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hoog water

IN 

VREESWIJK

V O O R B E R E I D I N G E N  K O N I N G S D A G
Op vrijdag 27 april a.s. kleuren de straten oranje in gezellig 
Vreeswijk! De voorbereidingen zijn alweer in volle gang!

O P E N  D A G  T E R R A  N O V A 
Sinds begin van dit jaar ligt het verenigingsschip van de Landelijke 
Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig in de 
Museumhaven Vreeswijk. 

L E Z I N G  O V E R  D E  W E R V E N 
Museumwerf Vreeswijk houdt de herinneringen aan het 
scheepvaart- en scheepsbouwverleden levend.

BEUGELAER
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Dorpsstraat 44 │3433 CL Nieuwegein
030 - 60 186 69 │info@destijlfd.nl

VOORWAARTS
IN VREESWIJK 

D E  B E U G E L A E R 

O O K  D I G I T A A L 

O N T V A N G E N ?

Stuur een mail met uw 

voor- en achternaam naar 

beugelaer@invreeswijk.nl.

Beste lezer van de Beugelaer,

Begin 2017 hebben we op feestelijke wijze het 30-jarig bestaan 
van Wijkplatform Vreeswijk gevierd en was de opening van ons 
totaal gerenoveerde Dorpshuis met Huisartsenpraktijk en Museum 
Vreeswijk een hoogtepunt.

Naast dit hoogtepunt sloeg in december de bliksem in het hoogste 
punt in de omgeving: de Gerbrandytoren. Geen mooi verlichte 
kerstboom tijdens de feestdagen dat was toch een gemis aan onze 
horizon. Op het laatste moment werd ook Kaarslicht in Vreeswijk 
afgelast vanwege de weersomstandigheden. De veiligheid van 
de bezoekers en vrijwilligers kon niet meer door de organisatoren 
worden gewaarborgd.

Gelukkig zijn er ook weer lichtpunten voor 2018. Op 7 maart 
houden we een politieke avond in Dorpshuis Fort Vreeswijk en de 
gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart. Ook komen er weer 
belangrijke onderwerpen aan bod zoals nieuwbouwwoningen, 
wijkbudget en wijkschouw, behoud van groen, horeca/winkelbestand, 
een nieuwe school met sportzaal en een plan voor een aanlegsteiger 
in de Lek.  Vreeswijk is pilot voor de nieuwe Omgevingswet, we zijn 
stakeholder bij herinrichting omgeving Beatrixsluis en zijn we in 
gesprek met Vianen over verbreding van de A27 en de nieuwe brug 
over de Lek. 

VRIJWILLIGERS
We organiseren en bereiken veel in Vreeswijk, maar daarbij hebben 
we wel uw blijvende steun nodig. Er zijn weliswaar veel enthousiaste 
vrijwilligers, maar we krijgen ook steeds meer verantwoordelijkheden 
en taken. Wilt u ons helpen of ondersteunen, neem dan contact op 
met ons secretariaat wpvreeswijk@gmail.com. 

Als u zich meer verbonden voelt met de evenementen in Vreeswijk 
dan kunt u een mail sturen naar info@invreeswijk.nl.

Ik wens u veel leesplezier met deze Beugelaer, maar bovenal een heel 
inspirerend en gezond 2018.

René Kwant , 
Voorzitter Wijkplatform Vreeswijk



Heineken
3 kratten

9 t/m 11 maart
Al het fruit   

30 maart t/m 1 april
Alle wijnen 

2 t/m 4 maart
Heineken

3 kratten

23 t/m 25 februari
Vers gebakken 

grillworst
  100 gram 

Dagwinkel Vreeswijk - Dorpsstraat 10 - 3433 CH Nieuwegein
030-7519814 - www.dagwinkelvreeswijk.nl

Weekendacties 
elk weekend extra voordeel

Dagwinkel 
Vreeswijk

elke zondag
geopend!

