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POL DE MONTHOVE

DEZE WEEK

• Agenda
• Op reis met je vakantiepaspoort
• Parkeergarage Stadshuis

tijdelijk minder goed bereikbaar
• Clubkampioenschappen

Aquarijn schoonspringen

• Geslaagde fiets-rommelroute
• Gemeente draagt bij aan energizuinige

apparaten
• Morgen: Start AHN Zomerfestival
• Herstart Nieuwegein Quizz
• Grootste warmtepomp van Nederland
• Levenslang voor Nieuwegeiner
• Burgemeester sluit woning Zeearend
• Nieuwegein krijgt geld

voor leefbaarheid en veiligheid
• Officiële opening tramhalte City

• Zomerprogramma kinderactiviteiten
• Portaal bouwt 69 woningen
• Ouders maken hun kind ziek
• Afval wegbrengen met leenbakfiets

Rien Nijse wandelt 474 kilometer Frouke, sport en jongeren

Gluren bij de buren succesvol

• Gezondheidshuis De Componist officieel geopend

• Boeren, protesten, gevolgen, Nieuwegein

• Prullie de Prullenbak gaat rekenen

Maarten Postema inventariseert

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein


Gezondheidshuis De Componist officieel geopend

Zaterdag 2 juli is onder grote belangstelling Gezondheidshuis De
Componist officieel geopend. Erik Asbreuk, arts en verbonden aan
de Componist aan de Diepenbrocklaan 1 in de wijk Zuilenstein
trapte de dag af. Wethouder Marieke Schouten knipte samen met
een jonge wijkbewoner het lint door, waarna iedereen een kijkje kon
nemen in het multifunctionele gebouw waar het gaat om zorg en
welzijn. Onze videograaf Bart van Rooijen ging daar eens kijken,
vragen stellen en alles op beeld vastleggen.

Zorgaanbieders én welzijnsorganisaties werken in De Componist samen
onder één dak. En dat niet alleen, want zorgverleners zoals huisartsen,
apotheek, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten en psychologen
werken samen met elkaar én met diensten op het gebied van Welzijn.
In het gebouw vind je namelijk ook het Buurtplein en de buurtverbinders,
kinder- en jongerenwerkers van Movactor. Zij laten hier, samen met
buurtbewoners, hun initiatieven, activiteiten en ideeën tot bloei komen.
Ook het Sociaal Juridisch Servicepunt is hier te vinden. En er is een
buurtlocatie van bibliotheek De tweede verdieping op het Buurtplein te
vinden.

Heb je een goed idee om iets te organiseren of lijkt het je leuk om als
vrijwilliger te helpen op het Buurtplein in de Componist, neem dan contact
op met de buurtverbinders. Zij denken graag met je mee! Je kunt de
buurtverbinder bereiken via buurtverbinders@movactor.nl.
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Romige paddestoelen

Een een voudig en smaakvol gerecht.

Romige paddestoelen

Een een voudig en smaakvol gerecht.

Het recept.

Straat van de Week

Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat
dies meer zij, vastgelegd volgens een
vast stramien: ter hoogte van het pand
met huisnummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in gefoto-
grafeerd.
Deze week de Pol de Monthove in de wijk
Galecop.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

https://www.pen.nl/artikel/wie-filmt-daar-voor-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/?s=De+Componist
mailto:buurtverbinders@movactor.nl
https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://www.pen.nl/artikel/gezondheidshuis-de-componist-officieel-geopend
https://www.cityplaza.nl
https://www.pen.nl/artikel/romige-paddestoelen
https://www.pen.nl/artikel/de-pol-de-monthove
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl


Sponsorloop
ten behoeve van
Stichting Geinoord
Maatschappelijk

Van zondag 12 juni t/m zaterdag
2 juli heeft Nieuwegeiner Rien
Nijsse, voorzitter van Stichting
Geinoord Maatschappelijk
(SGM) het Zuiderzeepad van
474 kilometer gelopen. In deze
21 dagen liep hij elke dag met
een andere meeloper. Telkens
prachtig wandelweer en alle
meelopers hebben ook genoten.
Rien zelf nog het meest. Aan
deze wandeltocht is de SGM als
goed doel gekoppeld.

Activiteiten op het sportpark
van SV Geinoord
De SGM organiseert activiteiten op
het sportpark van SV Geinoord en
gebruikt de accommodatie op mo-
menten dat er niet wordt gevoet-
bald. De SGM werkt uitsluitend
met onbetaalde vrijwilligers. Iedere
dinsdag is er een bijeenkomst voor
75-plussers uit Nieuwegein (elke
week zo’n 50 deelnemers) met
spellen, kaarten, sjoelen, biljarten,
beweegoefeningen en een geza-
menlijke lunch. De cliënten van
Reinaerde helpen bij de lunch.

Iedere donderdag een spelmiddag
voor 55-plussers met kaarten,
spellen en biljarten. Incidenteel
een bijeenkomst voor mantel-
zorggezinnen.

De SGM is tot op heden mogelijk
gemaakt door subsidie van acht
Ouderenfondsen. Nijse: ‘Deze sub-
sidiestroom droogt evenwel op en
daarom onder meer deze actie.
Het zou leuk zijn om 1 cent per
kilometer, dus 4,74 te storten.
Maar meer mag natuurlijk ook.’

De Stichting Geinoord Maatschap-
pelijk is blij met iedere bijdrage. De
bedragen kunnen worden overge-
maakt naar
NL14INGB0674972716 t.n.v.
Stichting Geinoord Maatschappe-
lijk onder vermelding van Sponsor-
loop Rien. ‘Onze penningmeester
zal de bedragen graag registreren
en de SGM gaat er in de komende
tijd met de ouderen uit Nieuwegein
mooie dingen meedoen’ aldus
Rien Nijse.
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AGENDA

• 8 en 9 jul: Duitse herdershondenshow
• 9 jul: Klimaatfietstocht
• 9 jul: Feestelijke ingebruikname tram
• 9 jul: AHN, Muziekbingo Gouwe Ouden
• 14 jul: Film op de middag: Letters to

Juliet
• 15 jul: Superjam
• 16 jul: AHN, Dick Hegger
• 17 jul: Zie je zondag
• 23 jul: AHN, Zoeba
• 30 jul: AHN, Band One Trick Pony
• 6 aug: AHN, Laagdrempelig bewegen
• 7 aug: De Zingende Zomer
• 13 aug: AHN, Petanque met uitleg
• 14 aug: De Zingende Zomer
• 15 t/m 18 aug: Voetbal4daagse
• 20 aug: AHN, Zomerbingo
• 21 aug: De Zingende Zomer
• 28 aug: De Zingende Zomer
• 3 sep: Authentieke Dag Vreeswijk
• 3 sep: Pieremachocholtocht
• 3 sep: Bootjesdag Museumwerf
• 3 sep: Vreeswijks Kolkfeest
• 4 sep: KiKa Saté Sunday
• 11 sep: Sluizenloop
• 1 okt: Welkom op het Plein
• 12 nov: Intocht Sinterklaas
• 14 dec: Kaarslicht in Vreeswijk

Op de pagina 'Over uw buurt' op
Overheid.nl kun je je abonneren op de
e-mailservice, een app downloaden of
gemeentelijke bekendmakingen online
inzien.

In de wijken vinden veel activiteiten
plaats. Kijk daarvoor op deze en deze
pagina.

Op de pagina 'Over uw buurt' op
Overheid.nl kun je je abonneren op de
e-mailservice, een app downloaden of
gemeentelijke bekendmakingen online
inzien.
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Rien Nijsse

https://sgm-nieuwegein.nl/
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https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2022
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2022
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2022
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https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2022
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https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2022
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerjuni2022.pdf
https://www.pen.nl/artikel/bouw-je-eigen-pieremachochel-en-vaar-mee-tijdens-de-authentieke-dag
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerjuni2022.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerjuni2022.pdf
https://www.pen.nl/artikel/kika-sate-sunday-in-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/sluizenloop-nieuwegein-op-11-september-2022-weer-van-start
https://www.movactor.nl
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerjuni2022.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerjuni2022.pdf
https://www.nieuwegein.nl/actueel/bekendmakingen
https://www.nieuwegein.nl/actueel/bekendmakingen
https://moenmakelaars.nl
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Officiële opening tramhalte
in Stadscentrum Nieuwegein

Morgen, zaterdag 9 juli zal de nieuwe
tramhalte bij Cityplaza officieel worden
geopend. Vanaf 1 februari dit jaar is de
vervoerder druk geweest met de
werkzaamheden voor de bouw van de
nieuwe tramhalte in het centrum van
Nieuwegein. Dat zorgde voor veel
ongemak voor de reizigers en de
winkeliers van het winkelcentrum. Nu
alles voorbij is, is het tijd voor een
feestje.

