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ONDERSTEUNING AAN KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS

STEUN LOKALE ONDERNEMERS

DE WETHOUDER
'We hebben een grote opgave...'

DE DICHTER
'Dicht jezelf door de Corona' DE HUISARTS

DE COLUMNISTE
'Theeschenkmomentje...'
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PAASBOODSCHAP VAN BURGEMEESTER FRANS BACKHUIJS

Het paasweekend staat
voor de deur.
Burgemeester
Frans Backhuijs
heeft voor alle Nieuwegeiners
een boodschap
én een paar leuke tips
opgenomen,
zoals de berenjacht
of een paasbrunch
op internet,
in een nieuwe
video-
boodschap.

Bovenal wenst
de burgemeester

alle inwoners,
in deze bijzondere tijd,

heel fijne paasdagen toe!
En daar sluit onze redactie

zich uiteraard graag bij aan.
Ook wij roepen op:

#blijfbinnen

Naar de video-
boodschap.
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Koken met pen.nl

Maïs is in Mexico het basisvoed-
sel en maïsmeel wordt gebruikt
om tortilla’s en taco’s van te
maken. Daarnaast worden bo-
nen, tomaten, avocado’s en rijst
veel gegeten. Deze week maakt
Eric een lekkere Mexicaanse bo-
nendip met cheddar.

Straat van de Week

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
Laagraven iop het industriege-
bied Laagraven in Nieuwegen.

Coronavirus
Gezamenlijke oproep
huisartsen
en ziekenhuizen
Provincie Utrecht:
blijf niet weg!

Huisartsen, medisch specialisten
en ambulancedienst zien het
aantal patiënten dat hun hulp in-
roept sterk afnemen. Mensen lij-
ken nu bij klachten terughoudend
om de huisarts of het overbelas-
te ziekenhuis in te schakelen.
'Niet doen', zegt Esther van
Osselen namens de huisartsen
in de regio Utrecht, Amersfoort
en Nieuwegein.

'De reguliere, niet-corona, zorg
gaat zoveel mogelijk door! Maak
daarom niet zelf de inschatting,
maar bel de huisarts wanneer je
dat normaal gesproken ook zou
doen. De consulten zien er mis-
schien anders uit: vaker telefo-
nisch of via beeldbellen, maar de

artsen blijven bereikbaar om
naar klachten te kijken en een in-
schatting te maken of verdere
zorg nodig is. Het is belangrijk
dat we met elkaar proberen te
voorkomen dat mensen (te lang)
met klachten blijven lopen, waar-
door hun gezondheid mogelijk
verslechtert en ze op een later
moment intensievere zorg nodig
hebben', aldus van Osselen.

Coronavirus
Spreek niet met meer
dan drie mensen thuis af

Minister Grapperhaus gaf het
dringende advies om ook thuis
niet met meer dan drie mensen
af te spreken. En ook in dat
geval moet er anderhalve me-
ter afstand gehouden worden.
Kan dat niet in je huis, 'dan is
de consequentie dat je het niet
moet doen', zei de minister.
__________________________

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI: redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Nieuwe videoboodschappen burgemeester Backhuijs

Burgemeester Frans Backhuijs heeft een nieuwe videoboodschap voor alle Nieuwegeiners. Hij heeft
helaas verdrietig nieuws, in Nieuwegein is tenminste één inwoner aan het coronavirus overleden.

Backhuijs: ‘Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Veruit de meeste
Nieuwegeiners houden zich gelukkig aan de overheidsmaatregelen.’ Met het mooie weer op komst
roept de burgemeester op om thuis te blijven en afstand te houden #blijfthuis, #houdafstand en
#handenwassen.

________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________

___________________________________ ______________________
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Coronavirus
Ook Geinbeat blaast festival af !

Zoals we halverwege maart hebben laten
weten dat het AkoestiCafé al zijn optredens
voor dit seizoen heeft gecanceld, zo laat nu
ook Geinbeat weten dat het festival dat ge-
pland stond voor 11 juli aanstaande, niet
doorgaat.

De organisatie laat onze redactie weten: ‘Met
spijt hebben wij, net als organisatoren van
veel andere festivals, de conclusie moeten
trekken dat Geinbeat 2020 niet door kan
gaan. De Coronacrisis zorgt voor te veel or-
ganisatorische en financiële risico’s.’

Samen met het AkoestiCafé heeft Geinbeat
de afgelopen jaren het festivalconcept suc-
cesvol vernieuwd. ‘Net als onze talrijke be-
zoekers geloven wij in dit gezamenlijke con-
cept. In de toekomst gaan we dit dan ook
verder ontwikkelen. Het stoppen van de
voorbereidingen voor de editie van dit jaar
doet aan die ambitie niets af’ aldus de orga-
nisatie.

‘De Kleine Prijs van Nieuwegein hebben wij
al eerder voortijdig moeten afbreken. Afhan-
kelijk van de ontwikkeling van de situatie ho-
pen wij deze competitie later dit jaar op te
kunnen pakken.’

Steun
Maarten Janmaat van Geinbeat: ‘We wensen
al onze trouwe vrijwilligers, partners, spon-
sors, artiesten, organisatoren en bezoekers
veel sterkte en gezondheid toe in deze las-
tige tijd. Ook voor de muziekindustrie is dit
een zeer zware tijd, en we willen iedereen
oproepen om artiesten vooral nu te blijven
steunen!’

‘We zien iedereen graag volgend jaar ge-
zond en wel terug op Geinbeat 2021, en
gaan er dan een onvergetelijke editie van
maken.’

Kim Houtzager
ontwerpt kleurplaat
voor de allerkleinsten

Een kleurrijke omhelzing voor de allerklein-
sten onder ons. Kim Houtzager, zij maakt
wekelijks de Pen-i strip over haar belevenis-
sen in het Nieuwegeinse op de Digitale Stad,
heeft een kleurplaat ontworpen. Een kleur-
plaat die de kinderen aan iedereen kunnen
sturen in deze Coronatijd. Bijvoorbeeld om
opa en oma een hart onder de riem te steken
of gewoon naar een vriendje of vriendinnetje
die je even een tijdje niet ziet.

Verveling tegengaan
Natuurlijk geven de ouders nu zelf les aan de
kinderen thuis. Dat gaat niet iedereen mak-
kelijk af, maar we doen ons best. Bovendien
zitten we met z’n allen onder één dak, binnen
dezelfde muren. Verveling slaat snel toe en
afleiding is een goede manier om even tot
rust te komen in je eigen wereldje. Kleuren is
een goede manier hiervoor.

Wekelijks zal Kim op de donderdag een
nieuwe kleurplaat maken en die hier on-line
zetten. Maak je er een foto van als je aan het
kleuren bent? Wij zetten hem dan hier op De
Digitale Stad Nieuwegein neer. Hier is de
eerste kleurplaat. Print hem uit en kleur hem
in! Ook ouders mogen hem inkleuren hoor.
Foto’s mogen naar: redactie@pen.nl.
____________________________________

‘Onbegrijpelijk
al die mondkapjes
en handschoenen op straat’

De bewoners in de wijk Lekboulevard maken
zich zorgen. Her en der verspreid in de wijk
liggen handschoenen en mondkapjes.
‘Gewoon weggegooid op straat na het bood-
schappen doen. Ik maak mij zorgen als kin-
deren ze oprapen’ aldus de inzender aan
onze redactie. ‘Ik vind het behoorlijk eng als
je met een kindje van 9 maanden oud aan
het wandelen bent en er bijna instapt. Je

gooit zoiets toch niet op staat! Je weet nooit
wat kinderen er mee doen.’

Aan het rondslingerende afval op straat valt
goed te zien dat we leven in tijden van Coro-
na. Je ziet overal latex handschoentjes,
mondkapjes en vochtige doekjes. Op dit mo-
ment zijn dat bijvoorbeeld de parkeerplaat-
sen bij supermarkten. Ook in Hoog Zandveld
bij het winkelcentrum aan de Ratelaar vind je
handschoenen en mondkapjes.

‘De parkeerplaatsen aan de Kreekmonde en
de Kribbemonde liggen ook bezaaid’, aldus
de inzender die niet met haar naam wil wor-

den genoemd. Zij heeft Handhaving gebeld
en er zal strenger worden gecontroleerd.
‘Onbegrijpelijk al die mondkapjes en hand-
schoenen op straat. Neem het mee naar huis
of gooi het in de prullenbak!’

‘Mensen doen boodschappen met hand-
schoentjes aan en vegen daarna even het
stuur van hun auto af met een schoonmaak-
doekje. Blijkbaar denken ze dat niemand hen
ziet en dan gooien ze het in de bosjes of op
straat. Het is gewoon asociaal.’

Vind u mondkapjes, doekjes en latexhand-
schoenen op straat? Whatsapp de foto’s
naar onze redactie met vermelding waar de
foto is genomen. Dat kan via ons nummer:
06461396969.
____________________________________

FOTO: AREND BLOEMINK

_________________________________________________________ ________________________________________________________________ ______

______________________________________________________________ ________________________________________________________________ _
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Coronavirus

Vrijwilligershuis
Nieuwegein
start Corona Hulpdienst

Het Coronavirus raakt ons alle-
maal en niemand kan het nege-
ren. Dat betekent tegelijkertijd
dat we er met zijn allen, van alles
aan doen om het zo draaglijk
mogelijk te maken. En dan voor-
al voor de mensen die het extra
moeilijk hebben in deze tijd. Om
die reden ondersteund het Vrij-
willigershuis in Nieuwegein een
belteam. Wil jij helpen? Laat het
dan weten via
info@vrijwilligershuis-
nieuwegein.nl.