12:00 - 16:00 uur

9 t/m 11 februari
Vers gebakken 
appelflappen

4 stuks

16 t/m 18 februari
Heritage 

topkwaliteit wijnen   

   2 flessen 
   naar keuze   

23 t/m 25 maart
Alle diepvries 

producten  
  

16 t/m 18 maart
Alle snoep & chocolade 
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“WE KONDEN 
DE VERANTWOORDELIJKHEID 

NIET OP ONS NEMEN”

Foto: Fotostudio Geinoord - Reggie Kuster ©   
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De afgelasting van 

Kaarslicht in Vreeswijk was 

een teleurstelling, maar 

het kon niet anders. Dat 

is de stellige mening van 

algemeen coördinator Anja 

de Blok-Bouter. Zij blikt 

terug op de dag en vertelt 

hoe de beslissing tot stand is 

gekomen.  Anja: “Kaarslicht 
in Vreeswijk is in al die dertig 

jaar nog nooit afgelast dus 
enige ervaring daarmee was 

er niet. De situatie ’s ochtends 
was al niet best. De fakkels 
waren voorzien van plastic 

zakjes, zodat de lonten niet 
nat zouden worden. De 

duizenden glazen potjes 
stonden klaar om uitgezet te 
worden door heel Vreeswijk. 

Maar de vrijwilligers vreesden 
dat die potjes zouden 
vollopen met water.”

HALF ONTDOOIDE IJSRESTEN
Het uitzetten van de potjes werd ’s morgens uitgesteld, maar inmiddels was het wel duidelijk 
dat rond de lunch een definitieve beslissing moest worden genomen. Gaat het door of gaat 
het niet door? Anja: “De vraag waar het daarbij om draaide was of het verantwoord was om 
het licht uit te doen? Zondag en maandag had het gesneeuwd en op woensdag regende het. 
De stoepen waren niet schoon en op de half ontdooide ijsresten lag water. Inmiddels belden de 
eerste koren al af en de buienradar gaf ons een duidelijk beeld voor de rest van de dag. Een aantal 
vrijwilligers meldde dat er ook ijsresten lagen op de sluizen. Met regen, wind en gladheid was het 
ook te gevaarlijk voor de honderden kinderen die zouden meelopen met de lampionnenoptocht. 
We konden de verantwoordelijkheid niet op ons nemen.”

GEEN DRAAIBOEK
Anja: “Er is geen draaiboek voor communicatie bij afgelasting. Daarin moeten we ons verbeteren, 
zodat we daar beter op zijn ingesteld. We gaan daarmee aan de slag, maar laten we hopen dat 
we dat nooit nodig hebben. Nadat we de beslissing hadden genomen om het af te lasten, hadden 
we met z’n allen een flinke kater.”

Er is dan echter veel werk aan de winkel. Volgens het calamiteitenplan dat voor elk 
evenement gemaakt wordt, moeten diverse instanties op de hoogte gesteld worden. Dat 
de kerstmarkt en de volkskerstzang wel doorgingen en ook de beschikbaarheid van de 
kramen met warme drank, gaf nog flink wat moeite. De verkeersmaatregelen zijn namelijk 
één geheel en kunnen niet zomaar gedeeltelijk opgeheven worden. Daar is dus veel overleg 
en afstemming over geweest die middag. En inzet van vrijwilligers want alle bordjes en 
bewegwijzering die eerder zo zorgvuldig overal geplaatst zijn moeten zo snel mogelijk 
afgedekt of omgedraaid worden.  

Veel werk dus zo’n afgelasting. Het is veel leuker om ervoor te zorgen dat een evenement 
zoals Kaarslicht in Vreeswijk goed verloopt. Dat hopen we volgend jaar weer te kunnen 
doen. 

Hans Kraak



Het nieuwste op het 
gebied van Smart 
furniture heet NEXT. 

Geïnspireerd door de urban 
lifestyle. Spannend, divers en 
innovatief. 

NEXT is de nieuwste modellijn 
van Spectral is niet voorzien van 
een glasafwerking, wat niet alleen 
 de prijs ten goede komt, maar 
ook nog eens ervoor zorgt dat 
maatwerk mogelijk is. 