Tijdens de opening, van 10.00 tot 13.00
uur, worden er cadeaukaarten voor City-
plaza uitgedeeld namens de Provincie
Utrecht en de gemeente Nieuwegein.
Hiermee willen zij de bewoners én de
winkeliers bedanken voor hun begrip voor
de overlast van de werkzaamheden die
toch ruim vier maanden heeft geduurd.

Tramdichter Ingmar Heytze zal om 10.25
uur een gedicht voorlezen waarna
reizigers bij de deuren van de tram
welkom worden geheten door enekele
gedeputeerden en wethouders.

Ron van Dopperen, senior communi-
catie adviseur openbaar vervoer Provincie

Utrecht: ‘De provincie beseft heel goed
dat bewoners en reizigers de nodige over-
last hebben gehad van de werkzaamhe-
den aan de trambaan. We zijn dan ook blij
dat de tram weer gaat rijden en willen
daar zaterdag tijdens de opening graag
iets tegenover stellen met een actie voor
het winkelend publiek. Bovendien komt er
dit najaar nog een actie met twee weken
gratis gebruik van de tram over de gehele
vernieuwde lijn.’

Nieuwe tramhalte
Vanaf begin juli rijdt de tram al zonder ver-
plichte overstap direct door over de
gehele lijn tussen Utrecht Science Park,
Nieuwegein en IJsselstein. Vanaf 2 juli
konden reizigers al gebruik maken van
een directe verbinding op het traject P+R
Westraven – Utrecht Sciencepark. Zater-
dag 9 juli zal de rest van de lijn erbij
komen. Dat is het moment waarop
reizigers zonder overstap vanuit
Nieuwegein Zuid en IJsselstein Zuid naar
Utrecht Sciencepark kunnen reizen.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: 'We
slaan met deze maatregel twee vliegen in
één klap. Nieuwegein krijgt een modern

OV knooppunt én er is nu een door-
gaande tramverbinding over de gehele
lijn. Dat is goed nieuws voor de reizigers
en voor het Utrechts openbaar vervoer.
De nieuwe, regionale tramlijn waar de
afgelopen jaren zo hard aan is gewerkt,
heeft zijn eindbestemming bereikt!'

Vanaf maandag 11 juli rijden tram 20 en
21 uit Nieuwegein en IJsselstein samen
acht keer per uur het hele traject naar
Science Park. Tram 22 rijdt dan niet tot
het einde van de zomerdienstregeling.

Vanaf 22 augustus rijdt tram 22 weer, en
rijdt er tussen CS en Science Park twaalf
maal per uur een tram.
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Prullie de Prullenbak
gaat rekenen

Het afgelopen schooljaar hebben leer-
lingen uit groep 7 van de Vroonestein-
school (de bakermat van Prullie) in een
deel van de wijk dumpvuil opgeruimd.
Met enige regelmaat werd een vaste
route door de wijk schoongemaakt.
De resultaten zijn nauwkeurig bijge-
houden en op donderdag 30 juni ver-
werkt.

Tijdens een korte introductie legde mees-
ter Henk verschillende manieren van pre-
senteren van cijfers uit: lijn grafiek, staaf-
grafiek, cirkeldiagram. Daarna gingen de
leerlingen zelf aan de slag met de ver-
schillende cijfers. De ene groep concen-
treerde zich op de verschillende soorten
plastic, een andere groep bracht de totaal-
cijfers in beeld.

Enkele resultaten
• 58% van het totaal bestond uit peuken
• 27% uit plastic
• 18% uit papier.

Vreemde vondsten
• kinderfiets
• spouwmuurrooster
• dobbelsteen
• 1 wietzakje.

‘Sommige kinderen hadden niet eens het
idee dat ze met een rekenles bezig waren.
Maar dat waren ze toch echt. Het project
krijgt volgend jaar zeker een vervolg’ al-
dus meester Henk Valkenet wan de
Vroonesteinschool in de wijk Zuilenstein.
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OMKIJKEN

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

Juli 2017

Terwijl in het afgelopen weekend Nieuwegein Zuid
mocht genieten van de geluiden van het By The Creek
Festival, mocht Nieuwegein Noord afgelopen zondag
genieten van de (uitlaat)knallende herrie van een grote
hoeveelheid motorfietsen die bijeen kwamen op de
grote parkeerplaats in Blokhoeve.
Ook in 2017 was Blokhoeve de plek waar
geluidsliefhebbers elkaar ontmoette. Tijdens het
evenement Cars4Charity werd gemeten welke
geluisinstallatie (in een auto!) de meeste decibellen
wist te scoren.

https://www.pen.nl/?s=prullie
https://www.pen.nl/artikel/leerlingen-van-de-trompetvogel-gaan-pannenkoeken-bakken
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737


De Digitale Nieuwegeiner

6

Elke week schrijft een van
de medewerkers van SportID
Nieuwegein een column in De
Digitale Nieuwegeiner. En zoals
dat kán en mág bij een column
kan en mag de medewerker,
zonder een blad voor de mond
te nemen, zijn of haar (al dan niet
gepeperde) mening geven over
dat wat opvalt, blij maakt of juist
irriteert.

Deze week valt de eer te beurt aan
Frouke Kleijn, buurtsportcoach.

Jongeren binden
en behouden bij sport

Misschien kennen jullie ze wel, de
buurtsportcoaches en sportpark
manager van Nieuwegein,
zichtbaar in hun oranje zwarte
trainingspakken en altijd bezig om
iedere inwoner van Nieuwegein te
verleiden om in beweging te
komen. Van 0 tot 100 jaar oud!

Tachtig procent van de Nederlandse
kinderen sport bij een sportclub. Vanaf
hun twaalfde stromen ze in grote
getallen uit en blijft nog maar iets meer
dan de helft (56%) bij hun sportclub.
Daarnaast voldoet ook nog maar veer-
tig procent van de jongeren aan de
beweegrichtlijnen van dagelijks mini-
maal één uur matig intensief bewegen.
Waarvan meer dan de helft van de
kinderen onder de 12 jaar nog voldoen
aan deze richtlijnen. En daarbij komt
nog dat bij deze leeftijdsgroep ook het
zitgedrag toe neemt van 7 uur voor
kinderen, naar 10,4 uur per dag voor
jongeren. Dat deze leeftijdsgroep stopt
met sporten heeft veel verschillende
redenen.

Een groot Europees samenwerk-
ingsproject ‘Keep Youngsters Involved’
heeft 14 factoren opgeleverd waarvan is
aangetoond dat zij een belangrijke rol
spelen in het voorkomen van sportuit-
val bij jongeren. Het gaat om factoren
zoals gevarieerd sportaanbod, support
van ouders en zelfvertrouwen. Als je als
sportaanbieder deze 14 factoren goed
in orde hebt, dan heb je het goed
geregeld bij je club. Lijkt jou dit iets
voor jou club? Er een Toolkit met
kaartspel ontworpen, deze is te vinden
op de website van het kenniscentrum
Sport & Bewegen en daar gratis te
downloaden. Uiteraard staan wij als
buurtsportcoaches ook klaar om jouw
vereniging te ondersteunen in het
binden van jongeren aan je club.

Maar dat is niet het enige wat wij
doen als buurtsportcoaches om jon-

In verband met de zomervakantie,
óók van de SportID-medewerkers, is
dit even de laatste column. Na de
vakantie komen de SportIDers weer
terug in Dec Digitale Nieuwegeiner.

geren te motiveren om te sporten. Wij
bieden ook een gevarieerd sportaanbod
aan voor alle kinderen en jongeren in
Nieuwegein. Dit doen wij al vanaf een
jonge leeftijd om overspecialisatie te
voorkomen en de mogelijkheid te
creëren om verschillende sporten te
leren kennen. Dit doen wij door onder
andere een divers naschools aanbod en
vakantie activiteiten aan te bieden voor
alle leeftijden.

Daarnaast werken wij samen met
middelbare scholen om een gevarieerd
sportaanbod te creëren. Zo hebben
16 vakdocenten van alle 3 de middel-
bare scholen in Nieuwegein afgelopen
mei een Athletic Skills Model cursus
gevolgd. Tijdens deze cursus hebben zij
geleerd hoe zij een breed en veelzijdig
lesprogramma neer kunnen zetten.
Waardoor leerlingen meerzijdig
sporten, op deze manier blijft sporten
leuk, worden zij motorisch fitter en
kampen zij minder met blessures.
Daarnaast verbinden wij de scholen
aan sportaanbieders en verenigingen
uit Nieuwegein om clinics op scholen te
geven waardoor jongeren de kans krij-
gen uit verschillende sporten te kiezen.
En de afgelopen 3 jaar hebben wij een
middelbare scholendag georganiseerd
tijdens de Nationale Sportweek van
NOC*NSF. Ondanks dat wij dit jaar
geen host city meer zijn, gaan wij het
ook dit jaar weer groots aanpakken.
Met ook dit jaar weer een sportieve dag
voor alle eerstejaars leerlingen van de
middelbare scholen in Nieuwegein.
Tijdens deze dag willen wij zoveel mo-
gelijk leerlingen in beweging brengen en
kennis laten maken met verschillende
sporten door het aanbieden van ver-
schillende clinic’s. Denk bijvoorbeeld
aan dans, spinning, free run, cricket,
skaten en nog veel meer andere
sporten. Op deze manier hopen wij om
juist deze leeftijd groep te motiveren te
blijven sporten!