Een warme maaltijd
Voor een kleine groep mensen
zal het niet eenvoudig zijn om
iedere dag een warme maaltijd
voor zichzelf te bereiden. Denk
aan ouderen of alleenstaanden
met een (psychische) ziekte. Ge-
lukkig zijn daar ook oplossingen
voor. Veel organisaties en parti-
culieren bieden maaltijden aan.
‘Wij hebben de bij ons bekende
initiatieven in een overzicht ge-
zet’ aldus het Vrijwilligershuis.

Kleurwedstrijd
voor de kleinsten onder ons
Speciaal voor de kinderen van
Nieuwegein is er een
kleurwedstrijd in het leven
geroepen. Meedoen kan tot en
met maan-dag 13 april (Tweede
Paasdag)! Klik hier voor de
kleurplaat en print hem uit.

Auto rolt water in
na vergeten
handrem aan te trekken

Bij Autototaalglas Nieuwegein
aan de Drenthehaven is don-
derdagmiddag rond het middag-
uur een Toyota Aygo het water
ingerold. De eigenaar was de
handrem vergeten aan te trek-

ken. Hij zag het gebeuren toen
hij het pand binnen wilde stap-
pen. De auto had hij net een
weekje.

Een medewerker van het bedrijf
laat ons weten dat de man kwam
voor de reparatie van een ster-
retje in de voorruit. ‘Maar dat
hoeft niet meer’ aldus de

medewerker. De eigenaar was
zo geschrokken dat hij moest
bijkomen in een stoel.

Rond 15.00 uur heeft het berg-
ingsbedrijf Logics de auto uit de
sloot gevist. Het is onbekend of
de Toyota Aygo total-loss is. Ed-
ward van Cuilenborg van EVC
Multi Media maakte de foto’s.

Coronavirus
Maak je Paastak in coronatijd

Nog een paar dagen en het is alweer Pasen! We hebben
vandaag even van de lente mogen proeven en wat ons betreft
mag ‘ie nu toch echt definitief doorbreken. Ook al moeten we
nog even binnenblijven! En laten we ons daar ook aan
houden! Hoe graag we die korte rokjesdag ook willen vieren.
Maar dat kan thuis ook. En de kinderen? Ook die moeten we
vermaken.

Een leuk bericht kregen wij van Nieuwegein Sociaal en Fokke-
steeg Samen. Zij vragen om een Paastak maken. Doe jullie mee?
Leuk om te doen en fijn om iemand te verrassen tijdens de Paas-
dagen.

Nieuwegein Sociaal en Fokkesteeg Samen vragen Nieuwegeinse
kinderen en volwassenen een Paastak te maken. Een versierde
tak voor ouderen of gewoon thuis voor je ouders, de burgemeester
of voor iemand bij jou uit de buurt. Maar hou die 1,5 meter wel in
acht. De drie mooiste takken krijgen een prijs.

Hoe doe je mee
Maak een mooie Paastak en maakt er een foto van. Stuur deze
foto naar samen@fokkesteeg.nl met vermelding van je naam,
leeftijd en adres. En ook wie de Paastak krijgt en waarom. De echt
allermooiste komt ook op de voorpagina van www.pen.nl.

Hulp voor het maken van een Paastak
Er zijn verschillende soorten takken die je als Paastakken kunt
gebruiken. De meest gebruikte takken zijn wilgentakken. Maar je
kunt er ook takken van de Krulhazelaar, Magnolia of Forsytia voor
gebruiken. Laatstgenoemde bloeit met vrolijke gele bloemen. Al
deze takken zijn rond Pasen bij de meeste bloemenzaken verkrijg-
baar. Of gebruik een tak van een boom of struik uit jouw eigen tu-
in. Dat is nog beter.

4
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Nieuwe glas- en papier-
containers in de wijk

De gemeente is druk bezig met
de vervanging van de glas- en
papiercontainers in de wijken.
Na jaren van trouwe dienst zijn
de oude aan vervanging toe. De
nieuwe glascontainers zijn uit-
gerust met geluiddemping en
maken dus bijna geen geluid.
De meeste nieuwe containers
worden op de plek van de oude
containers gezet. Een enkele
container wordt weggehaald
zonder dat er een nieuwe voor
in de plaats komt.

Opnieuw te gebruiken
Verpakkingsglas is heel goed
opnieuw te gebruiken. Glas-
scherven zijn een belangrijke
grondstof om glas van te ma-
ken. Het recyclen van glas be-
spaart natuurlijke grondstoffen
en energie. Dus ook CO2-uit-
stoot. Om het te kunnen recy-
clen, moet glas gescheiden van
het restafval worden ingeza-
meld. Alleen glas dat bij het
restafval wordt weggegooid,
wordt verbrand en zijn we voor-
goed kwijt. Glas scheiden heeft
dus zin. De glascontainers
hebben drie gaten, voor wit,
groen en bruin glas. Zo kunt u
het glas op kleur scheiden. Dat
is belangrijk, omdat alleen van
witte scherven weer wit glas
kan worden gemaakt. De glas-
inzamelauto heeft drie aparte
compartimenten, zodat ook bij
het legen van de containers en
tijdens het transport de kleuren
van elkaar gescheiden blijven.

Oud papier is nieuw papier
Wie oud papier scheidt, doet
aan papierrecycling. Schoon en
droog oud papier dat geschei-
den is ingezameld, is een waar-
devolle grondstof voor het ma-
ken van nieuw papier en karton.
85% van ons nieuwe papier en
karton bestaat uit gerecycled
papier.

_________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ __
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Coronavirus

Liquiditeitsproblemen
voor zzp’ers

Wereldwijd zijn we in de ban van het Corona-
virus. Wat in december begon in de Chinese
stad Wuhan, is inmiddels verspreid over de
hele wereld. Er zijn over de wereld meer dan
een miljoen mensen besmet en de verwach-
ting is dat dit aantal voorlopig nog wel gaat
stijgen. Veel landen in Europa hanteren een
lock-down, waarbij de burgers de deur niet
meer uit mogen. In Nederland mag je nog
wel de deur uit, mits je voldoende afstand
houdt. Alles om het virus te vertragen.
Gezondheid staat natuurlijk voorop, maar
ook het bedrijfsleven lijdt onder deze maat-
regelen… Grote bedrijven kunnen dit vaak
wel opvangen, maar voor mkb’ers en zzp’ers
is dit een stuk lastiger.

Liquiditeitsproblemen zzp’ers
Liquiditeitsproblemen komen veel voor bij de
kleine (zelfstandig) ondernemers. Het zijn on-
zekere tijden en niemand weet hoe lang dit
gaat duren. Eén ding staat vast: het ergste
moet nog komen. Omdat het virus zich zo
snel verspreid heeft over Europa, zijn veel
zzp’ers er niet op voorbereid. Hoe kun je de
huidige liquiditeitsproblemen voorkomen als
zzp’er?

Meten = weten
Allereerst is het, met name in deze tijden van
crisis, ontiegelijk belangrijk dat je de finan-
ciën goed op een rijtje hebt. Privé financiën
en zakelijke financiën die door elkaar lopen,
dat is nu niet handig. Veel zzp’ers maken ge-
bruik van een zakelijke rekening. Zo kun je
eenvoudig overzicht houden. Ditzelfde geldt
voor de boekhouding. Met een overzichtelijk
boekhoudprogramma kun je zien hoeveel
verlies je nu draait en zo weet je precies wat
je exacte liquiditeitsproblemen zijn.

Liquiditeitsproblemen voorkomen
Je wilt natuurlijk zoveel mogelijk liquiditeits-
problemen voorkomen, maar hoe pak je dit
aan? Wij hebben een aantal tips op een rijtje
gezet:
• Heb je veel langlopende projecten? Dan
kun je ervoor kiezen om periodiek te gaan
factureren. Bijvoorbeeld per maand. Zo krijg
je toch maandelijks geld binnen in plaats van
alles aan het einde van het project.
• De overheid heeft een versoepelde bij-
standsregeling voor zzp’ers in het leven ge-
roepen. Als je onder bijstandsniveau valt,
dan kun je hier gebruik van maken.
• Staan er nog facturen open die nog betaald
moeten worden en bijna verlopen zijn? Bel
dan voordat deze aflopen even na. Zo zorg je
ervoor dat je in ieder geval betaald krijgt vóór
de vervaldatum.

Coronavirus
Lifeliner5 vervoert ic-patiënt
van St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein naar Münster

De Lifeliner5, de traumaheli die speciaal voor het transport van Corona-patiënten actief is,
heeft afgelopen zondagmiddag een IC-patiënt van de IC in het St. Antonius Ziekenhuis in
Nieuwegein naar een IC locatie in Münster (Duitsland) overgebracht. De bemanning heeft
de patiënt met speciale kleding naar de helikopter gebracht.

Bij het ziekenhuis is sinds kort een speciale plek ingericht waar de helikopter kan landen.
Om dat veilig te laten verlopen zetten BOA’s van de gemeente de naastgelegen weg en
het fietspad af. Dat leidde tot een flinke opstopping van fietsers, waardoor uiteindelijk tien-
tallen mensen stonden te kijken.