NEXT.
SPECTRAL NEXT.
verkrijgbaar bij  
Electro World - Visser

Dorpsstraat 3-4      3433CH Nieuwegein      030-6062427

U bent van harte welkom. Meenemen 
kan natuurlijk ook. Heeft u een bedrijf? 
Wij bezorgen vanaf 25 euro.

Hét adres voor een overheerlijke lunch!

Broodje Kaas Vreeswijk • Dorpsstraat 8 • 3433 CH Nieuwegein • 030-305 03 48
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Auteur: Lisa Janson

Op VRIJDAG 27 APRIL A.S. kleuren de straten oranje in gezellig Vreeswijk! De 51e verjaardag van Koning Willem Alexander, 
gaat zeker niet ongemerkt aan ons dorp voorbij. Sterker nog: de voorbereidingen zijn alweer in volle gang! Zet Koningsdag met 
krullen in uw agenda, maar vergeet ook niet om vroegtijdig uw zolder om te spitten voor spullen voor de vrijmarkt. 

ACTIVITEITEN IN HET DORP

Het evenement vindt plaats tussen de bruggen. Met de vrijmarkt staan er vele kramen met allerlei producten, maar u vindt er ook 
de authentieke verkoop van spulletjes vanaf de grondplaatsen. Muziek, optredens, gevulde terrassen en heel veel rood-wit-blauw-
oranje geeft ieder jaar weer een feestelijke sfeer. Voor jong en oud zal er veel te beleven zijn op deze Koningsdag. Spelletjes, attracties, 
activiteiten op het water en nog veel meer. We hopen dat Vreeswijk in het oranje zonnetje wordt gezet op deze voorjaarsdag.

DEELNAME KRAMEN EN ACTIVITEITEN

Wilt u met een kleedje op de vrijmarkt staan met spullen, dat kan! Registratie is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. 
Maar.. wees wel op tijd om zeker te zijn van een plekje. Kunt u overheerlijke koekjes bakken, zingen, een instrument bespelen of leidt u 
iedereen ‘om de tuin’ met uw goocheltrucs? Pak uw tas alvast in, want dan zien we u graag tijdens Koningsdag! 
Bespreek de mogelijkheden van te voren met de organisatie.

Voor alle reserveringen voor kramen of organisatie van activiteiten 
kunt u een e-mail sturen naar: koningsdag@invreeswijk.nl. 
Op www.invreeswijk.nl  vindt u meer informatie over de verhuur van kramen.

JAARMARKT Z A T E R D A G  2  J U N I
Auteur: Hans Kraak

Vreeswijk heeft sinds 1975 een jaarmarkt. De ruim veertig jaar durende traditie wordt dit jaar op zaterdag 2 juni a.s. voortgezet. Het is 
voor de tweede keer dat de Jaarmarkt in juni is en niet meer in september. 

Waarom in juni? Met deze keus is er meer spreiding van evenementen door het jaar heen. De vele vrijwilligers die bij ieder evenement 
in touw zijn, zijn in de maand september nu minder belast. Ook bewoners en winkeliers hebben door deze spreiding minder overlast 
door de noodzakelijk te nemen verkeersmaatregelen, zoals de afsluiting van straten. De opzet van de Jaarmarkt blijft zo goed als 
onveranderd. De Jaarmarktdag wordt afgesloten met de feestelijke Pieremachocheltocht; het waterspektakel met de versierde 
bootjes.

Meer informatie over het programma van de Jaarmarkt leest u in de volgende Beugelaer. Bezoek ook regelmatig onze 
website www.invreeswijk.nl. Voor alle vragen over marktkramen of organisatie van activiteiten kunt u een e-mail sturen naar:   
info@invreeswijk.nl.

Oranjevereniging
Vreeswijk
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WIST U HET AL ...
Bottenbouillon wordt getrokken van botten en groente resten.