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/project-keep-youngsters-involved/
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/project-keep-youngsters-involved/
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Portaal laat 69 woningen bouwen
in project Doorslagzone in Nieuwegein

Sander Heinsman, Raad van Bestuur en Marlies Krol,
directeur VGP tekenden vandaag de realisatieovereenkomst
en koopovereenkomst van de grond met directievoorzitter
dhr. Smit en ontwikkelaar Ebbe van Wijngaarden van
Koopmans. Portaal laat 69 woningen bouwen in het project
Doorslagzone. Eind 2023 is de verwachte start van de bouw.
De oplevering zal in het najaar van 2025 zijn.

Heinsman: ‘We kunnen nu echt van start gaan en daadwerkelijk
zorgen dat hier nieuwe duurzame woningen gebouwd worden. Er
is in Nieuwegein grote vraag naar geschikte sociale huur-

woningen. Door hier 69 woningen te realiseren, verlichten we de
druk op de woningmarkt.’

De Doorslagzone ligt naast het gebouw van de Nederlandse
Vereniging van Makelaars (NVM), aan de Doorslag, voor het
Stadshuis en Stadstheater en Kunstencentrum De KOM. Hier
komen vier duurzame woongebouwen van verschillende hoogtes
(70, 33, 55 en 36 meter hoog) met verschillende woningen en
twee plekken voor horeca. In de woontoren naast het stadhuis
van de gemeente Nieuwegein komen 69 sociale huurwoningen,
variëren in oppervlakte van 48 tot 71 m2.

Afval wegbrengen
met te lenen bakfiets

Als het aan de D66 in Nieuwegein ligt
kun je binnenkort je afval wegbrengen
in Nieuwegein met een geleende elec-
trische bakfiets. Het is nu al voor in-
woners uit Nieuwegein mogelijk om
gratis een aanhangwagen te lenen om
afval, grofvuil, groot tuinafval of
bruikbare tweedehandsspullen naar
het afvalstation aan de Utrechthaven
in Nieuwegein te brengen.

Maar niet iedereen heeft een auto en laat
staan één met trekhaak. Deze inwoners
moeten dan, volgens het grondstoffenin-
zamelplan (2021-232) 10 euro betalen om
het te laten ophalen door het reinigings-
bedrijf RMN. En dat is niet eerlijk.

Daarom moet die bakfiets er komen, zo
laat de D66 in een motie weten tijdens de
behandeling van de kadernota 2023.

D66 in Nieuwegein merkt dat voor veel in-
woners van Nieuwegein 10 euro veel geld
is om per keer je grofvuil op te laten
halen. Ook is het veel milieuvriendelijker
om te fietsen. De gemeente Rotterdam en
enkele andere gemeenten doen momen-
teel een proef en dat ziet er goed uit. Als
het aan de D66 ligt komt er in 2023 een
pilot met minimaal drie electrische bak-
fietsen (verspreid over Nieuwegein)
waarmee grofvuil, bruikbare tweede-
handsspullen en groot tuinafval ingele-
verd kan worden bij het recyclingstation
of de kringloop.

Afval bevat veel waardevolle materialen
die opnieuw te gebruiken zijn. Als bewo-
ners spullen naar een milieupark brengen
en het daar in de juiste bakken doen, kun-
nen die worden gerecycled. De verschil-
lende verwerkingsbedrijven maken er iets
nieuws van. Zoals compost voor planten,

printpapier, shampooflessen of poetslap-
pen. Dit is goed voor het milieu. Er hoeft
minder afval verbrand te worden en er
gaan minder grondstoffen verloren.

Of de motie het gaat halen is afwachten.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
mailto:anneke@bouwgein.nl
https://boeketten.nl


Vijf
populaire vakantieregio’s
in Italië

Italië is al vele jaren een van de
populairste vakantiebestemmin-
gen in Europa. Van een vakantie
naar culturele hoofdsteden als
Rome en Milaan of een skivakan-
tie in de Dolomieten, tot lekker
kamperen in de buurt van grote
meren als het Gardameer, Lago
Maggiore en het Comomeer.

Na twee jaar beperkingen door het
rondwarende coronavirus staan veel
Nederlanders te springen om weer
vakantie te vieren in het buitenland.
Deze vijf regio’s in Italië zijn populair
bij vakantiegangers.

Piëmont:
een paradijs voor fijnproevers
In Piëmont is het heerlijk toeven aan
de westelijke oever van het Lago
Maggiore. Aan de oevers ligt ook
Cannobio, het eerste stadje in Italië
dat je tegenkomt nadat je de Zwit-
serse grens passeert. Langs Lago
Maggiore liggen nog talloze leuke
dorpen en steden, vaak met vakantie-
huisjes of campings. Zo zijn daar
Verbania, de grootste stad aan het
meer, en Stresa, ongetwijfeld één van
de mooiste dorpjes aan het Lago
Maggiore.

Piëmont is een waar paradijs voor
fijnproevers. Zo staat de hoofdstad
Turijn, de vierde grootste stad in
Italië, bekend om zijn chocolade. Hier
publiceerde Nostradamus in 1555 dan
ook een verhandeling over deze

zoetigheid. Ook de Barolo, de koning
van de Italiaanse wijnen, ook uit deze
regio. Verder vinden we de ‘truffel-
hoofdstad van de wereld’ in Piëmont:
de plaats Alba.

Toscane:
renaissance en chianti
Toscane is een van de grotere en
misschien wel de bekendste Italiaan-
se (vakantie)regio, gelegen in het
midden van Italië. Het is ook een van
de populairste gebieden voor kam-
peervakanties in Italië. De hoofdstad
van Toscane is Florence, de bakermat
van de renaissance.

Als meest uitgesproken renaissance-
stad van Italië, is Florence een be-
zoekje meer dan waard. Zeker als je al
op vakantie bent in Toscane. Het

Palazza Vecchio aan het al even be-
kende Piazzo della Signoria, met zijn
replica van Michelangelo’s bekende
beeld David, mag je niet overslaan bij
je bezoek aan Florence. Daar kun je
overigens ook de originele David be-
kijken in het museum.

Een andere stad in Toscane die
iedereen kent is Pisa, bekend van de
scheve toren. Na Florence en Pisa is
Siena, in het hart van de regio, mis-
schien wel de bekendste stad van
Toscane. Als je hier op een terrasje
neerstrijkt, neem dan zeker een
chianti, want Siena wordt gezien als
de hoofdstad van deze wijnstreek.
Lekker bij wat lever en tuinbonen, zo
wordt er gezegd.

(verder lezen)

8

FOTO VAN DE WEEK

Maarten Postema, de oprichter/voorzitter van de splin-
ternieuwe survivalrunvereniging KRACHT, maakt nog
even een videootje van een van de plekken aan de
rand van het terrein van Atletiekvereniging Atverni
waar hij één van de twee survivalrunbanen gaat op-
bouwen.
Zo te zien is Maarten zeer content met deze locatie.
Net als Atverni overigens.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.soestercourant.nl/lokaal/partnercontent/813290/groter-aantal-nederlanders-kiest-dit-jaar-voor-vakantie-buiten-
https://www.soestercourant.nl/lokaal/partnercontent/813290/groter-aantal-nederlanders-kiest-dit-jaar-voor-vakantie-buiten-
https://www.27vakantiedagen.nl/italie/lago-maggiore/
https://www.27vakantiedagen.nl/italie/lago-maggiore/
https://www.excursiopedia.com/nl/veranderende-trends-op-het-gebied-van-kamperen/
https://www.excursiopedia.com/nl/veranderende-trends-op-het-gebied-van-kamperen/
https://www.pen.nl/artikel/vijf-populaire-vakantieregios-in-italie
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
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Herstart
Nieuwegein Quiz

Na twee jaar gedwongen uitstel
wordt donderdagavond 15 sep-
tember dan toch de Nieuwegein
Quiz georganiseerd. Aan deze
inspirerende, leerzame, maar
vooral hele leuke avond kan
iedere (oud)Nieuwegeiner van
14 jaar en ouder meedoen. Kan-
didaten kunnen zich aanmelden
via het aanmeldformulier op de
website van de Nieuwegein Quiz.
Hier vind je ook alle informatie
over het evenement.

De Anna van Rijnzaal van het
Anna van Rijncollege zal de en-
tourage zijn voor de Nieuwegein
Quiz. De deelnemers gaan als het
ware terug in de schoolbanken om
hun kennis over Nieuwegein te
testen. Het maakt niet uit hoeveel
iemand van de stad weet, er zijn
vragen op allerlei niveaus en over
allerlei onderwerpen. Want wie
weet hoe het grootste park van
Nieuwegein heet? En wat bete-
kende Anna van Rijn voor Jut-
phaas?