De helikopter vloog eerder die zondag ook al naar Duitsland om een patiënt van het
ziekenhuis in Den Bosch over te brengen. Het is onduidelijk waarom de patiënt is overge-
bracht naar Duitsland. Het kan zijn dat de capaciteit zijn maximum heeft bereikt in
Nieuwegein. In het St. Antonius Ziekenhuis lagen die zondag 87 Corona-patiënten, van
wie 31 op de IC.

Foto van de Lifliner5 langs de Doorslag door: ZULU 010

___________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________
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Een bijzondere foto van
een immens dikke pad
met een hitsige kikker
op haar rug. Gemaakt op
een zonnige dag 7 april
door fotograaf
Mike Lubberts in de wijk
Bateau Noord:
'Ze sprongen zo
over 't fietspad en we
zorgden dat dit lukte.'

Extra Foto van de Week
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Coronavirus
Online cursus poëzie
door Alexis de Roode
en bieb
De tweede verdieping

Dicht jezelf door de quaran-
taine heen! Speciaal voor bi-
bliotheek De tweede verdie-
ping verzorgt dichter Alexis de
Roode een online cursus
poëzie schrijven, voor leden
en niet-leden.

Tijdens deze online cursus leren
deelnemers woorden te vinden
voor wat zij ervaren gedurende
deze tijd van coronamaatrege-
len. Er zal geoefend worden in
het oprekken van het associa-
tievermogen, in hoe woorden
met impact te gebruiken én hoe
het toeval mee te laten spelen.
Natuurlijk zal er ook volop geëx-
perimenteerd worden! Daarnaast
bestaat er de mogelijkheid om
de geschreven gedichten te pu-
bliceren door deze in te dienen
via de website coronagedicht.nl,
opgericht door de Dichter des
Vaderlands: Tsead Bruinja.

Over Alexis de Roode
Alexis de Roode (1970) debu-
teerde in 2005 bij Uitgeverij

Podium met de dichtbundel Geef
mij een wonder. Sindsdien ver-
schenen nog drie dichtbundels
van deze dichter, die lesgaf aan
de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht. Tijdens de Boekenweek
2020 heeft de dichter ook een
workshop gegeven over rebelse
gedichten bij De tweede verdie-
ping. Momenteel zit De Roode in
corona-retraite in Utrecht en
schrijft hij elke dag een gedicht.

Data
De cursus start op vrijdag
10 april a.s. en bestaat uit
8 groepssessies via Zoom, huis-
werkopdrachten via Slack en in-
dividuele feedback. De overige
data zijn: maandag 13 april,
vrijdag 17 april, maandag

20 april, vrijdag 24 april, maan-
dag 27 april, vrijdag 1 mei,
maandag 4 mei en vrijdag 8 mei.

Kosten
Normaal kost een cursus van
Alexis de Roode 300 euro. Spe-
ciaal voor De tweede verdieping
heeft de dichter een aanbieding:
40 euro voor leden en 65 euro
voor niet-leden.

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie en hoe
aan te melden op de website van
De tweede verdieping of neem
contact op met Gina van den
Berg via g.vandenberg@de-
tweedeverdieping.nu.

Leen gratis
via ThuisBieb

Bij de onlinebibliotheek en Luis-
terBieb is het niet onopgemerkt
gebleven dat de bibliotheken in
Nederland gesloten zijn. Het
aantal geleende e-books en luis-
terboeken is explosief gestegen.

Om tegemoet te komen aan de
enorme vraag naar e-books is de
app ThuisBieb nu verkrijgbaar in
de Apple App Store voor iOS-ge-
bruikers. De Android-app volgt
binnenkort. Met deze app kun je,
net als elk jaar bij de

VakantieBieb,
gratis e-books lenen
Vind je de keuze beperkt? Word
dan lid van de bibliotheek en
krijg toegang tot de volledige col-
lectie e-books van de online-
bibliotheek (en natuurlijk tot de
fysieke boekencollectie van De
tweede verdieping zodra we
weer geopend zijn).

_______________________________________________
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Coronavirus
Antonius Ziekenhuis
heeft tijdelijke landingsplaats
voor een traumahelikopter

In alle ziekenhuizen liggen inmiddels pa-
tiënten met Corona. Zij worden op geïso-
leerde afde-lingen onder beschermende
maatregelen verpleegd. Ook in het St.
Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Daar-
naast moeten strikte hygiëne- en bezoe-
kers-maatregelen verspreiding onder mede-
werkers en patiënten voorkomen. Ook de
huisartsen hebben inmiddels speciale prak-
tijken waar uitsluitend Coronapatiënten wor-
den gezien. Door deze maatregelen zijn de
ziekenhuizen, zoals in Nieuwegein, en de
huisartspraktijken veilig om te bezoeken
voor noodzakelijke zorg.

Traumahelikopter
Op de groenstrook voor de parkeerplaats
P15 aan de zijde van de Doorslag is een tij-
delijke plek aangewezen als landingsplaats
voor een traumahelikopter. ‘We hebben
hierbij de gemeente gevraagd om mede-
werking, zodat het vervoer van Corona-

patiënten zo goed mogelijk georganiseerd
kan worden’ aldus het ziekenhuis. De weg
(rijbaan, fietspad en voetpad) wordt tijdens
het landen en opstijgen van de helikopter
door medewerkers van het St. Antonius
tijdelijk afgezet.

De politie en brandweer zijn ingelicht over
deze nieuwe situatie rondom het gebied aan
de Doorslag. De hulpverleners kunnen,
wanneer er calamiteiten zijn, hun routes
aanpassen, als een traumahelikopter aan-
vliegt. Er zijn langs de Doorslag geen direct
aanwonenden, wel bestaat de kans dat door
het landen en opstijgen van een traumahe-
likopter enig geluidoverlast
voor bewoners kan ontstaan.

Palliatieve corona-unit
geopend
‘Het St. Antonius Ziekenhuis
heeft een speciale afdeling
geopend voor patiënten met
Corona in de laatste fase van
hun leven. Genezing is dan
niet meer mogelijk, maar we
kunnen gelukkig wel veel
doen om deze periode zo

goed mogelijk laten verlopen, zodat de pa-
tiënt een waardevolle periode kan hebben
met zijn familieleden en/of naasten.’

Hulp voor familie/naasten
van Coronapatiënten
‘Mocht uw geliefde- en naaste-familielid (al
dan niet positief getest worden op het Coro-
navirus en) worden opgenomen in ons zie-
kenhuis, dan biedt het geestelijk-psychoso-
ciaal team, wanneer u dat wenst, een luis-
terend oor. U kunt met het team in gesprek
gaan over uw zorgen en/of verdriet. Ook
voor de familie- en naasten van overleden
(corona)patiënten willen wij er zijn.’

_________________________________________________________ ______________________
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Woondeal regio Utrecht werkt

In de regio Utrecht kunnen 84.000 extra
woningen gerealiseerd worden tot 2030.
Dit zijn er 17.000 meer dan in beeld waren
tijdens het afsluiten van de Woondeal
vorig jaar. Dat zijn resultaten die de
Woondeal Utrecht heeft opgeleverd: een
completer beeld, meer zicht op extra
woningen en plekken waar we plannen
kunnen realiseren. Hier zijn alle partijen
voor nodig. Deze cijfers geven vertrou-
wen, maar het blijft tegelijkertijd een grote
opgave om deze plannen de komende
jaren te realiseren.

Bestuurders uit de regio Utrecht, de provincie
Utrecht en minister van Veldhoven van Milieu
en Wonen ondertekenden op 24 juni 2019 de
Woondeal Utrecht. Met als doel om de wo-
ningbouwproductie te versnellen, de woning-
markt beter te laten functioneren en vitale
wijken te realiseren. Nu zijn de eerste resul-
taten zichtbaar.

In 2019 zijn er 5.100 woningen bijgekomen.
En, hoewel door de stikstofcrisis minder
nieuwbouwvergunningen zijn verleend in
Nederland in 2019, verleende Utrecht de
meeste vergunningen: ruim 3.300. De inten-
sieve aanpak van de partijen en prioriteit bij
de bestuurders heeft met name geleid tot
meer woningenplannen in Utrecht, Nieuwe-
gein en Woerden. Hierbij gaat het bijvoor-
beeld om de gebieden Merwedekanaalzone
(10.000 woningen), Nieuwegein Rijnhuizen
en City (4.500) en Woerden Middelland en
Snellerpoort (2.900). De zogenaamde ver-
snellingslocaties, waar de gezamenlijke over-
heden samenwerken aan snel meer betaal-
bare woningen, om de regio toegankelijk te
houden voor alle bewoners.

Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen):
'Het is een grote prestatie dat het de regio
Utrecht gelukt is om zo snel meer plannen te
ontwikkelen. Deze aanpak is een mooi voor-
beeld. Als overheden, in samenwerking met
woningcorporaties en marktpartijen, moeten
we ervoor zorgen dat het woningtekort in
Nederland aangepakt wordt. Dat begint bij
het maken van voldoende plannen.'

'De huidige aanpak levert resultaten op,
maar we zijn er nog lang niet', zegt de
Utrechtse wethouder Klaas Verschuure
(Ruimtelijke Ontwikkeling). 'De druk op de
wegen en het OV blijven bestaan als daarin
niet fors wordt geïnvesteerd.' Daarnaast con-
stateren de gezamenlijke overheden dat de
opgaven op dit moment eerder groter dan
kleiner worden. De Coronacrisis zal onge-
twijfeld effect hebben op de woningbouwpro-
ductie, maar we weten nog niet hoe lang en
op welke wijze. Deze crisis komt bovenop de
stikstofcrisis, die al sterk inhakte op het aan-
tal verleende bouwvergunningen. En tegelij-
kertijd neemt het woningtekort toe, volgens
de cijfers van het CBS.