BOTTENBOUILLON 
IS RIJK AAN 

STOFFEN, DIE 
GEWRICHTSPIJNEN 
KUNNEN HELPEN 
VERMINDEREN. 

De meest bekende 
is glucosamine, die 
tegenwoordig door 

veel mensen als 
duur supplement 

wordt gebruikt voor 
gewrichtspijnen.

BOTTENBOUILLON 
HELPT BIJ HET 

HERSTEL EN GEZOND 
HOUDEN VAN 

botten, gewrichten en 
darmen, ondersteunen 
het immuunsysteem, 
de spijsvertering en 

helpt ontstekingen in 
gewrichten te genezen.

WIJ MAKEN 2 VARIANTEN
kip en 

kip/runderbouillon, 
72 uur getrokken.

Verkrijgbaar in glazen potten. 

Per pot € 2,95 
(incl. 0.50 statiegeld)

Voor meer informatie 
en recepten, zien wij U graag 

in onze winkel.

De Koningsdagviering en de Jaarmarkt, twee evenementen uit de lange reeks van activiteiten in Vreeswijk met een bindend 
karakter. Georganiseerd door en voor Vreeswijkers en mensen die Vreeswijk een warm hart toedragen. Met elkaar ervoor zorgen dat 
het leuk is op het dorp. Elkaar ontmoeten en een gezellige tijd samen doorbrengen. Het oude dorp Vreeswijk leent zich daar goed 
voor, mooi straatbeeld, authentieke schepen en gezellige winkels en horeca. 

Zowel de Jaarmarkt als de viering van Koningsdag zijn bedoeld als dag voor het hele gezin. Dus voor volwassenen en voor kinderen. 
Er is op die dagen door het hele dorp heen dan wel iets te zien, te doen, te kopen, te drinken, te eten en te beluisteren. Dagen dus 
waarop het dorpsgevoel volop te beleven is. 

Om dit te realiseren zijn er achter de schermen veel mensen betrokken. Bij het organiseren wordt altijd gestreefd naar een mix van 
traditie en vernieuwing. Inbreng van nieuwe mensen helpt om daarin balans te vinden. Naast de al actieve en vaak zeer ervaren 
vrijwilligers zijn nieuwe mensen van harte welkom.

M E L D  U  A A N !
Wat is er nou leuker om actief deel te nemen aan de Jaarmarkt of Koningsdag, door te helpen bij het organiseren. Dat kan op vele 
manieren en op verschillende tijden, in de voorbereiding of op de dag zelf.  Voor vragen en aanmeldingen: info@invreeswijk.nl 
of T 06-57043202.

Geef je op, ervaar hoe evenementen tot stand komen en maak deel uit van een levendig Vreeswijk. 

KOM ONS GEZELLIG HELPEN! 
8
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U heeft vast opgemerkt dat er sinds eind 2014 een vernieuwde Beugelaer is. Deze mooie Vreeswijkse ‘glossy’ is een 
samenwerkingsproject van Wijkplatform Vreeswijk, Ondernemersvereniging Vreeswijk en Activiteitencommissie Vreeswijk. De 
vernieuwde Beugelaer is een voortzetting van de wijkkrant de Beugelaer zoals die al sinds 1988 door het Wijkplatform Vreeswijk 
werd uitgegeven. 

Alle drie de organisaties maken deel uit van de redactie van de Beugelaer en er is ondersteuning voor lay-out, tekst en fotografie. 
Hoofdtaken van de redactie zijn het verzorgen van de lay-out en de inhoud van de Beugelaer (huisstijl en kwaliteit). Verder 
behandelt de redactie verzoeken tot publiceren van teksten en bewaakt de integriteit en representativiteit van de Beugelaer. 
De redactie stelt ook een jaarplanning op en bewaakt het budget. Het Wijkplatform Vreeswijk is eindverantwoordelijk voor de 
Beugelaer. 

De Beugelaer komt vijf maal per jaar uit. Vier edities met een oplage van 2.500 stuks worden verspreid door vrijwilligers onder de 
inwoners van Vreeswijk en Handelskade. Eén editie van 25.000 stuks wordt jaarlijks regionaal verspreid. 