Het eerste deel van de Nieuwegein
Quiz wordt in duo’s gespeeld. Kan-

didaten wordt daarom gevraagd
zich als tweetal aan te melden.
Jongeren vanaf 14 jaar kunnen ook
meedoen, mits hun spelpartner 18
jaar of ouder is. Tijdens de finale
nemen de drie beste koppels het
individueel tegen elkaar op. Na drie
korte vragenrondes zal blijken wie
de ‘Beste Nieuwegeinkenner’ is en
de eerste ‘Nieuwegein Quiz Trofee’
mee naar huis mag nemen.

De Nieuwegein Quiz wordt georga-
niseerd door vrijwilligers, wiens
roots in Nieuwegein liggen of die al
een jarenlange binding met de stad
hebben. Voorzitter René Hansen,
tevens presentator van de Nieuwe-
gein Quiz: 'Na de teleurstelling van
het gedwongen afblazen van de
quiz in 2020 zijn we opgelucht dat
die dit jaar eindelijk kan doorgaan.
We vinden het fantastisch dat vrij-
wel alle kandidaten die zich des-
tijds aanmeldden nu ook weer
meedoen. En dat geldt ook voor
onze sponsoren. We zijn daar heel
blij mee.'

Deelname aan De Nieuwegein
Quiz kost € 5,00 per duo. Mensen
met een Nieuwegein Stadspas
kunnen gratis meedoen.

Burgemeester
sluit woning
aan de Zeearend

Op dinsdag 5 juli heeft burgemeester
Frans Backhuijs uit ernstige veilig-
heidsoverwegingen een woning ge-
sloten voor tien dagen, tot 15 juli.
Het gaat om een woning aan de Zee-
arend. De bewoners hebben inmiddels
elders een onderkomen gevonden.

Achtergrond
De burgemeester heeft de woning ge-
sloten na signalen van politie en Open-
baar Ministerie (OM) over de veiligheid
van deze bewoners. De signalen bij poli-
tie en OM zijn zodanig dat er sprake kan
zijn van een gevaar voor verstoring van
de openbare orde en veiligheid.

Burgemeester Backhuijs: ‘Ik neem de sig-
nalen zeer serieus. Vanwege de ernstige
dreiging voor de veiligheid van de bewoners
en de impact die dit kan hebben op de buurt
sluit ik de woning. Voor de buurt kijken we
samen met politie en het OM naar de inzet
van tijdelijk cameratoezicht.’

FIETSFOTO VAN DE WEEK

Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en
Clarion Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein
vertellen elke week met één Nieuwegeinse
fietsfoto wat hen bezighoudt of treft.
Clarion: ‘Soms valt je vrijwilligerswerk samen
met je professionele werk. Zoals in het artikel
‘Fietsen langs Utrechts water: dijken, water-
molens en peilschalen’. De waterschapsfiets-
route die ik maakte loopt langs verschillende
Nieuwegeinse toplocaties uit #900jaarwaterbe-
heer, zoals de Oude Sluis, de Oudegeinse
molen en de Plofsluis. Houd je van (water)erf-
goed en van fietsen? Download dan de audio-
tour ‘Utrechts water! Vriend of vijand?’ via de
izi-TRAVELapp op je telefoon. Veel fietsplezier!’

https://www.denieuwegeinquiz.nl/
https://www.denieuwegeinquiz.nl/
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-deel-10-anna-van-rijn-een-vrouw-met-karakter
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.fietsersbond.nl/onderweg/fietsroutes/fietsen-langs-utrechts-water-dijken-watermolens-en-peilschalen/
https://www.fietsersbond.nl/onderweg/fietsroutes/fietsen-langs-utrechts-water-dijken-watermolens-en-peilschalen/
https://izi.travel/nl/5d19-utrechts-water-vriend-of-vijand-beleef-900-jaar-waterbeheer-per-fiets/nl
https://youtu.be/d54Jg3Z8PR4
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.slagerijwimkastelein.nl


De Digitale Nieuwegeiner

Grootste warmtepomp
van Nederland
gaat Nieuwegein
en Utrecht verwarmen
met rioolwater

Bij de rioolwaterzuivering in
Utrecht is vandaag het startsein
gegeven voor de bouw van de
grootste warmtepomp van Ned-
erland. In totaal produceert de
installatie ongeveer 583.000 gi-
gajoule aan warmte per jaar.
Dat is evenveel als de warmte-
vraag van circa 20.000 wonin-
gen. Deze woningen met stads-
verwarming in Utrecht en
Nieuwegein moeten daar eind
volgend jaar mee verwarmd
worden, met hulp van de tem-
peratuur van het rioolwater.

Restwarmte uit water, aquathermie
genoemd, is een potentieel enorme
bron van schone warmte. ‘Als we
die op grote schaal kunnen winnen,
hebben we genoeg voor 50% van alle
huizen en bedrijven in Nederland’,
weet Constantijn Jansen op de
Haar. Hij is bestuurder bij
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden, beheerder van zeven-
tien waterzuiveringsinstallaties in
de regio Utrecht. Een daarvan is
die in Overvecht, waar Eneco de
grootste duurzame warmtepomp
van Nederland gaat bouwen.

De rioolzuivering in Overvecht
verwerkt dagelijks gemiddeld 65
miljoen liter water. Dat afvalwater
is warm omdat het veelal gebruikt
is bij het douchen, in wasmachines
of in vaatwassers. Die warmte
wordt over anderhalf jaar herge-
bruikt. Een warmtewisselaar
brengt de temperatuur van het
rioolwater over op een gescheiden
watercircuit. De pomp bereikt een
temperatuur van 75 graden celsius,
genoeg om inwoners van Utrecht
en Nieuwegein opnieuw warm te
laten douchen.

De machine komt in een behuizing
van 33 bij 45 meter te staan, die 10
meter hoog wordt. In Nederland
zijn nog niet eerder installaties van
dat formaat gebouwd. Hij gaat
voorzien in ongeveer tien procent
van de totale behoefte.

Het warmtepompgebouw zelf gaat
ook energie opwekken doordat het
wordt voorzien van 177 zonnepa-
nelen die samen jaarlijks 40.000
kWh aan energie opleveren. Dat is
vergelijkbaar met het energiever-
bruik van 13 huishoudens.

10

De bouw is ceremonieel ingeluid door bestuursleden van Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden en directieleden van Eneco

Levenslang voor Nieuwegeiner

In het veelbesproken Eris-proces rond motorclub
Caloh Wagoh zijn drie verdachten veroordeeld tot
levenslange celstraffen. Hoofdverdachte Delano R.
wordt gezien als centrale figuur in een criminele or-
ganisatie. Jermaine B. en Nieuwegeiner Feno D.
krijgen voor hun aandeel in een serie moorden en
moordpogingen ook levenslang. De Nieuwegeiner
zou een leidinggevende rol hebben gehad binnen
de organisatie.

Feno D. (1985) uit Nieuwegein wordt in liquidatieproces
Eris beschuldigd van betrokkenheid bij de liquidatie in
2017 van crimineel Jair Wessels in Breukelen, de op-
dracht de Amsterdamse crimineel Inchomar Balentien
te liquideren (toen mislukt), drie pogingen tot liquidatie
en een (poging tot) beschieting van een woning.
Het proces met de naam Eris gaat onder meer om de
moord op Jaïr Wessels in Breukelen en het beschieten
van een woning in Doorn. Het Openbaar Ministerie had
tegen vijf verdachten levenslang geëist tegen de vijf
hoofdverdachten. Ook de 74-jarige Greg R. uit Mij-
drecht, die ‘godfather’ werd genoemd en als een soort
erelid van de motorclub gold, stond in dat rijtje van de
officier van justitie. De rechtbank gaf hem zes jaar en
negen maanden cel, omdat niet alles wat hem ten laste
was gelegd kon worden bewezen.

Volgens de rechtbank was er sprake van 'een criminele
organisatie, die zich fulltime met het plegen van liqui-
daties bezighield, zo nodig 24 uur per dag'. De berich-
ten waarin werd gesproken over de moordplannen wa-
ren 'huiveringwekkend'. Veel moordopdrachten kwamen
volgens de rechtbank vermoedelijk van de vermeende
topcrimineel Ridouan T. uit Vianen en werden uitgezet
bij de organisatie 'die over leven en dood meende te
kunnen beschikken' en 'waarin Delano R. een spilfunc-
tie had'. R. zag liquidaties volgens de rechtbank als een
verdienmodel.

Het OM had aangevoerd dat Delano R. via een tussen-
persoon uit Nieuwegein een dodenlijst voor Ridouan T.
aan het afwerken was. 'Elke vijand van u is er een van
mij', zou R. in een versleuteld chatbericht aan T. heb-
ben geschreven. Ridouan T. is hoofdverdachte in een
ander megaproces met de naam Marengo. Marengo
eindigt met de vergismoord op Hakim Changachi begin
2017 in Utrecht. Eris begint met de moord op Justin Jap
Tjong, die als vergelding voor die fatale fout wordt
gezien.