Hans Adriani, wethouder Wonen in Nieuwe-
gein: 'Het blijft daarom de komende jaren
een grote opgave om voldoende en betaal-
bare woningen in de regio te realiseren.' De
woondealpartijen zetten de komende periode
extra in om de bouwproductie op gang te blij-
ven houden. Door de woningbouwproductie
van betaalbare koop- en huurwoningen te
stimuleren, corporaties meer te laten bouwen
en te bekijken op welke locaties zogenaam-
de flexwoningen de huidige druk op de won-
ingmarkt kunnen verlichten. Partijen staan in
nauw contact met betrokken (markt)partijen
om de bouw en planvorming in de huidige
omstandigheden te kunnen voortzetten. En
ook samenwerking met het Rijk is essentieel
om aan de noodzakelijke voorwaarden te
voldoen voor daadwerkelijke productie. Deze
grote opgaven kunnen alleen gezamenlijk en
in samenhang aangepakt worden.

Drukte bij Recyclingstation
aan Utrechthaven

Het is de laatste weken erg druk bij het Re-
cyclingstation aan de Utrechthaven. Dit leidt
af en toe tot ergernis bij de bezoekers.
Vooral de laatste weekeinden stonden in-
woners soms een uur met hun auto in de rij
voordat ze hun spullen konden weggooien.
Vanwege het coronavirus met de anderhalve
meter sociale afstand kunnen er maar vijf au-
to’s per keer op het Recyclingstation toege-
laten worden. Dat zorgt voor veel vertraging.
Zolang de maatregelen voor de bestrijding
van het Coronavirus gelden, zal er niet veel
veranderen aan deze situatie op het Recy-
clingstation.

Openingstijden
Maandag is het Recyclingstation open vanaf
10.00 uur tot 16.00 uur. Dinsdag tot en met
zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Als u in
deze drukke periode na 15.00 uur komt, is de
kans klein dat u nog aan de beurt komt.
Houdt u er daarom rekening mee om op tijd
te komen.

Meldingen grofvuil
‘U kunt een melding maken op de gemeen-
telijke website van grofvuil of zwerfvuil in uw
buurt. Om er voor te zorgen dat de openbare
ruimte in deze crisisperiode schoon, heel en
veilig blijft, gaan we voorlopig extra ritten in-
zetten om het aangemelde grofvuil, zwerfvuil
op te halen. Dat doen we in samenwerking
met het Reinigingsbedrijf Midden Nederland
RMN.’

Sla spullen tijdelijk op in uw schuur of
kelder
‘We kunnen ons voorstellen dat u door het
thuiszitten vanwege het coronavirus klusjes
in huis zoekt. Een daarvan is het opruimen
en wegdoen van spullen die u niet meer
nodig heeft. In dat geval vragen we u om als
het even kan deze spullen tijdelijk op te slaan
in uw schuur, garagebox of op zolder.’

Coronavirus
Maatregelen in huis

• Blijf zoveel mogelijk thuis.
• Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, voor boodschappen,
of om voor anderen te zorgen.
• Een ‘frisse neus halen’ mag, maar doe dit alleen.
• Als je kucht/hoest of verkouden bent, mag je niet naar buiten. Bij koorts moet het
volledige huishouden thuisblijven. Voor mensen met vitale beroepen geldt een
uitzondering, tenzij zij zelf ziek zijn.
• Niet meer dan drie mensen mogen op bezoek komen en zij moeten minimaal
1,5 meter afstand houden.
• Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn gesloten voor
bezoekers.

FOTO: AREND BLOEMINK

_______________________ _______________________________________________________________ ____________________________________________________________
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Coronavirus
Nieuwegeiner overleden
op Cruiseschip Zaandam

De 72-jarige Albert Slagmolen uit
Nieuwegein is, zoals zaterdag
bekend geworden, afgelopen
week overleden op het cruise-
schip Zaandam van de Holland
America Line (HAL). Waarschijn-
lijk aan Corona. Ook drie andere
passagiers zijn overleden en
acht anderen zouden besmet zijn
met het virus. Het is onbekend of
daar ook Nederlanders bij zitten.

Cruiseschip de Zaandam vertrok
zaterdag 7 maart met 1800 pas-
sagiers vanuit de Argentijnse
hoofdstad Buenos Aires voor
een rondreis door Zuid-Amerika.
De Nieuwegeiner was samen
met zijn jongste broer een rond-
reis aan het maken toen hij
waarschijnlijk Corona kreeg. Hij
overleed een week geleden aan
boord van het cruiseschip en ligt
sindsdien in een gekoelde kist.
Aan boord van het cruiseschip
zitten nog eens 19 andere Ne-
derlanders.

Na een lange zoektocht om er-
gens te mogen aanmeren, mocht
het cruiseschip Zaandam uitein-
delijk afgelopen woensdag afme-
ren in de haven van Port Ever-
glades in Florida (Amerika). Alle
opvarenden, behalve de passa-
giers die in quarantaine zitten
zijn van boord gehaald. De pas-
sagiers in quarantaine moeten
twee weken op het cruiseschip
blijven.

Volgens tv-programma Hart van
Nederland dreigt Albert Slagmo-
len nu in Florida gecremeerd te
worden. Via een telefoontje kre-
gen de nabestaanden dit te ho-
ren, zonder enig overleg. De fa-
milie vindt dit onbegrijpelijk en
zijn radeloos. Zij willen normaal
afscheid kunnen nemen.

Wijknieuws
(Hoog)Zandveld
& Lekboulevard
weer on-line

Het Wijknieuws van het wijkplat-
form Hoogzandveld, Zandveld &
Lekboulevard (HZL) staat weer
on-line. Ook deze maand weer
boordevol met nieuws over uw
wijk. Natuurlijk ook weer te
downloaden op De Digitale Stad
Nieuwegein.
Cobie Smith, voorzitter Wijkplat-
form HZL: ‘We zitten midden in
de corona-crisis, een hele moei-
lijke tijd die ons allen raakt en
waarvan we niet weten hoe de
nabije toekomst eruit zal zien. De
start van dit Wijknieuws was al in
februari en omdat een aantal
mensen al hadden meegewerkt
zou het jammer zijn dit nu op de
plank te laten liggen. Zo houden
we jullie toch nog op de hoogte

van andere zaken in de wijk.’
U leest in dit nummer o.a. over
de partners van het Wijkplatform:
de wijkcoördinator Kees,
buurtverbinder Jaimy van het
Buurtplein, Rick-Jan de wijk-
agent en Rens de BOA. Verder
leest u ook over de prachtige
uiterwaard de Bossenwaard én
over een nieuw plan van het
Wijkplatform met de werktitel
TunnelVisie.
‘Namens het Wijkplatform wens
ik iedereen heel veel sterkte toe
en laten we hoop houden dat alle
stilliggende activiteiten (ook die
van de partners) op een niet al te
lange termijn weer opgepakt
kunnen worden’ aldus Cobie
Smith.
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Willeke Stadtman
‘In tijden van Corona’

Amper drie weken geleden had ik nog een ellenlange to-do list, –
zo’n blauw blok met vakjes-, met in elk vakje een al dan niet
wenkende activiteit. Ik had een haat-liefde verhouding met dat blok.
Fijn dat ik hem had, vervelend dat hij onuitputtelijk was. Er stond

altijd meer op dan ik al had afgevinkt. Nu heb ik die lijst niet meer. Ik heb hem maar omgedoopt tot
what-the hack-can-I-do list. Tuin vind ik veel te globaal, dan lijkt het net of je er zo mee klaar bent. Ik
heb nu alle borders een nummer gegeven, dat vult enorm.

Hond uitlaten. Ook een fijn item. Dat doen we veel vaker dan anders, tot haar grote ongenoegen. Een
hond is een gewoontedier, vijf keer uit, liefst hetzelfde rondje en de rest van de tijd lekker rotten in de
mand, bedelen om een botje, en links en rechts wat ordinair blaffen naar voorbijgangers in de straat of
een kat in de tuin. Zodra iets wijst op een langere wandeling, wordt ze weerspannig. Als ze losloopt,
slaat ze domweg de kortste weg naar huis in.

Ik zie ineens overal vlekken, en ik ben niet de enige. Ik sprak net iemand, die per week een
schoonmaak dag ingeroosterd heeft en serieus overweegt om de ventilatieroosters eens goed onder
handen te nemen, als ze die tenminste losgeschroefd krijgt.

Ordner ‘facturen’ opschonen, stond ook op de lijst. Ik had al twee jaar een nieuwe ordner in de
ketelkast liggen. Ben ik toch gauw twee uur zoet mee geweest. Ik vond zelfs nog een factuur van onze
trouwringen uit 1995. Nooit geweten dat je met facturen zo’n leuke memory trip kunt maken. Echt aan
aanrader. Ik heb nog een uitpuilende ordner liggen, ook kapot, de ordner ‘Belangrijke papieren.’
Bewaar ik voor volgende week.

Net even gecheckt of het Recycling station van de Gemeente Nieuwegein geopend is. Kunnen we
binnenkort de garage, inclusief de garagezolder, de vlierinkjes op twee slaapkamers alsmede de
inloopkast uitmesten. Ik heb ook nog een vuilniszak met schoenen staan, die volgens mijn dochter
hoognodig gehakt dan wel gezoold moeten worden.