De tijdsinvestering wordt ingeschat op 4 uur per maand en het bijwonen van gemiddeld 7 WPV vergaderingen per jaar.

I N T E R E S S E
Heeft u interesse voor deze hele leuke taak waarbij u meteen op de hoogte bent van alle nieuwtjes en feiten van Vreeswijk, neemt u 
dan s.v.p. contact op met de voorzitter van de redactie Bas van Meegen (basvanmeegen@me.com) of met de voorzitter van het 
WPV Rene Kwant (rene.kwant@xs4all.nl). 

Desgewenst kunnen de taken ook uitgebreid worden met het verzorgen van de content van het WPV op de website en/of website 
beheer.

Rene Kwant
Voorzitter Wijkplatform Vreeswijk

De redactie van de mooie wijkkrant de BEUGELAER zoekt 
een corrector. Wilt u de tekstcontrole doen? En 5x per 
jaar de redactievergadering bijwonen?

D A N  Z O E K E N  W I J  U !
Voor vragen of aanmelding kunt u een mail sturen naar: 
beugelaer@invreeswijk.nl.

VACATURE WIJKPLATFORM 
VREESWIJK: redactie BEUGELAER

GEZOCHT corrector voor de BEUGELAER
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Bomen kunnen wortelopdruk veroorzaken. Door 
wortelopdruk worden stoeptegels verschoven en 
dat levert gevaarlijke situaties op voor voetgangers. 
Wanneer een klacht binnenkomt bij de gemeente over 
wortelopdruk beoordeelt de gemeente de locatie ter 
plaatse.

Het streven is om de bomen zo lang mogelijk te laten staan. 
Pas als de wortelopdruk niet meer oplosbaar is, wordt 
beoordeeld aan de hand van een boomwaarderingssysteem 
of de boom verwijderd mag worden. Bij lichte wortelopdruk 
is het mogelijk om een wortel te verwijderen en de stoep 
opnieuw te leggen. Het verder ophogen van het straatwerk 
rondom de boom is niet mogelijk omdat een hoogteverschil 
in de stoep niet wenselijk is.

Bij ernstige wortelopdruk is het mogelijk om halfverharding aan te leggen. Schelpen-, grint- of ternair zand zijn vormen van 
halfverharding. Zo blijven er voldoende wortels behouden en krijgt de boom meer ruimte. In het begin is de halfverharding wat 
losser maar het materiaal wordt steeds harder en laat alsnog zuurstof en water toe voor de wortels van de boom. Op deze wijze 
kan de boom nog enkele jaren behouden blijven. Deze oplossing is inmiddels op meerdere plaatsen toegepast waaronder bij de 
bomen op de Rijnlaan. Als zelfs een oplossing met halfverharding niet meer loont wordt de boom weggehaald.

Bij het weghalen van bomen wordt gekeken of herplant mogelijk is. Dit is niet altijd mogelijk en zal alleen gedaan worden als dit 
op een duurzame manier kan zodat een boom weer veertig jaar vooruit kan. Hierbij worden omgeving, nut, noodzaak en locatie 
afgewogen.

BOMEN KUNNEN BLIJVEN  

D O O R  A A N P A K  B O O M S P I E G E L S 
Auteur: Bas Meijer, gemeente Nieuwegein

Wat gaan de politieke partijen doen met uw stem op 21 maart voor behoud en ontwikkeling van Vreeswijk en Nieuwegein?