In Eris stonden in totaal negentien verdachten terecht.
Andere verdachten krijgen gevangenisstraffen tot dertig
jaar. Een kroongetuige die justitie heeft geholpen met
zijn bekentenissen is veroordeeld tot tien jaar cel. Twee
verdachten werden door de rechter vrijgesproken.
Delano R. heeft direct aangegeven dat hij tegen het
vonnis in beroep gaat.

Een onderdeel van het proces Eris is afgesplitst van de
rest van de zaak. Het gaat daarbij om twee mannen die
betrokken zouden zijn geweest bij de uitvoering van de
moord op Jap Tjong. Tegen de twee verdachten is ook
een levenslange straf geëist.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/levenslang-geeist-tegen-o-a-nieuwegeiner-feno-d
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Nieuwegein krijgt geld
voor aanpak leefbaarheid en
veiligheid in de wijken

In een aantal gebieden in Nederlandse
steden staan de leefbaarheid en vei-
ligheid onder druk. Problemen op het
gebied van onderwijs, armoede,
gezondheid, werk, wonen en veiligheid
stapelen zich op. Het kabinet wil deze
problematiek samen met gemeenten
en hun lokale partners en bewoners
aanpakken. Met het Nationaal Pro-
gramma Leefbaarheid en Veiligheid
wordt er vanuit verschillende ministe-
ries geïnvesteerd om de stapeling van
problemen aan te pakken. Zo wordt er
geïnvesteerd in betere volkshuisves-
ting (€ 600 miljoen), het voorkomen
van jeugdcriminaliteit (€ 82 miljoen)
en de aanpak van armoede en schulden
(€ 20 miljoen). Ook wordt er fors geïn-
vesteerd in het verbeteren van de on-
derwijskwaliteit en de versterking van
scholen met veel leerachterstanden.

Integrale aanpak
voor 20 kwetsbare gebieden
Het gaat om 19 gemeenten met 20 stede-
lijke focusgebieden die geografisch over
heel Nederland verspreid liggen en waar
in totaal ruim 1,2 miljoen mensen wonen.
Ook Nieuwegein staat op de lijst met de
Central-As. (Dit is het gebied Batau
Noord, Batau Zuid, Jutphaas Wijkersloot,
Stadscentrum Merwestein en Fokkesteeg)

De Centrale-As van Nieuwegein
In de praktijk komt de lokale samenwer-
king tussen overheden, corporaties, poli-
tie, zorg- en welzijnsorganisaties, scholen
en andere maatschappelijke organisaties

en werkgevers, vaak moeilijk van de
grond. Hierdoor is de aanpak nu versnip-
perd. Het kabinet wil daar verandering in
brengen met een integrale werkwijze die
de verschillende domeinen overstijgt om
stapeling van problemen effectief aan te
pakken. Gemeenten en lokale partners
gaan een samenhangend uitvoeringspro-
gramma maken en onder leiding van de
betreffende burgemeesters worden in de
focusgebieden allianties opgericht.

Herstructureren
van 25.000 particulieren woningen
Het verbeteren van de woningvoorraad is
bepalend voor het toekomstperspectief
van een gebied. Door wijken meer divers
te maken en door gebouwen op te knap-
pen en te verduurzamen verbetert de leef-
baarheid aanzienlijk. Om tot een meer
gedifferentieerde woningvoorraad te
komen is herstructurering vaak noodzake-
lijk. Via het Volkshuisvestingsfonds (VHF)
wordt er deze kabinetsperiode in totaal
€ 600 miljoen geïnvesteerd in de herstruc-
turering van circa 25.000 particuliere
woningen in kwetsbare gebieden. Onder
herstructurering wordt verstaan: vervan-
gende nieuwbouw, intensieve en groot-
schalige renovatie en verduurzaming en
transformatie van vastgoed naar wonin-
gen.

Preventieve aanpak
van jeugdcriminaliteit
Verder wil het kabinet voorkomen dat
kinderen, jongeren en jongvolwassenen in
een kwetsbare positie de criminaliteit in

gaan, daar steeds verder in verstrikt raken
en uitgroeien tot geharde criminelen.
Daarom wordt ingezet op een brede,
domeinoverstijgende wijkaanpak en het
versterken van de justitiële en sociale on-
dersteuning in de wijk. Voor de preven-
tieve aanpak van jeugdcriminaliteit heeft
het Kabinet onder de noemer ‘Preventie
met gezag’ structureel €82 miljoen ter
beschikking gesteld en € 61 miljoen voor
de preventie en aanpak van jeugdcrimi-
naliteit.

Doorbreken
van stapeling van problemen
Het uiteindelijke doel van het programma
is om de vicieuze cirkel van problemen te
doorbreken, waardoor bewoners van
kwetsbare gebieden er structureel op
vooruitgaan. Het programma is daarom
breed en zet in op een kansrijke start,
goede (voor)scholen, loopbaanoriëntatie
en de aanpak van armoede en schulden.
Het kabinet investeert € 20 miljoen in de
aanpak van problematische schulden van
mensen. Omdat scholen een cruciale rol
spelen in de ontwikkeling en weer-
baarheid van de lokale jeugd, sluit het
programma aan op versterking van de
scholen door te investeren in goede lera-
ren en schoolleiders. In overleg met
gemeenten wordt nagegaan wat gezinnen
nodig hebben om de stapeling van proble-
matiek in de stedelijke focusgebieden te
doorbreken, dan wel te voorkomen. De
opgedane kennis en ervaringen in de
stedelijke focusgebieden benutten we om
de problematiek elders in Nederland ook
aan te pakken.

Het Nationaal Programma
Leefbaarheid en Veiligheid
Het Nationaal Programma Leefbaarheid
en Veiligheid is een samenwerking tussen
BZK, OCW, SZW, JenV en VWS, gemeen-
ten en lokale partners, zoals scholen,
woningbouwcorporaties, politie, zorgin-
stellingen, maar bijvoorbeeld ook onder-
nemers die helpen om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te
krijgen.

In Nieuwegein zal Annemiek van Dam
(Programmadirecteur-generaal Georgani-
seerde en ondermijnende criminaliteit bij
het ministerie van Justitie en Veiligheid)
als Rijksvertegenwoordiger optreden.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein


AHN Zomerfestival
start
met een Muzikale bingo

Het AHN Zomerfestival 2022
begint morgen (9 juli) met een
Muzikale bingo. Deze muziek-
bingo staat garant voor een
middagje gezelligheid waarbij
diverse bekende nummers de
revue passeren. Vele gasten
weten dit muziekfestijn ieder
jaar weer te waarderen en als
inwoner ben je door de Algeme-
ne Hulpdienst Nieuwegein dan
ook van harte uitgenodigd om
hieraan deel te nemen. Meld je
aan en kom gezellig aanschui-
ven.

De middag begint om 13.30 uur en
duurt tot uiterlijk 16.00 uur. Voor
een hapje en drankje wordt
gezorgd. De middagen vinden
plaats in het Petanque Centrum
Nieuwegein aan de Galecopper-
zoom 1 in de wijk Galecop. Aan-
melden vooraf is gewenst, dit kan

via adm.medewerker@hulpdienst-
nieuwegein.nl of telefonisch via
0306067409, op werkdagen te
bereiken tussen 10.00 en 12.30
uur. Mocht het vervoer een pro-
bleem zijn, dan kan bij tijdige aan-
melding naar een oplossing wor-
den gezocht.

Daarna gaat het AHN Zomerfesti-
val verder met:
• Zaterdag 16 juli, Dick Hegger met
zang en gitaar, meezingen mag!
• Zaterdag 23 juli, Zoeba, zomaar
een band met oude, vertrouwde
liedjes
• Zaterdag 30 juli, One Trick Pony,
ieder jaar weer een succes
• Zaterdag 6 augustus, Laagdrem-
pelig bewegen en een hoop gezel-
ligheid
• Zaterdag 13 augustus, Petanque
spelen met uitleg
• Zaterdag 20 augustus, Zomerbin-
go met leuke prijsjes.

12

Gemeente Nieuwegein
draagt bij aan
energiezuinige apparaten

Stichting Urgente Noden Lekstroom
(SUN Lekstroom) krijgt aanvragen van
hulpverleners voor witgoed (wasma-
chines, koelkasten, etc). SUN koopt
deze rechtstreeks in bij een witgoed-
leverancier in Nieuwegein. Normaal
koopt SUN een apparaat met een
passende prijs/kwaliteitsverhouding.
Tot en met april 2023 krijgt de SUN van
de gemeente Nieuwegein een bijdrage
om energiezuinige apparaten aan te
bieden. Dit betekent dat de gemeente
het verschil tussen een regulier aange-
boden apparaat en een energiezuiniger
apparaat betaalt.

