
gevangenis ook mogelijk voor korte tijd
in Nederland en Duitsland zijn geweest.

Eet Mee
organiseert Video-etentjes
Weekend
Nu de lockdown met drie weken verlengd is, krijgen steeds meer mensen
het gevoel dat de muren op hen afkomen en dat hun leven stilstaat.
Voor iedereen die graag een ander
verhaal wil horen of gewoon even
gezellig met iemand wil kletsen organiseert Eet Mee van vrijdag 22 t/m
zondag 24 januari een Video-etentjes
Weekend. Na aanmelding maakt Eet
Mee een match voor een virtueel
etentje met een groepje mensen.
En bevalt het goed, dan kun je via het
Eet Mee platform ook je eigen matches gaan maken.

Koken voor jezelf, samen aan tafel
‘Tijdens de lockdown in het voorjaar zijn
we via ons online matchingplatform
gestart met het aanbieden van videoetentjes. Zo kunnen we op een veilige
manier toch mensen samen ‘aan tafel’
brengen. Ook al zit je de hele dag al te
videobellen, dit is toch anders aldus de
deelnemers. Het verschil: je kookt iets
lekkers voor jezelf, dekt de tafel gezellig
en trekt iets leuks aan. Het voelt daardoor toch een beetje als een uitje. Je
zet je laptop of tablet op tafel, logt in en
je bent klaar. Van studenten tot ouderen, van expats tot vluchtelingen, de

Wethouder John van Engelen tijdens
een eerder video-etentje

etentjes trekken een mix van mensen
aan. En gemiddeld beoordelen zij de
video-etentjes met een acht!’
'Het is leuk om in deze tijd, waarin ik
veel thuis zit, gezellig te kletsen en
nieuwe mensen te ontmoeten. Zo voelt
het toch alsof je even niet thuis bent!',
aldus een van onze deelnemers.
En een ander zegt: 'Het was gezellig en
we hebben veel gekletst'.
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Meedoen met het Eet Mee Videoetentjes Weekend
Aanmelden kan via de Eet Mee matchapplicatie. Maak een profiel aan en
meld je aan voor het Video-etentjes
Weekend door op de dag te klikken
waarop jij gematcht wilt worden.
Eet Mee matched je met een gezellig
eetgroepje en houdt rekening met de
taal waarin je een gesprek kunt voeren.
Het enige dat jij nodig hebt is een tablet
of laptop en een Wifi-verbinding. Aanmelden kan tot 20 januari aanstaande.
Eet Mee brengt al ruim 10 jaar mensen via de keukentafel met elkaar in
contact
Eet Mee is een landelijk platform van
mensen die graag anderen ontmoeten,
die houden van een goed gesprek en
van lekker eten. ‘Mensen samenbrengen door thuis-etentjes.’ Met die gedachte is Stichting Eet Mee in de regio
Utrecht opgericht. Zo ontstonden er al
meer dan 10.000 matches. Na dit succes krijgt het platform nu landelijk vervolg.
Eet Mee! wordt in Nieuwegein mogelijk
gemaakt met bijdragen van de gemeente Nieuwegein, Monuta Helpt en Rabobank Utrecht en omstreken.
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SPUISLUIS, VREESWIJK
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