Het WijkPlatform Vreeswijk (WPV) nodigt u uit om in debat te gaan met de politieke partijen die meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Op woensdag 7 maart bent u vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Dorpshuis op 
Fort Vreeswijk. Aan de hand van  stellingen, en onder vakkundige 
gespreksleiding, zullen we de partijen aan het woord laten over hun programma 
voor de komende 4 jaar.  Het programma is nog niet gereed maar allerlei thema’s 
zullen aan de hand van stellingen aan de orde komen, zoals daar zijn:
• Regelgeving en ondersteuning van burgerinitiatieven en evenementen
• Winkel- en horecavoorzieningen (Vreeswijk)
• Behoud van groen
• Nieuwe woningen
Vanaf 19.00 uur is de zaal open en staat de koffie klaar. Om 19.30 uur begint het 
programma. Na afsluiting van het debat, om 21.30 uur, hopen we met u nog na 
te kunnen praten.

W O E N S D A G  7  M A A R T  P O L I T I E K E 
A V O N D  O P  F O R T  V R E E S W I J K



11EEN LANG GEKOESTERDE WENS IS IN VERVULLING GEGAAN

Auteur: Hans Kraak

S LO O P B RA N DW E E R KA Z E R N E    
   GESTART

De sloop van de brandweerkazerne aan de Henri 
Dunantlaan is begonnen. In september moet op dezelfde 
plek de nieuwe kazerne staan. Op 1 december is vervolgens 
de officiële opening. Daarmee gaat een lang gekoesterde 
wens in vervulling. 

De kazerne bestaat bijna 50 jaar. De laatste jaren is er niets 
meer gedaan aan onderhoud. Al 10 jaar lang is er de wens 
om een kazerne te hebben die aan de eisen van deze tijd 
voldoet. Zo vindt omkleden nu nog plaats achter de auto’s. 
Dat is een te gevaarlijke plek en mag ook niet meer.

NIEUWBOUW

Een beraming van de kosten om de kazerne te 
moderniseren leerde al snel dat nieuwbouw beter was. Met 
een nieuwe kazerne hoopt de brandweer de komende 50 
jaar er weer tegen te kunnen. Het gebouw wordt wat groter. 
Er komt een verdieping op waar in het oude gebouw nu de 
kantine is gelegen. Met die ruimte is er plek voor onder mee 
een kantine en een leslokaal.

Tot de oplevering van de nieuwe kazerne heeft de 
brandweer een tijdelijk onderkomen in een loods achter 
Monster.
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Foto: De Terra Nova tijdens de proefvaart in 1929

 

WELKOM OP EN IN DE TERRA NOVA OP 10 MAART A.S.

Auteur: Rolf van der Mark,  voorzitter LVBHB

Sinds begin van dit jaar ligt het 
verenigingsschip van de Landelijke Vereniging 
tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig 
(LVBHB of korter: “het Historisch 
Bedrijfsvaartuig”) in de Museumhaven 
Vreeswijk. (Dorpsstraat Nieuwegein; direct bij 
de Oranjebrug). Bijna 200 schepen van deze 
vereniging hebben in 2016 acte de presence 
gegeven tijdens het onvergetelijke evenement 
VreeswijkVolVaart! in 2016. Het Historisch 
Bedrijfsvaartuig is bijzonder blij met deze 
ligplaats in het prachtige schippersdorp op 
een kruispunt van vaarwegen en met een rijke 
scheepshistorie. We willen graag alle inwoners 
van Vreeswijk/Nieuwegein laten kennismaken 
met het schip, haar schipper en de activiteiten 
van de grootste behoudsorganisatie van 
Varend Ergoed in Nederland. 

OPEN DAG TERRA NOVA ZATERDAGMIDDAG  
10 MAART 2018 VAN 14.00 TOT 17.00 UUR
• Lees en zie de historie van het schip

• Doe mee aan rondleidingen in de prachtige roef/woning

• Maak kennis met de schipper (Jan Lock)

• Kom in het ruim en maak kennis met de activiteiten van de 

LVBHB

• Bekijk de permanente filmvoorstellingen o.a. over 

 VreeswijkVolVaart! 2016

• Proef de sfeer van 1929

• Doe een lekker (gratis!) bakkie, thee of drankje in het 

supergezellige ruim (ook voor kinderen en honden…)

Ik verwelkom u heel graag aan boord van de Terra Nova op 10 maart a.s.!