Voor de inwoners van Nieuwegein die
een apparaat via de SUN krijgen is dit
heel erg mooi. Niet alleen is het apparaat
door een beter energielabel zuiniger in
gebruik, ook zal het apparaat over het al-
gemeen langer meegaan. Voor de duide-
lijkheid: het behandelen van de aanvra-
gen voor witgoed is en blijft een verant-
woordelijkheid van SUN Lekstroom. De
gemeente heeft daar geen invloed op.

Over SUN Lekstroom
SUN Lekstroom biedt financiële steun
aan inwoners die in een urgente finan-
ciële noodsituatie verkeren en die niet,
niet meer of niet tijdig in aanmerking
komen voor voorliggende voorzieningen,
zoals bijzondere bijstand of andere
(lokale) voorzieningen. SUN Lekstroom
biedt hulp op korte termijn, zo nodig bin-
nen 24 uur. Het werkgebied is de
gemeenten Nieuwegein, Houten, IJssel-
stein, Lopik en Vijfheerenlanden.

PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad
Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het
verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk
eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en
de Prentbriefkaart van de week.

Deze week een collage van foto’s van de Prins
Hendrikschool met internaat voor schipperskinderen.
De ansichtkaart komt uit 1965. Er staan vijf
afbeeldingen op: v.l.n.r. en v.b.n.b.: Buitenverblijf ‘Aan
Hoger Wal’, kapel, internaat, school en school en
internaat. De uitgever van de kaart was de Prins
Hendrikschool zelf. De drukker was van Leer’s
fotoindustrie NV en gedrukt in zwart/wit.
Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

De Digitale Nieuwegeiner

mailto:adm.medewerker@hulpdienstnieuwegein.nl
mailto:adm.medewerker@hulpdienstnieuwegein.nl
0306067409
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://sunlekstroom.nl/
https://sunlekstroom.nl/
http://www.pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:redactie@pen.nl
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Gluren bij de Buren
Nieuwegein succes

Zondag 3 juli vond Gluren bij de
Buren voor de tiende keer plaats
in Nieuwegein. Doorheen de hele
gemeente verwelkomden enthou-
siaste Nieuwegeiners hun buren
en ander publiek voor spetterende
optredens van lokaal talent. Zo
waren er honderd optredens ver-
spreid door de gemeente.

Bij deze editie stond ontmoeting echt
centraal. Gluren bij de Buren is dé re-
den dat je eindelijk eens bij je buren
over de vloer komt. Je kunt samen
van cultuur genieten, en dat is wat er
door heel Nieuwegein gebeurde. Zo
kon men bij de Edisonbaan 17 ver-
schillende jonge lokale artiesten
beluisteren onder begeleiding van
SinniWavi, bij Museumwerf Vreeswijk
drie jazz bands bekijken en ook naar
familievoorstelling ‘De Lamp Is Stuk’
gaan op locatie in de Zwaluw.

Dit jaar was de allereerste keer dat er
zowel huiskamers als tuinen mee
mochten doen. Op deze manier kon
er nóg meer gegluurd worden. Zon-
nige tunes in de buitenlucht en in-
tieme theatershows op het vloer-
kleed: het was er allemaal.

Gluren bij de Buren wordt georgani-
seerd door stichting de Bühne met
hulp van vele lokale partijen waaron-
der onze hoofdpartner DE KOM, the-
ater en kunstencentrum.

Het festival vond in 33 verschillende
gemeenten tegelijk plaats. De volgen-
de editie is gepland op zondag 12
februari 2023.

Geslaagde
Fiets-Rommelroute
in Batau-Noord

Het was dit weekend gezellig druk
in Nieuwegein. De opening van het
nieuwe gezondheidshuis De Com-
ponist in Zuilenstein trok zaterdag
al veel bezoekers. Zondag waren er
twee grote activiteiten die, mede
door het mooie weer, ook druk
werden bezocht; ‘Gluren bij de Bu-
ren’ én de ‘Fiets-Rommelroute’ in
Batau-Noord. Van alle activiteiten
heeft onze redactie een impressie
gemaakt. Zondag was het de beurt
aan de Fiets-Rommelroute voor
onze videograaf Bart van Rooijen.

In 2017 werd de eerste Fiets-Rom-
melroute gehouden in Batau-Noord.
Toen deden bijna 80 deelnemers mee
aan het evenement. In 2018 groeide
het aantal deelenemers tot 115 en in
2019 deden maar liefst 160 deelne-
mers mee. Na twee jaar afwezigheid
vanwege Corona, deden dit jaar weer
meer wijkbewoners mee. Bij maar
liefst 170 adressen konden enkele
duizenden koopjesjagers leuke

tweedehands- en zelfgemaakte spul-
letjes kopen.

Op een centrale locatie in de wijk was
de ambulance van Stichting Wensam-
bulance aanwezig. De Wensambu-
lance vervult laatste wensen van ter-
minale en pre terminale volwassenen
en kinderen. Veel mensen zijn even
een kijkje komen nemen. Vooral
kinderen waren erg nieuwsgierig naar
de ambulance. Marloes Bos van de
organisatie van de Rommelroute: 'Wij
vonden het een fantastische dag. En we
bedanken iedereen die hier zo positief
aan heeft meegewerkt'.

Olga Hansen (links op bovenstaande
foto) over de Fiets-Rommelroute:
‘Het was gezellig druk. Er kwamen zelfs
mensen uit Aalsmeer, Tilburg en
Amersfoort. Al rond 09.00 uur liepen de
eerste kopers rond. Het was echt een
goede sfeer overal, zowel onder kopers
als verkopers. Heel positief en enthou-
siast. Mensen spraken ook echt uit hoe
blij ze waren dat de Fiets-Rommelroute
er weer was in de wijk. De laatste die
we konden houden was in 2019 toen
sloeg de Corona toe.’
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https://www.pen.nl/artikel/gezondheidshuis-de-componist-officieel-geopend
https://www.pen.nl/artikel/gezondheidshuis-de-componist-officieel-geopend
https://www.pen.nl/artikel/wie-filmt-daar-voor-de-digitale-stad-nieuwegein
https://filmscanning.nl
https://www.pen.nl/artikel/geslaagde-fiets-rommelroute-in-batau-noord
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Boeren blokkeren
distributiecentrum
Jumbo in Nieuwegein

Boeren hebben maandagmorgen
vroeg het distributiecentrum
van Jumbo in Nieuwegein
geblokkeerd. Bij het distribu-
tiecentrum van Jumbo in Nieu-
wegein stonden boeren met
trekkers. Rond de honderd boe-
ren blokkeerden de toegang tot
het distributiecentrum van de
Jumbo.
De oprit naar de Ravenswade
was afgesloten. De sfeer is rus-
tig, er stond zelfs een visboer
die de boeren van vis voorziet.

De boeren protesteerden tegen het
stikstof beleid, maar dat kan nie-
mand ontgaan zijn in Nederland.
In heel het land voerden de boeren
diverse acties. Hoe lang het zou
duren was niet bekend, maar en-
kele boeren laten weten dat zij
misschien wel een week willden
blijven. 'We hebben slaapzakken
mee en de McDonald’s is dichtbij' al-
dus enkele protesterende boeren in
Nieuwegein.

De politie overlegt met de boeren.
'We respecteren hun demonstratie-
recht zolang het binnen de perken
blijft en bekijken de situatie per
protest', aldus een woordvoerder.

Het Centraal Bureau Levensmidde-
lenhandel (CBL) deed een dringend
beroep op justitie en politie om
stevig in te grijpen en blokkades op
te heffen. Volgens het CBL zijn de
acties voor de deur onacceptabel.

Ook acties
op snelwegen gepland
Boeren hadden ook plannen om
routes te gaan rijden over snelwe-
gen in het hele land. Voorgenomen
trajecten gingen online rond in
groepen waar boerenbetogers in
zitten, met name via berichten-
dienst Telegram. Op de voorge-
stelde lijsten en kaartjes stonden
drukke wegen als de A4 tussen Den
Haag en Rotterdam, de ringweg
rond Amsterdam, de A27 van
Utrecht naar Gorinchem, de A2
tussen Nederweert en Eindhoven
en de A28 tussen Groningen en As-
sen.

Het was overigens niet voor het
eerst dit jaar. Ook op 10 juli 2020
hebben boeren de toegangswegen
naar het distributiecentrum van
Jumbo aan de Ravenswade in
Nieuwegein geblokkeerd. Het pand
was toen in aanbouw. Ook toen

Burgemeester
Frans Backhuijs
dreigde in te grijpen
bij boerenprotest
bij distributiecentrum Jumbo

Demonstranten voerden actie tegen de
stikstofplannen van het kabinet. Door
de nieuwe stikstofplannen zien ze
geen toekomst meer voor hun bedrijf
én de volgende generatie boeren. De
acties zijn formeel niet centraal geor-
ganiseerd en grote agrarische orga-
nisaties hebben zich er van tevoren al
van gedistantieerd.