Over mijn dochter gesproken. Die is zondag op bezoek geweest, uiteraard zonder kinderen, en geheel
volgens de regels van het RIVM.

Ik had in de achtertuin voorzien in een slimme corona-opstelling: twee (net schoongespoten)
tuinstoelen op ruim 1,5 meter, met naast elke stoel een witte Ikeakruk als bijzettafeltje. Zij arriveerde
via het tuinpad, werd enthousiast begroet door de hond, die daarvoor even haar mand verliet. Zij
gooide een plastic zak op de tuintafel, met spullen voor mij. Ik haalde hem leeg, deed er enkele
spullen in voor haar en gooide hem met een fraaie boog terug op de tafel. Alles volledig corona-proof.

We gingen zitten. In de zon. Ik schonk thee, dochter vereeuwigde het theeschenkmoment op 1,5
meter afstand. Kwestie van rekken en goed mikken. Toen ging de buurman in de weer met een hoge
druk spuit. Hij had zeker niks anders te doen op zondag.

Willeke Stadtman

Dit is aflevering 8 van een serie.
Alle afleveringen vind je hier.

_____________________ __________________________
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Aflevering 1
KOM OP! peptalkshow

Vitamine A, vitamine B… vitamine C, D, E en
P! In deze gekke tijd kunnen we wel een
beetje hoop, vreugde, troost en inspiratie
gebruiken. Daarom deelt DE KOM vitamine
peptalk uit: een aanvullend supplement en
een echte boost voor je afweersysteem.
Woensdag 8 april was de eerste aflevering
van de KOM OP! peptalkshow.

Ariane Kop, directie van DE KOM: ‘Nu je niet
naar ons toe kunt komen, brengt presentator
Oscar Kocken DE KOM bij je thuis. Een
heerlijke oppepper van de woensdagavond.
Oscar interviewt in de KOM OP! Peptalkshow
artiesten die in deze periode in DE KOM

opgetreden zouden hebben en mensen die
van een nood een deugd maken. Ook op-
merkelijke bekende en onbekende Nieuwe-
geiners komen aan bod. Verder zijn er optre-
dens en krijg je een kijkje achter de scher-
men van DE (gesloten) KOM.’

Kop: ‘Heeft u genoten van bovenstaande
uitzending en heeft u een flinke oppepper
gehad? Wij zijn afhankelijk van donaties om
de KOM OP! Peptalkshows te realiseren en
de betrokken partijen te kunnen betalen.
Kunt u iets missen? Steun ons dan.’ Doneren
kan hier.

Volgende week woensdag rond 18.00 uur is
de volgende peptalkshow te zien op De Digi-
tale Stad Nieuwegein.

Bus in de fik
op de A2 bij Nieuwegein

Op de A2 richting Den Bosch tussen Nieu-
wegein en Nieuwegein Zuid, heeft donder-
dagochtend rond 10.00 uur brand gewoed in
een lijnbus van U-OV. Er werden twee van
de vier rijstroken afgesloten om de brand-
weer de ruimte te geven om te blussen. De
chauffeur kon gelukkig op tijd uit de bus
komen, hij vervoerde geen passagiers.

De bus raakte door de brand, die achterin
ontstond bij de motor, zwaar beschadigd en
moet als verloren worden beschouwd. Hoe
het vuur kon ontstaan is niet bekend. Er was
een grote rookontwikkeling. De bus is door
een takelbedrijf afgevoerd.

Rond 11.00 uur zijn alle rijbanen weer vrij-
gegeven voor het verkeer. Rijkswaterstaat
doet inspectie aan het wegdek.

Coronavirus
Rondje langs de sportvelden
in Nieuwegein

Bizar. Zulk lekker weer. En dan al die lege sport-
velden vanuit de (onbewolkte) lucht zien. Met
bovenstaande video helpt Nieuwegeiner Edward
van Cuilenborg, van EVC Multi Media, de lokale
sportclubs een beetje.

Hij stuurt de beelden die hij deze week hobby-
end maakte, graag naar de clubs op. Daarmee
hebben sportclubs uniek, en hoge kwaliteit film-
materiaal. Voor op hun site of social media. De
sportclubs zouden een shot kunnen posten met
bijvoorbeeld de tekst: ‘We missen jullie!’ of ‘Blijf
gezond’ en ‘We hopen dat jullie snel weer mogen
scoren bij ons.’

Edward van Cuilenborg: ‘Ze zouden de video ook
kunnen posten op het monument dat sportclubs weer open mogen,
en er bijvoorbeeld: ‘Welkom terug!’ bij zetten.’

Voor déze video heeft Edward van iedere club één shot gekozen.
Maar hij heeft er meer. Als de sportverenigingen meer beelden

willen hebben dan kunnen zij hem gewoon een mailtje sturen. Dat
kan naar: edwardvancuilenborg@gmail.com en hij stuurt het
videomateriaal graag op. Misschien liken of delen jullie de video
wel. Zodat ook de door Corona getroffen sportclubs een beetje in
beeld blijven, en in gedachten.

_________________________________ _______
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Coronavirus
Steun
lokale ondernemers
in Nieuwegein
in tijden van Corona

De effecten van het corona-
virus zijn inmiddels voor ieder-
een voelbaar. Een groep die
het in bijzonder zwaar heeft
zijn de lokale ondernemers in
Nieuwegein. Denk aan de
horeca, lokale producenten en
andere winkeliers. Gelukkig
worden er steeds meer mooie
initiatieven in het leven geroe-
pen om lokale ondernemers te
ondersteunen. Dit gebeurt
veelal onder de hashtag
#supportyourlocals. In dit ar-
tikel vind je handige tips hoe
je ondernemers in Nieuwegein
een steuntje in de rug kunt
geven, juist nu.

Maaltijdbox
Support Your Locals
Nieuwegein
Het coronavirus heeft niet alleen
een forse impact op restaurants
en de horeca. Ook de kleinere
ondernemers, boeren en produ-
centen merken dit meteen. Zij
kunnen hun mooie lokale gepro-
duceerde producten op dit mo-
ment niet of nauwelijks kwijt. Via
de hashtag #supportyourlocals
worden in verschillende regio’s in
Nederland verspakketten &
maaltijdboxen samengesteld met
streekproducten van lokale on-
dernemers. Support Your Locals
is een landelijk initiatief om loka-
le producenten en winkeliers te
verbinden en samen korte ke-
tens te bouwen. Bekijk op
www.maaltijdbox.com een over-
zicht met alle support your locals
boxen in Nederland.

Wat kan jij doen om lokale
ondernemers te steunen?
Onder andere horecagelegen-
heden en cafés in Nieuwegein
hebben het zwaar. De horeca-
zaken hebben hun deuren moe-
ten sluiten en zitten zonder klan-
ten. Indirect hebben ook lokale
producenten, boeren en winke-
liers daar weer last van. Een
groot deel van hun afzet is na-
melijk afhankelijk van de horeca.
Gelukkig kun jij wel iets doen.

• Laat je eten thuisbezorgen!
Veel restaurants en cafés bieden
een bezorgservice waardoor je

thuis kunt genieten van hun
heerlijke gerechten.
• Thuis aan het werk? Laat dan
bijvoorbeeld 1 keer per week een
lekkere lunch bezorgen.
• Koop een dinerbon die je later
in het jaar kunt verzilveren bij-
voorbeeld via
https://www.helpdehoreca.nl.
Doe een eenmalige donatie aan
jouw favoriete restaurant. Bi-
jvoorbeeld via https://
doneren.restaurant.
• Koop je groente, fruit, vlees,
vis, zuivel en delicatessen zoveel
mogelijk bij de lokale groente-
boer, slagerij, kruidenier en an-
dere speciaalzaken.
• Bezoek een boerderijwinkel.
Veel lokale boeren hebben
tegenwoordig mogelijkheden
waarbij je rechtstreeks bij de
boer kunt kopen.
• Ga langs bij een lokale teler/
bloemenkweker. Het is lente en

dus de ideale tijd om de tuin
zomerklaar te maken. Wellicht
kun je nog wat nieuwe beplan-
ting gebruiken?
• Deel de acties en aanbiedingen
van jouw favoriete restaurant of
winkel via jouw eigen social me-
dia kanalen.
• Vraag wat je kunt doen. Als je
op dit moment veel tijd hebt kun
je ondernemers in de buurt vra-
gen of je iets voor ze kunt bete-
kenen. Jouw oprechte aandacht
zorgt ervoor dat zij vol energie
blijven en creatieve manieren
vinden om er doorheen te komen
• #helponsoogsten is in het leven
geroepen om boeren te helpen
bij het binnenhalen van de oogst.
In verband met de coronacrisis
hebben veel boeren te maken
met personeelstekorten.
• Lokale brouwerijen en koffie-
huizen komen we tegenwoordig
in veel steden tegen. Vaak le-

veren ze aan lokale slijterijen en
supermarkten maar soms bezor-
gen ze ook aan huis. Bestel on-
line een lekker flesje wijn, spe-
ciaalbier of koffiebonen.
• Heb jij een reservering staan bij
een restaurant, zalencentrum of
andere locatie? Cancel deze dan
niet maar verplaats je reserve-
ring naar een andere datum.
• Heb jij iets gekocht in een win-
kel en wil je dit artikel ruilen?
Kies dan voor een tegoedbon in
plaats van je geld terug. Hiermee
kun jij later alsnog een nieuwe
aankoop doen.
• Koop eens een bloemetje bij de
lokale bloemist. Het is zonde als
al die prachtige voorjaarsbloe-
men blijven staan.
• Laat een paasbrunch of maal-
tijdbox bezorgen. Tijdens de
paasdagen organiseren veel
horecazaken een paasbrunch.
Deze wordt vaak thuisbezorgd.
Ook erg leuk voor kinderen.
• Houdt de website van de Digi-
tale Stad Nieuwegein of deze
nieuwsbrief, De Digitale
Nieuwegeiner, in de gaten voor
updates, acties en actuele maa-
tregelen rondom het Coron-
avirus.