Namens de Terra Nova-bemanning en de LVBHB
Rolf van der Mark,  voorzitter LVBHB

DE GROOTSTE COLLECTIE 
VAREND ERFGOED TER WERELD

OPEN DAG  TERRA NOVA 
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O N D E R N E M E R  I N  B E E L D 
 - advertorial  -

Het is na lunchtijd op een doordeweekse dag als de 
redactie van de Beugelaer binnenkomt. Léon (49) 
staat achter de toonbank en vult wat snacks bij in de 
koelvitrine. Het is stil in de zaak. "Dat is het altijd om 
deze tijd", zegt Léon, "maar dat kan zomaar veranderen!"
Hij biedt ons een zitplaats aan, een kopje thee en komt 
bij ons zitten. "Zeg het maar, wat willen jullie weten?"

Cafetaria "Het Anker" is al decennia lang een begrip in Vreeswijk. 
Ergens in de jaren 70 werd café ‘t Anker’ een cafetaria en Léon 
heeft daar twee jaar als cafetaria medewerker gewerkt voordat 
hij de zaak in 2000 heeft overgenomen. Hij heeft daar nooit spijt 
van gehad. In 2010 heeft Léon het pand gekocht en daarmee zijn droom 
verwezenlijkt. Hij kijkt terug op heel veel goede jaren. Met spijt kijkt hij 
terug op de drie momenten dat medewerkers  werden geconfronteerd 
met ongewenste gasten. "Dat gaat niemand in de kouwe kleren zitten", 
aldus Léon. Hij heeft er opnieuw alles aan gedaan om zijn personeel 
en zichzelf nog beter te beschermen. De telefoon rinkelt en een grote 
bestelling wordt klaargemaakt. Klanten die binnenkomen worden direct 
geholpen. "In de crisistijd liep de klandizie ook hier terug maar nu zit er 
gelukkig weer een stijgende lijn in. Ik geniet van de band die ik met mijn 
trouwe klanten heb opgebouwd en zie dat de jongelui uit mijn begintijd nu 
met hun kinderen een patatje komen eten. Ook hecht ik veel waarde aan een 
goede band met de medewerkers."    

Ondernemen in Vreeswijk hoe is dat voor Léon? 
Het feit dat hij op de Handelskade net buiten het gebied valt waar 
grote evenementen plaatsvinden, valt hem weleens zwaar. Dat 
heeft natuurlijk effect op het bezoekersaantal in zijn zaak, hoewel 
de Vreeswijker hem altijd wel weet te vinden. Het Anker is lid van 
Ondernemersvereniging Vreeswijk en toch is Het Anker een soort van 
"buitenbeentje". "Ik zie in andere plaatsen dat de activiteiten die door de 
lokale (bijv. horeca-) ondernemers worden georganiseerd veel meer op 
elkaar afgestemd zijn. Ik hoop dat hier in de toekomst meer mee gedaan 
kan worden zodat ondernemend Vreeswijk elkaar kan versterken."

15 september 2017, de dag dat de cafetaria werd overvallen, zal Léon niet snel vergeten: "Nee, het 
was 21.45 uur en ik was op vakantie. Met de jongen die het is overkomen gaat het inmiddels goed. Hij heeft 
goede hulp gekregen en werkt weer. De vader en zoon, die tijdens de overval aanwezig waren, hebben 
zich heldhaftig gedragen en er is veel media aandacht aan besteed. We hopen natuurlijk dat deze "gasten" 
worden opgepakt en vooral ook dat dit niet meer zal gebeuren. Drie keer is genoeg. Het feit dat ik er niet 
was vind ik nog wel het ergst maar we gaan door en laten ons het plezier in het werk niet afnemen", aldus 
een vastbesloten Léon. Dat hopen wij in Vreeswijk van harte met hem.

"Ik heb altijd gezegd met 55 wil ik stoppen, maar dat is nu best wel snel en daarvoor heb ik het nu 
nog veel te veel naar mijn zin!"