De ‘Boerenprotesten’ zijn inmiddels ver-
worden tot anti-overheidsdemonstraties
en de beroepsdemonstranten willen maar
één ding, de overheid aanvallen en ont-
regelen. Volgens Nationaal commandant
van de politie Willem Woelders gaat het
dan onder andere om mensen die tegen
de coronamaatregelen zijn en om activis-
ten uit de extreem rechtse hoek. Uit
opiniepeilingen blijkt dat de burger de
boeren steeds minder steunen vanwege
het verharden van de acties. Debet zijn
onder andere deze zogenaamde
beroepsdemonstranten.

Burgemeester Frans Backhuijs som-
meerde de demonstrerende boeren om
de blokkades bij het distributiecentrum
aan de Ravenswade op te heffen. Back-
huijs is een voorstander van het demon-
stratierecht maar daar hoort het blokke-
ren van gebouwen, wegen en zoals ge-
beurde in Nieuwegein, het blokkeren van
een distributiecentrum niet bij. De burge-
meester overwoog om vervolgstappen te
nemen in overleg met politie en het OM.
Wat de vervolgstappen inhielden en wan-
neer er wordt ingegrepen, wil burge-
meester Frans Backhuijs niet vertellen.
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Boeren bij Jumbo distributiecentrum
Nieuwegein vertrekken na ultimatum

Actievoerende boeren die sinds maandag een distributiecen-
trum van Jumbo blokkeerden in Nieuwegein kregen tot 12.00
uur de tijd van de politie om te vertrekken. Na die tijd zou er
worden opgetreden. De politie was 's morgens in gesprek
met de actievoerders, die het vreedzaam wilden houden.

Meegebrachte zaken als barbecues en picknickbankjes zijn in al-
lerijl opgeruimd. De boeren vertrokken. Het was onduidelijk waar-
heen en of het vertrek elders overlast ging geven.
Volgens de betrokken burgemeesters, waaronder Frans Back-
huijs van Nieuwegein, en het Openbaar Ministerie ging het bij de
acties van gisteren niet om demonstraties maar om blokkades,
waartegen moest worden ingegrepen.
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https://www.pen.nl/artikel/boerenprotest-ook-in-nieuwegein
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Parkeergarage Stadshuis
tijdelijk toegankelijk
van één kant

Deze zomer zal de parkeergarage van
het Stadshuis in de binnenstad van
Nieuwegein niet optimaal bereikbaar
zijn. In een buurtbericht laat de afde-
ling communicatie omwonenden we-
ten dat de parkeergarage tussen 11 en
22 juli alleen via de noordzijde, de
Noordstedeweg en de Lantaarnstede
bereikbaar is. Tussen 15 en 26 augus-
tus zal de parkeergarage juist alleen
via de zuidzijde, de Nachtwachtstede
bereikbaar zijn. Reden is de aanleg van
een riolering voor de toekomstige
woningbouw aan de CityPromenade.

De gemeente Nieuwegein: ‘Het aanleggen
van de riolering doen we graag in de zomer-
periode, zodat zo min mogelijk mensen er
overlast van ervaren zoals geluid en de nodi-
ge graafwerkzaamheden. De werkzaamhe-
den zullen plaatsvinden tussen 07.00 uur en
18.00 uur.’

Parkeergarage en fietsenstalling
blijven bereikbaar
De parkeergarage onder het Stadshuis
blijft altijd bereikbaar via één van de twee
kanten waar in- en uitgereden kan wor-
den. Ook de fietsenstalling blijft altijd
bereikbaar. ‘Voor de zaterdagdrukte zorgen
we ervoor dat de garage toch met één in- en
één uitrit bereikbaar blijft vanaf deze kant’
zegt de gemeente.

Omleidingsroutes
Voordat de werkzaamheden beginnen, zal
met tekstkarren worden aangegeven dat
één van de twee kanten van de parkeer-
garage op bepaalde data niet beschikbaar
zal zijn. Tevens zal een omleidingsroute
met borden zichtbaar zijn.

Clubkampioenschappen 2022
Aquarijn schoonspringen

Op zaterdag 2 juli jl. werden in zwem-
bad Merwestein voor het eerst in drie
jaar weer de clubkampioenschappen
van de afdeling schoonspringen van
Zwemvereniging Aquarijn georgani-
seerd. Er werd gesprongen in de ver-
schillende leeftijdsgroepen. In de
E-groep (9 jaar en jonger) werd Lizzy
Hamerling de kampioene. In de D-groep
(10/11-jarigen) werd Minte Bos de kam-
pioen van Aquarijn.

Vanaf de C-groep (12/13-jarigen) plaatst
de nummer 1 zich voor de finale. Het goud
ging naar Joy Daalhuizen, het zilver was
voor Yuna Hulkenberg en het brons ging
naar Mika Grosze Nipper. In de B-groep
(14/15-jarigen) deden dit jaar geen deel-
nemers mee. In de A-groep (16/17/18-jari-
gen) was het goud voor Matthew Hibbert,
het zilver voor Daan Willemen en het
brons voor Kayra Asci.

Bij de senioren won Oona Abbema het
goud, het zilver was voor Owen Jonhston.
Owen was in 2019 de all over Clubkampi-
oen. Het brons ging naar Tanja van Has-

sel (drie maanden geleden moeder gewor-
den en nu alweer op de plank).

De winnaar van de C-groep, A-groep en
Senioren werden aangevuld met de 5
punten besten uit deze groepen. Het be-
loofde een spannende finale te worden.
Iedereen moest 5 sprongen uit 5 verschil-
lende groepen laten zien.

De all-over Clubkampioen van 2022 werd
Oona Abbema met 246 punten. Zij kreeg
de wisselbeker. Tweede werd Matthew
Hibbert met 238 punten en de derde
plaats was voor Daan Willemen met 210
punten. Kayra Asci werd vierde met 203
punten. Owen Johnston, inmiddels stu-
dent geneeskunde en nog maar beperkt
trainend, was trots op de vijfde plaats.
Nica Rakké werd zesde, Samuel Quist
zevende en de 12-jarige Joy Daalhuizen
werd achtste.

Op zaterdag 9 juli zal de NK-groep van
Aquarijn nog een demonstratie geven in
zwembad de Kikkert in Groenekan. Dit ter
ere van het 100-jarige bestaan van het
zwembad en dan is het tijd voor een paar
weken rust, voordat in augustus het
nieuwe schoonspringjaar weer aanbreekt.
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Boeren blokkeerden opnieuw distributiecentrum van Jumbo

Een vijftigtal boze boeren zijn woendagavond weer met trekkers naar Nieuwe-
gein gereden. Aan de Ravenswade blokkeren ze, net als eerder, het distributie-
centrum van Jumbo aan de Ravenswade. Een woordvoerder van de gemeente
laat weten dat de protesterende burgemeester Frans Backhuijs een petitie wilden
overhandigen.

De gemeente Nieuwegein liet weten dat de sfeer goed was en dat de gemeente
geïnformeerd was dat de boeren kwamen. Burgemeester Frans Backhuijs heeft de
petitie in ontvangst genomen.
Wat erin staat is niet bekend gemaakt.

https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
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Productie 
medewerker
Valk Welding Nieuwegein

Wij zoeken een

Voor meer informati e scan de 
QR code of bezoek onze website 
(www.valkwelding.com/nl/
vacatures)

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.valkwelding.com/nl/vacatures
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Ouders maken onbewust
hun kind ziek

Onze zoon Liam is geboren met een
stofwisselingsziekte, ook wel metabole
ziekte genoemd. Er zijn vele vormen en
de meeste zijn ongeneeslijk! Kinderen
worden met een meervoudige beper-
king geboren en overlijden vaak jong.
Oorzaak is een genetische afwijking.
Dus zonder schuld, maken ouders hun
kinderen ziek.

Onderzoek is nodig voor vroegtijdige
diagnose (tijdens de zwangerschap) en
behandeling. Stichting Metakids zet zich
hiervoor in.

In het belang van Liam en alle andere
kinderen met een metabole ziekte willen
Rolf van Panhuis en zijn vrouw ook graag
hun steentje bijdragen. Daarom fietsen zij
op 15 oktober een grote M, van metabole
ziektes. Deze symbolische 140 km leggen
ze ongetraind af. Zo willen ze aandacht
vragen voor metabole ziektes, die relatief
onbekend zijn, en geld inzamelen voor
Metakids.
Door een donatie, 'koop' je de letter M.
Je ontvangt na donatie een certificaat
aangevuld met informatie over metabole
ziektes.

Steun je hen met een donatie?
Elke euro telt!
www.fietsenvoorliam.nl
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WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
Vraag je je wel eens af wat dat nu weer voor plant of onkruid is in Nieuwegein?
Of wat dat voor een paddenstoel is? Of wat daar kruipt of vliegt?
De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere week een
plantje, zwammetje of beestje dat je ergens kunt tegenkomen.
Udo heeft ook een eigen website.