____________________________________________________________________________________
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: 'Week 4 van de 'Social Distance', waar we nog steeds binnen zitten. Ik merk aan steeds meer
mensen, ook mijzelf, dat we er wel zo'n beetje klaar mee zijn. Toch houden we vol, toch gaan we door.
We weten voor wie we het doen. Pasen komt er weer aan. Wat Pasen ook voor je betekent, maak er iets
kleurrijks van. Kijk naar wat wel nog mogelijk is. Want we komen hier doorheen. Samen alleen.'

__________________________ ________________________________________________________________ ________________

___________________ _____________________________

______________ ________________________________________________________________ ___________
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Denk mee over woningbouw
in Stationsgebied City

De gemeente Nieuwegein roept de hulp in
van haar inwoners over de bouwplannen in
het stationsgebied. Er is een plan gemaakt
voor nieuwe woningen en inwoners mogen
hun mening geven. Er komt een nieuw mod-
ern knooppunt voor tram en bus, met wonin-
gen en goede loop- en fietsroutes. Hiermee
maken we City levendiger, aantrekkelijker,
groener en duurzamer.

De gemeente Nieuwegein laat weten dat er
eerst een bijeenkomst was gepland eind van
deze maand, maar kan dit door de Corona-
maatregelen niet plaatsvinden. ‘Daarom

hebben we deze digitale manier bedacht om
input te vragen van de inwoners uit
Nieuwegein.’
De plannen zijn gemaakt door FRESCH Real
Estate en BRIDGES Real Estate en gaan
over nieuwe woningen in het stationsgebied
in de binnenstad (City) van Nieuwegein. Het
stationsgebied moet een modern knooppunt
worden voor tram en bus met daarbij wonin-
gen en winkels.

De woningnood in Nieuwegein is groot en de
binnenstad is bij uitstek geschikt om nieuwe
woningen te bouwen. Dicht bij de winkels,
voorzieningen en het openbaar vervoer.
FRESCH Real Estate en BRIDGES Real Es-
tate hebben samen plannen gemaakt voor

de bouw van 450 woningen in het Stations
gebied City. Bij de gemeente hebben ze
gezamenlijk een principeverzoek ingediend
voor deze woningbouw. De gemeente heeft
hierover nog geen besluit genomen. Ver-
schillende afdelingen van de gemeente gaan
de plannen bekijken. De ontwikkelaars zijn
ook benieuwd wat de inwoners uit
Nieuwegein van de plannen vinden.

De reacties op de plannen worden verwerkt
en als advies uitgebracht aan het college van
burgemeester en wethouders van
Nieuwegein. Zij zullen uiteindelijk een besluit
nemen over de plannen. Via de website van
de gemeente kan tot 15 april gereageerd
worden op de plannen.

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: ‘Langs het verbreedde
Lekkanaal ligt weer een mooie
weg/fietspad met daarnaast een
dijk(je) en daarop een wandel-
pad. Langs weg en dijk liggen
stroken vol wilde voorjaars-
bloemen, dus wie gaat fietsen of
wandelen moet nú deze route
niet links laten liggen. Ook de
kleine Hondsdraf staat in volle
bloei.’

________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'
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___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Kleine plantjes zie je over het hoofd. Als echter de kleintjes in
grote plukken langs de weg of in een veld staan… Dat staan ze
dus. In dit vroege voorjaar. Op meerdere plaatsen in
Nieuwegein en heel mooi lang het verbreedde Lekkanaal. Maar
wacht er niet mee, ze zijn zó uitgebloeid. Waaronder Hondsdraf.

https://ikbennieuwegein.nl/projecten/bouwplannen+stationsgebied/default.aspx
https://ikbennieuwegein.nl/projecten/bouwplannen+stationsgebied/default.aspx
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/venster-maart-2020
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____________________________________________ ______

_____________________________________ __________
Ondersteuning kinderen
gescheiden ouders

In samenwerking met Stichting
Villa Pinedo organiseert de ge-
meente Nieuwegein het project
‘Expeditie scheiding’. Dit project
is gericht op kinderen van ge-
scheiden ouders, in de leeftijd
zijn van 10 t/m 26 jaar.
Nieuwegein is niet de enige
gemeente die dit project aan-
gaat, totaal hebben zich 34 ge-
meenten aangesloten.

Kinderen
van gescheiden ouders
Echtscheidingen zijn in Neder-
land een veel voorkomend ver-
schijnsel. Volgens het Centraal
Bureau voor de Statistiek worden
jaarlijks in Nederland gemiddeld
rond de 90.000 huwelijken ont-
bonden. Overigens niet alleen
door echtscheiding, ruim 58.000
ontbindingen ontstaan door over-
lijden. Ruim 32.000 huwelijken
worden ontbonden door een
echtscheiding. Voor kinderen is
een echtscheiding een zware
klap.

In Nederland zijn ruim 1 miljoen
kinderen van gescheiden ouders.

Sommige kinderen kunnen een
scheiding van hun ouders ge-
makkelijk verwerken, maar er
zijn ook veel kinderen die hier
mentaal niet of heel moeilijk mee
om kunnen gaan. De gevolgen
kunnen best groot zijn voor de
kinderen. Ze voelen zich schul-
dig, omdat ze een keuze moeten
maken om bij of vader of moeder
te wonen of zijn kwaad op hun
ouders. Schoolprestaties kunnen
achteruit gaan, het gedrag kan
veranderen en zelfs tot schooluit-
val, vandalisme en een slechte
fysieke gezondheid leiden. Stich-
ting Villa Pinedo is specifiek op-
gericht voor deze doelgroep en
kan hulp bieden op diverse vlak-
ken.

Stichting Villa Pinedo
Stichting Villa Pinedo is opge-

richt door Marsha Pinedo, een
kindertherapeute die in de prak-
tijk vaak te maken heeft gehad
met kinderen die schade hebben
opgelopen door de scheiding van
hun ouders. Zij heeft de stichting
opgericht om deze kinderen een
plek te geven waar zij hun erva-
ringen met elkaar kunnen delen,
waar ze adviezen kunnen krijgen
en elkaar steun kunnen geven.
De missie van Stichting Villa
Pinedo is dan ook ‘kinderen van
gescheiden ouders moeten even
gelukkig zijn als andere kinde-
ren’.

Villa Pinedo is een non-profit or-
ganisatie, maar wordt wel door
talloze stichtingen, instellingen
en overheden gesteund. Ook
ouders die gaan scheiden kun-
nen bij Villa Pinedo aankloppen

om advies in te winnen over hoe
zij het beste met hun kinderen
kunnen omgaan. Kinderen kun-
nen met enkel al een sim only
abonnement terecht op de web-
site van de stichting. Hier kunnen
zij online chatten met iemand,
vragen stellen of hun verhaal
schrijven ter ondersteuning voor
andere kinderen.

Activiteiten Villa Pinedo
Een van de belangrijkste activi-
teiten van Stichting Pinedo is het
buddyprogramma. Een buddy is
een kind van een gescheiden
ouder die de nodige praktijker-
varing heeft en een training heeft
gevolgd via Villa Pinedo. De bud-
dy wordt aan een kind gekoppeld
dat hulp nodig heeft. Villa Pinedo
heeft hiervoor de speciale app
‘MyBuddy‘ geïntroduceerd.

Het project Expeditie scheiding,
waar de gemeente Nieuwegein
aan deelneemt, bestaat uit een
online serie op YouTube. Hierin
spreekt een reporter kinderen uit
Nieuwegein aan over hun erva-
ringen met de scheiding van hun
ouders. Zo kunnen zij via de vi-
deoreeks hun ervaringen delen
en tips geven aan de volgers.
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FOTO
VAN
DE WEEK

Van de actieve
Nieuwegeiner Simon
Bol ontvingen we een
foto van een van de
schildpadden die in
een van de vele
Nieuwegeinse singels
huizen. Simon
berichtte:
'Stoffel is ook uit
winterslaap. Zit al
jaren aan de Symfonie-
laan. Hij is groot
geworden. Als een
flinke koekenpan...'

‘Ook wij hebben een
schildpad gezien, en
te zien aan het schild
zit deze er al erg lang.
In de buurt van het
Tiendpad’ zo laat
Robby Appeldoorn
ons weten.

_________________________________________________ __

https://www.pricewise.nl/sim-only/
https://www.villapinedo.nl/informatie-over-buddy/


Durf te vragen!

Bent u, of kent u iemand die blij gemaakt
kan worden met hulp bij de boodschap-
pen, een warme maaltijd thuisbezorgd, af
en toe een praatje door de telefoon, een
briefje door de brievenbus, medicijnen
ophalen, digitaal helpen met huiswerk of
iets anders? Laat het weten!
Dorpshuis Fort Vreeswijk is de actie Goede-
Buur gestart voor iedereen die even hulp no-
dig heeft. Wilt u meewerken of heeft u een
hulpvraag, bel dan het speciale nummer
voor deze actie: 0621664918. Geef uw
naam en telefoonnummer door en dan wordt
u teruggebeld. Het team van actie Goede-
Buur zoekt dan naar een goede oplossing.