Udo: 'De familie van de blaaskopvliegen ziet er eigenlijk helemaal niet uit als
vliegen. Als zo’n vlieg op een blaadje zit, vraag je je af wat dat nu weer voor
een raar beestje is. Ze lijken dan nergens op dus het moet wel een
blaaskopvlieg zijn? En hebben die vliegen allemaal zo’n blaaskop? Ja, min of
meer.'

'Voor het gewoon knuppeltje ligt dat wat gecompliceerder. Op een blaadje
houden zij hun achterlijf (de knuppel) doorgaans omhoog, alsof ze willen
zeggen “kom maar op”. Dat is hier al eens getoond, maar vorige week was er
zo’n “vliegje?” aan het rondvliegen tussen de geraniums in mijn tuin en dan krijg
je een ander beeld. Ik dacht aan een wespensoort, met dat typische

ingesnoerde achterlijf en ook wat gele vlekken op het achterlijf om dat wesp-idee aan te dikken.'

'Maar kijk dan eens naar de sprieten. Het lijkt meer op een vorkje en die afgeplatte, wat bladvormige uiteinden, dat zie je niet bij een
wesp. Wel bij sommige soorten vliegen.
Het bleek dus een gewoon knuppeltje te zijn. Zei ik gewoon?'

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: ‘Ook deze zomer moet ik er aan geloven: muggen. Zijn het geen wespen, zijn het geen motten, dan zijn het wel muggen.
Blijkbaar trek ik het vliegende ongedierte aan! Je zou bijna in een iglo gaan wonen.’

http://www.fietsenvoorliam.nl/
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-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/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
http://www.keep-in-mind.nl
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De Digitale Nieuwegeiner
Lezersmail

Wil je reageren op een artikel in De
Digitale Nieuwegeiner? Heb je een tip
voor de redactie? Wil je Nieuwegein
ergens op attenderen? Of vind je iets
van De Digitale Nieuwegeiner?
E-mail dan naar redactie@pen.nl met
vermelding Lezersmail-DDN.
De redactie behoudt zich het recht voor reacties in te
korten of niet te publiceren.

Haagjes naast
appartementencomplex
bij de in- en uitrit
naar de garages vernield

Goeden avond,
Vorige week, in week 26, is hier het gras
gemaaid op een wilde woeste manier.
Het geheel zag er daarna niet uit.
Daarna waren er verschillende haagjes
ontworteld.
En liggen helemaal scheef in de haag.
De grasmaaier is verschillende keren wild
in de haag gereden.
Op diverse plekken.

Het gras voor de haag is ook helemaal
stuk gereden.
De aarde en graspollen liggen op het
fietspad.

Het onderhoud is bedroevend slecht!!
Het onkruid groeit overal waar je kijkt.
Hoop dat er snel wat aan gedaan kan
worden.

Wij hebben een groengroep en proberen
alles zo netjes mogelijk te houden.
Het groenbedrijf zou hier een voorbeeld
aan kunnen nemen.
Betreft Gerbrandypark 1-82

Vriendelijk groet,
namens de groengroep
Mieke van den Heuvel Gbp.80

De redactie weet dat de gemeente
De Digitale Nieuwegeiner elke week
helemaal napluist. Dus Mieke, houd
moed en ons op de hoogte!

Welkom op het plein

In de week van de ontmoeting
organiseert Movactor op zater-
dag 1 oktober tussen 11.00 en
15.00 uur 'Welkom op het plein'
op Buurtplein Zuid, in samen-
werking met het Zorgplein.

Alles staat in het teken van mee-
doen & ontmoeten. Denk aan
lekkere koffie, samen knutselen
aan een vlaggenlijn, kennismaken
met verschillende initiatieven,
testjes doen bij Medipoint en je
lekker laten verwennen.

Zet 'm vast in je agenda! Dan
maken we er samen een groot
feest van.

Op reis met
het Vakantiepaspoort

Bijna vakantie! Daarom kregen
alle basisschoolleerlingen deze
week het Vakantiepaspoort. Hi-
ermee reis je naar plekken in de
stad waar allemaal leuke ac-
tiviteiten te doen zijn en waar je
stempels kunt verdienen.
Paspoort vol? Dan wacht er na
de zomervakantie een verrass-
ing tijdens 'Het Mooie Kinder-
boekenfeestje'.

PS: Ben je het boekje kwijt, heeft
de hond 'm opgegeten of wil je er
ook eentje voor je leuke neefje of
nichtje? Kom er gerust nog eentje
ophalen op 1 van de buurtpleinen.

Zomerprogramma
Kinderactiviteiten

Kom je ook leuke dingen doen? Timmeren,
Circusfun, slijm maken... Movactor organi-
seert weer van alles voor kids deze zomer!

Bekijk de activiteiten op de buurtpleinen op de website van Movactor
of kijk op de Facebookpagina van het Kinder-platform.

Groen doet Nieuwegein Goed

Groen doet Nieuwegein Goed ondersteunt
bewoners- en schoolinitiatieven.

Op de website zijn allerlei leuke doekaarten te
vinden. 'Dieren speuren in je buurt' bijvoorbeeld!

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/adverteren
mailto:redactie@pen.nl
https://movactor.email-provider.nl/link/uqhgvxtoww/cd4jqriajl/jhrzlq0dfj/lmj9mkrrfg/2txedb3iwe
https://movactor.email-provider.nl/link/uqhgvxtoww/cd4jqriajl/lvsijbdzfx/lmj9mkrrfg/2txedb3iwe
https://movactor.email-provider.nl/link/uqhgvxtoww/cd4jqriajl/q8fojse9va/lmj9mkrrfg/2txedb3iwe
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Op de foto van Toen van
deze week zien we de rails
van de paardentram en de
autotram. Deze rails zijn
sedert 2 januari 1929, door
de komst van autobussen,
geheel uit het straatbeeld
verdwenen.

Op de foto zie je de Handels-
kade vanuit het noorden
gezien met het Merwede-
kanaal. De foto, die gebruikt
werd voor een ansichtkaart, is
gemaakt rond 1912.

De Vreeswijkse Handelskade
kent zijn oorsprong aan het
einde van de 19e eeuw, toen
de Vaartserijn werd verbreed
en uitgediept, waardoor het
Merwedekanaal ontstond.
Veel bedrijven trokken vanuit
het oude Vreeswijk naar de
omgeving van de nieuwe
Koninginnensluis.

Onze fotograaf Jordi Jupijn
ging weer op pad met een
foto van Toen om de foto van
Nu te maken, dit precies op
de plek waar de fotograaf van
Toen heeft gestaan.

Op de foto van Toen zien we
ook een jaagpad of trekpad
(ook trekweg). Dit is een pad
langs een kanaal of rivier dat
werd gebruikt om schepen
voort te trekken. Dit voort-
trekken werd jagen genoemd
en geschiedde bij ongunstige
wind en tegenstroom.
Gewoonlijk werd gejaagd door
een paard met begeleider (het
jagertje), maar soms gebeurde
het ook met menskracht.
Grote vrachtschepen werden
door meerdere paarden ge-
jaagd.

Over de trams
Rond 1880 kwamen er nieuwe
ontwikkelingen toen de IJsel
Stoomtramweg Maatschappij
(IJSM; 1882-1893) een stoom-
tram plande tussen Vreeswijk
en Utrecht. Nadat het ver-
brede Merwedekanaal in 1883
gereed was gekomen en de
Utrechtse Liesboschbrug een
weegproef met de stoomtram
had doorstaan, reed de eerste
stoomtram. Op IJsselstein
bleef de stoombarge nog

enige tijd varen.
In 1888 nam de Reederij
Stoombargedienst het tram-
lijntje over en vanaf toen
heette zijn onderneming
Stoomtram en Bargedienst
Vereeniging. In de loop 1893
doekte deze vereniging het
tramlijntje op, waarna ze op
29 oktober 1893 de eerste
paardentram tussen Utrecht
en Vreeswijk startte. Via de
route: Station Westerkade
Utrecht, Jutphaseweg, Lies

boschbrug, Utrechtsestraat-
weg, Heren- en Dorpsstraat
Jutphaas, Doorslagbrug,
Vreeswijksestraatweg, reed
deze tram dan naar de eind-
halte bij de Wilhelminabrug
in Vreeswijk.

Tot 1923 bleven de paarden
de tramwagens trekken, maar
in de zomer van dat jaar wer-
den de paarden vervangen
door A-Fords; tegelijkertijd
verdwenen de paardenstallen

aan de Vreeswijkse Handel-
skade en de Jutphase Dorps-
straat. Toen in 1927 auto-
bussen alle vervoer overna-
men, verdwenen ook de
tramwagens. Tot de oorlogs-
jaren bleef de maatschappij
de naam voeren Tram- en
Bargedienst Vereeniging.
(wanneer de term ‘stoom’ uit
de naam verdween, is niet
bekend.)

De Handelskade met trambaan