Actie GoedeBuur brengt het beste in
Vreeswijk naar boven!
In deze tijd van Corona-crisis zijn er veel
buurtgenoten die graag iets voor een ander
betekenen. Meer dan 40 buurtbewoners
hebben aangeboden om wat voor hun me-
debewoners te doen. En dan zijn er nog de
buurtbewoners die zelf al lang hun hulp
aangeboden hebben aan hun naaste buren.

Het aanbod is heel breed. Meerdere mensen
bieden aan om regelmatig een praatje per
telefoon te maken, een bloemetje te komen
brengen, een leuk kaartje in de bus te doen
of een leuke tekening, te koken (ook vege-
tarisch), boodschappen te doen, medicijnen
op te halen, tijdschriften uit te lenen, samen
iets met kinderen te doen, Paastaarten te
bakken of te helpen bij het online-bestellen.

In de wijk Vreeswijk staan op verschillende
punten (nieuwe) boekenkastjes met gratis
boeken. Ook als u een vraag heeft voor on-
dersteuning die hier nog niet bijstaat, kunt u
bellen. Het team van actie GoedeBuur zoekt
dan naar een goede oplossing.

Aangemelde evenementen

Attentie: het kán zijn dat een hier
vermeld evenement vanwege het
Coronavirus is/wordt geannuleerd.
Check daarom altijd de actuele stand
van zaken bij de desbetreffende
organisatie.

Manga voor Intermediates, 2 mei, 13:00 uur.

Werken met Mixed Media, 9 mei, 13:00 uur.

Manga voor Beginners, 16 mei, 13:00 uur.

17 Mei, 15e Lentefeest in het Natuurkwartier.

Chibi voor Beginners, 30 mei, 13:00 uur.

‘SamenLoop voor Hoop Nieuwegein’, 12 en
13 juni.

Manga voor Beginners, 4 juli, 13:00 uur.

Werken met Alcoholmarkers, 11 juli, 13:00
uur.

Geinbeat 2020 vindt plaats op zaterdag 11
juli.

Op 11 en 12 juli 2020 opent ‘Rijnhuizen
Buitengewoon’ opnieuw zijn poorten.

Manga voor Intermediates, 18 juli, 13:00 uur.

Chibi voor Beginners, 25 juli, 13:00 uur.

Kawaii voor Beginners, 1 augustus, 13:00
uur.

_______________________________________________ _____
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_______________________________ ____________________________________________________

_________ ________________________________________________________________ _________

We kregen een vraag binnen hoe het mogelijk was dat een
raadslid in Nieuwegein ‘tot vervelends aan toe’ adviezen geeft op
Facebook en daarmee lieve gemotiveerde vrijwilligers
beschadigd. Of er aandacht aan mocht worden besteed. Het gaat
om de wijk Fokkesteeg. Oké, daar rommelt het al een tijdje.
Fokkesteeg is de wijk waar dit raadslid zich in zijn scootmobiel
voortbeweegt. En echt, dit is niet NEP! NEP? Als je het omdraait
lijkt het wel PEN! GatVERDAMme denkt de inzender dan gelijk als
‘Jan met de Pet.’

De inzender: ‘Een raadslid, die zichzelf graag volksvertegen-
woordiger noemt of bewoner, dat altijd overal zijn ‘plasje overheen
wil doen. Nee, ik zal geen namen noemen, maar ik geef een
kleine hint: het begint met 'Ver' en eindigt met 'dam'. Voorbeelden
noemen is eigenlijk niet nodig. Iedereen heeft zijn gezeik wel eens
gelezen. Vrijwilligers moeten naar hem luisteren en als je dat niet
doet, dan heeft hij beet. Tot diep in de nacht gaat hij door en
daagt uit tot discussie. En o wee, als je dan nog niet bent
bekeerd, dan ga je aan de schandpaal.’

Verdam is het afvallige raadslid van Ieders Belang die nu bijna 4
jaar lang als eenmansfractie ‘geld verdient’ door niets in te
brengen in de gemeenteraad van Nieuwegein.

Nu is ‘Nieuwegein Sociaal’ het slachtoffer. Hardwerkende vrijwil-
ligers die een oproep doen op Facebook. Ze vragen mensen mee
te doen aan een Paasaktie. Zoiets als de bekende Berenjacht
maar dan anders.

De oproep was: 'Wij zijn op zoek naar bewoners die met ons mee
willen doen om grote paaseieren te verstoppen in bijvoorbeeld de
voortuin. Wij horen het graag!'

Eén van reacties van de VERDAMper was: 'Tja, elk persoonlijk
advies wordt echter door N (Redactie: Nathalie Nagtegaal -
Goedgeluk) in de wind geslagen. Geen besef van haar sociaal
maatschappelijke verantwoordelijkheid als 'organisatie' DAT
financieel ONDERSTEUND wordt door een Wijknetwerk, dat ook
weer gelden krijgt van de gemeente. Toch weer een nadere
oproep doen, en mijn goedbedoelde oproep in de wind slaan, gaat
mij echt te boven. Ook als gemeenteraadslid, en bezorgde
inwoner.'

De inzender: ‘En dan vraag ik me af… hoe kan dit?? Een raadslid
die wordt betaald door de gemeente. Je weet wel gemeenschaps-
geld. Hij mag het wel verkwisten, anderen mogen er geen mooie
dingen van doen. Het wordt tijd dat er eind wordt gemaakt aan
deze intimidatie en digitale stalking door nota bene een gekozen
volksvertegenwoordiger. ‘gatVERDAMme.’

Uw bijdrage
Heeft u ook een pet op of meerdere petten of helemaal geen pet
op, maar zit u wel iets dwars of wilt u uw ongenoegen óf genoe-
gen delen met onze lezers? Dat kan! Stuur uw verhaal naar onze
redactie en Jan of Jantine of... gaat ermee aan de slag. Wij
spreken algehele anonimiteit af, daar is deze rubriek voor.

__________________________________________________________________________________

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

April 2011
Op een zonnige zondag-
ochtend verzamelen de leden
van de VMBC 't Anker zich op
en bij de steiger aan de
kanovijver langs het Geinoord
om te genieten van hun
gezamenlijke modelboot-
hobby.
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Jan(tine) met de Pet

mailto:redactie@pen.nl
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://filmscanning.nl
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https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
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GRATIS ADVERTEREN VOOR LOKALE ONDERNEMERS IN

De Digitale Nieuwegeiner

Speciaal voor lokale adverteerders heeft
de redactie van De Digitale Nieuwegeiner
besloten lokale adverteerders een GRATIS
advertentie aan te bieden in deze digitale
nieuwsbrief. Dit om solidair te zijn en te
zeggen: ‘samen zijn we sterk.’ De
advertentie zal mee blijven draaien totdat
iedereen weer 'up-and-running' is. Gewoon
het normale leven weer heeft kunnen
oppakken, gezond en solvabel.

Bent u ondernemer in Nieuwegein? Heeft u
een winkel, restaurant, verkoopt u kaas,
bloemen, vis of wat voor product ook,
meldt u aan en wij, als redactie van De
Digitale Nieuwgeiner, gaan voor u aan de
slag. In deze tijd willen wij u graag helpen
en gaat het straks beter? Dan is er geen
enkele verplichting! Ons e-mail adres is:
adverteren@pen.nl.

Martin Reijmerink
Hoofdredacteur van De Digitale Stad

Nieuwegein (www.pen.nl)

Extra aan het
schoonmaken in huis?
Ga je voor streeploos?

De Digitale Stad Nieuwegein viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Door het Corona-gedoe is dit feest naar
achteren geschoven, eigenlijk een beetje verdrongen naar een tweede plek. Later dit jaar, zullen wij daar

weer aandacht aan besteden, als deze onwerkelijke tijd achter de rug is.

mailto:name@example.com
http://www.pen.nl
https://www.krex.nl
mailto:info@karikaturist.nl
http://www.streeploospoetsen.nl
https://www.yoga-nu.nl/lesrooster-wk13-tarieven14
https://www.maxaro.nl
https://dzcn.nl/
https://www.eeterie03402.nl
https://www.fietsliefhebber.nl/pg-29202-7-90614/pagina/welkom.html
http://www.fighting4power.com
https://www.youtube.com/channel/UCMOkTKZvxsyt5qQzFtLGRDQ
https://www.facebook.com/search/top/?q=stichting%20fighting4power
https://www.instagram.com/fighting4power/
https://www.pen.nl/artikel/langstlopende-indoor-lan-event-van-de-benelux-the-party-verhuist-naar-nieuwegein


Ton's beeldverslag
Zomaar ergens in Nieuwegein. Je
loopt, je ziet, je fantaseert. Over
dingen, personen, gebeurtenis-
sen of wat dan ook. De één legt
het vast in een foto, een ander
met woorden. Niet zomaar woor-
den maar allemaal zijn ze gelijk.
Er is geen hoofdletter te beken-
nen bij de Nieuwegeiner Ton de
Gruijter. Geen woord staat boven
een ander. Ton is dichter. Hij
doet er in deze dagen ook een
foto bij.

Ton: ‘laten we elkaar in
nieuwegein bijstaan. dagelijks
een beeld met gedicht. als we ni-
et naar buiten kunnen, halen we
buiten naar binnen toe. ik probeer
in deze moeilijke tijd, deze blijf-
thuis periode een beeldverslag te
maken van mijn fietsrondje. een
keer wat anders voor de lezers.
natuurlijk wel met een gedicht.’

Aflevering 13: Aan de Koningsfazant.
Alle afleveringen vind je hier.

De Nieuwegeinse karikaturist–cartoonist Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast houden strips, cartoons en karikaturen. Als live-
karikaturist treedt hij op in binnen- en buitenland tijdens beurzen, feesten en evenementen onder de namen karikaturist IBIS en Rembrandt
van Gein.

Ook tekent Jan al jarenlang de 'PEN-tekening', een cartoon over een actuele Nieuwegeinse gebeurtenis of een karikatuur van een BN-er
(bekende Nieuwegeiner) of MBN-er (minder bekende Nieuwegeiner) voor de De Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl) en De Digitale
Nieuwegeiner.

Maar...
Doordat alle live-optredens op feesten, evenementen en beurzen door de coronacrisis zijn geannuleerd heeft Jan ineens - net als vele
anderen - veel tijd over. En dus ook minder inkomsten.
Hierdoor kwam hij op het idee om iets te doen voor
alle helden die nu voor ons aan het werk zijn.
Zoals Jan zegt:: 'Het coronavirus raakt ons allemaal.
Omdat we in de zorg of in een ander noodzakelijk
beroep werken.
Omdat we ineens thuis moeten werken.
Omdat we ons sociale leven aan moeten passen.
Omdat we geen werk meer hebben.
Of zelfs een naaste hebben die ziek geworden is.'
Voor 15 euro (excl btw) maakt hij een digitale
tekening van jouw held in de strijd tegen corona.
Deze kun je digitaal sturen aan jouw held of zelf
uitprinten, inlijsten en deze hem/haar geven.
Het enige dat je hoeft te doen is Jan
een e-mailtje sturen met een foto en de naam van
je held en een korte tekst waarin je vertelt waarom
je trots op haar/hem bent.

Eenmaal per week kiest Jan een van de tekeningen
(met omschrijving) uit die dan de komende tijd en
plekje vindt in De Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl)
en De Digitale Nieuwegeiner.

Hiernaast: Jan maakte een tekening met tekst
voor Fleur, dochter van Martin en Marianne.

DE

TROTS OP...
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Bestel nu uw 
Paasproducten 

online via
onze website

www.slagerijwimkastelein.nl

https://kastelein.dezaakvolsmaak.nl/1002/7474/vlees-maaltijden-bestellen-Slagerij-Wim-Kastelein-in-Nieuwegein.dedicated.nl_NL.html
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Openbaar vervoer,
van raderboten
tot sneltram

In de rubriek ‘De Oude PEN’
behandelen we al jaren de
historie van de gemeente
Nieuwegein. Een samenvoe-
ging van de twee gemeenten
Jutphaas en Vreeswijk. Ook
in de rubriek ‘Toen & Nu’
blikken we terug en kijken we
naar vandaag. En dan hebben
we het nog geeneens gehad
over de rubriek ‘De oude an-
sichtkaarten.’ Eerder schreef
onze redactie al over de eer-
ste vermelding van Jutphaas.
Deze week: ‘Openbaar ver-
voer, van raderboten tot snel-
tram in het nu van Nieuwe-
gein’

De diligence en de trekschuit
kunnen worden gezien als vor-
men van ‘openbaar vervoer’, die
al in de 17e en 18e eeuw actief
waren. Als start van het open-
baar vervoer in Vreeswijk (en
later in Jutphaas) is het jaar
1870 gekozen. Dat jaartal kan
namelijk met enige verbeel-
dingskracht worden gezien als
de ‘stichting’ van de onderne-
ming, die vanaf toen in Jut-
phaas en Vreeswijk het open-
baar vervoer verzorgde. Achter-
eenvolgens met raderboten,
stoombarges, stoomtrams,
paardentrams, trams-met-auto-
bustractie, autobussen en de
sneltram.

Stoombootdiensten
In 1857 openden een aantal
scheepvaartondernemers een
dagelijkse stoombootdienst
tussen Rotterdam en Schoon-
hoven, die al na enkele jaren
werd doorgetrokken naar Arn-
hem. Vreeswijk werd toen, net
als veel plaatsen langs de Lek,
een tussenhalte. Onafhankelijk
van deze diensten begon de di-
recteur van deze nieuwe stoom-
bootmaatschappij, Johann Her-
mann von Santen (1819-1877),
zelf een stoombootdienst voor
passagiers tussen Vreeswijk en
Utrecht en IJsselstein en
Utrecht (hij bestuurde deze on-
derneming tot aan zijn overlij-
den).

In 1870 werden deze diensten
alle samengevoegd in de on

derneming Reederij Stoom-
bargedienst. Voor de diensten
op de Lek heeft de maatschap-
pij acht raderboten in dienst ge-
had. Eén ervan vaart nu nog
onder de naam Kapitein Kok
(Amsterdam). Die boot heette
oorspronkelijk De Reederij op
de Lek 6, maar kreeg na haar
restauratie de naam van haar
laatste kapitein. Deze boten
vervoerden niet alleen passa-
giers, maar ook vee en goe-
deren.

De stoombarges (van oor-
sprong een trekschuit, die door
stoomkracht wordt voortbewo-
gen) voor het passagiersver-
voer waren veel kleiner. Er kon-
den enkele tientallen passagiers
in. Het dorp Jutphaas was van
deze diensten de grote ‘profi-
teur’: de stoombarges van deze
lokale diensten konden aanleg-
gen in het centrum van het
dorp.

Trams
Rond 1880 kwamen er nieuwe
ontwikkelingen toen de IJssel
Stoomtramweg Maatschappij
(IJSM; 1882-1893) een stoom-
tram plande tussen Vreeswijk
en Utrecht. Nadat het verbrede
Merwedekanaal in 1883 gereed
was gekomen en de Utrechtse
Liesboschbrug een weegproef

met de stoomtram had door-
staan, reed de eerste stoom-
tram. Op IJsselstein bleef de
stoombarge nog enige tijd
varen.

In 1888 nam de Reederij
Stoombargedienst het tramlijn-
tje over en vanaf toen heette
zijn onderneming Stoomtram en
Bargedienst Vereeniging. In de
loop 1893 doekte deze vereni-
ging het tramlijntje op, waarna
ze op 29 oktober 1893 de eer-
ste paardentram tussen Utrecht
en Vreeswijk startte. Via de
route Station Westerkade
Utrecht, Jutphaseweg, Lies-
boschbrug, Utrechtsestraatweg,
Heren- en Dorpsstraat Jut-
phaas, Doorslagbrug, Vrees-
wijksestraatweg, reed deze
tram dan naar de eindhalte bij
de Wilhelminabrug in Vreeswijk.

Tot 1923 bleven de paarden de
tramwagens trekken, maar in de
zomer van dat jaar werden de
paarden vervangen door A-
Fords. Tegelijkertijd verdwenen
de paardenstallen aan de
Vreeswijkse Handelskade en de
Jutphase Dorpsstraat. Toen in
1927 autobussen alle vervoer
overnamen, verdwenen ook de
tramwagens. Tot de oorlogs-
jaren bleef de maatschappij de
naam voeren Tram- en Barge-

dienst Vereeniging (wanneer de
term ‘stoom’ uit de naam ver-
dween, is niet bekend.)

Autobussen
De eerste autobussen kwamen
in de dorpen Jutphaas en
Vreeswijk in 1914. Het waren
oude Parijse stadsbussen,
waarmee de Utrechtsche Per-
soonen en Goederenvervoer
Maatschappij een geregelde
lijndienst tussen Utrecht en
Gorinchem onderhield. Vanaf
1927 verzorgde de Tram en
Bargedienst uitsluitend met au-
tobussen het vervoer. In de ge-
hele regio wel te verstaan, want
de maatschappij kocht meer-
dere kleine particuliere vervoer-
bedrijven op.

In 1941 kreeg de onderneming
na de overname van de bus-
maatschappij Reederij op de
Lek uit Sliedrecht, de naam De
Twee Provinciën. In de volks-
mond werd de autobusonderne-
ming kortweg TP genoemd en
uiteindelijk verdween de naam
De Twee Provinciën ook van de
bussen en kwam alleen het logo
op de zijkant. Onder die naam
breidde het net zich enorm uit
en ook dat noodzaakte weer tot
naamswijzigingen. Achtereen-
volgens kreeg de onderneming
de naam Busmaatschappij
West Nederland, Busmaat-
schappij Centraal Nederland en
uiteindelijk Connexxion.

Sneltram
De laatstgenoemde maatschap-
pij werkte samen met de Neder-
landse Spoorwegende plannen
voor de sneltram uit. In 1983,
precies één eeuw nadat het
eerste stoomtrammetje reed
tussen Vreeswijk en Utrecht,
maakte de sneltram zijn eerste
rit tussen Nieuwegein en
Utrecht.
De lijnen van de sneltram lopen
van Utrecht tot aan het winkel-
centrum Hoog-Zandveld in
Nieuwegein-Zuid en van Utrecht
tot aan het Sint-Antonius Zie-
kenhuis. Die laatste lijn is in
1985 doorgetrokken naar IJs-
selstein.

Leuke weetjes
Deel 2
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Beschermd dorpsgezicht

https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-tol-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-beschermd-dorpsgezicht-aan-de-herenstraat