Handelskade 88 - 3434 BE  Nieuwegein - T 030 606 20 53 - cafetariahetanker.nl

Openingstijden:
maandag  11:00–22:00

dinsdag  11:00–22:00
woensdag  11:00–22:00

donderdag  11:00–22:00
vrijdag  11:00–22:00

zaterdag  11:00–22:00
 zondag  12:00–22:00

ONDERNEMEN IN VREESWIJK 

DECENNIA LANG EEN BEGRIP IN VREESWIJK

Auteur: Atie Wakkee - Foto's: Nadia van Dijk



1414



1515

O O K  I N  2 0 1 8  i s  h e t 
i n  V R E E S W I J K  w e e r  V O O R  E L K A A R       



Wij bieden verschillende behandelingen aan voor dames/heren, zowel jong als oud.

Aromatherapie  Bindweefselmassage (faceliftende massage)  Microdermabrasie 
Reinigingsbehandeling/tienerbehandeling  Verven van wimpers/wenkbrauwen 

Wenkbrauwen in model brengen  Harsbehandelingen  Manicure/gellak 

Producten:
 hannah  Mineral Skin Care  makeup: John v G

Koninginnenlaan 10A  3433 CT  Nieuwegein-Vreeswijk  Tel: 030 606 3326  www.beau-visage.nl

OPENINGSTIJDEN
Dinsdag t/m vrijdag 08:30 t/m 17:00 uur
Zaterdag   08:00 t/m 15:00 uur

Dorpsstraat 36 
3433 CL Nieuwegein
030-6061807
www.haarstudiochantal.nl
      haarstudiochantal

Kinderen van 0 tot 5 jaar van €12,50 voor €  9,95
Kinderen van 6 tot 12 jaar van €14,95 voor €12,50

Kinderen van 13 tot 17 jaar van €18,95 voor €16,50

KINDER-

KORTING IN DE 

VOORJAARS

VAKANTIE 

VAN 26 FEBRUARI 

T/M 03 MAART

KINDERKORTING
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16februari

Pub Quiz 

Kies-pijn of Verkiezingsstress

Dorpshuis Fort Vreeswijk 

20:00 – 22:30 uur
Een gezellige avond met leuke 
prijzen! 11maart

Gluren bij de Buren

Dorpshuis Fort Vreeswijk

12.00 - 17.00 uur
Zondag 11 maart is het 
Dorpshuis het podium voor 
‘Gluren bij de Buren’ editie 
Nieuwegein en kunt u 
genieten van verschillende 
optredens. 

26april

Koningsnacht

Vreeswijk Café Friends

19.00 - 01.00 uur

28april

Lezing Vreeswijkse- 

Jutphase- en Nieuwegeinse 

scheepswerven  door 

Jaap Boersema in 

Museumwerf Vreeswijk

13:00 - 15.30 uur

29april

Soep & Cultuur met 

studenten piano o.l.v. 

Flor Verhey 

Dorpshuis Fort Vreeswijk

16:00 - 17.00 uur

27april

Koningsdag Vreeswijk

19.00 - 1.30 uur
De evenementen van 
Koningsdag vinden plaats 
tussen de bruggen. De 
vrijmarkt bestaande uit 
vele kramen met allerlei 
producten wordt afgewisseld 
met verkoop van spulletjes 
vanaf grondplaatsen.  Muziek, 
optredens, gevulde terrassen 
en heel veel rood-wit-blauw-
oranje geeft ieder jaar weer 
een feestelijke sfeer. Voor jong 
en oud zal er veel te beleven 
zijn op deze Koningsdag. 

10maart

NL doet

Dorpshuis Fort Vreeswijk 

10.00 - 15.00 uur

A C T I V I T E I T E N  kalender

03mei

Herdenkingsconcert NAS 

i.s.m. gelegenheidskoor

Barbarakerk

19.45 uur

02juni

Jaarmarkt Vreeswijk

10.00 - 17.00 uur
De ruim veertig jaar 
durende traditie wordt 
dit jaar op zaterdag 2 
juni a.s. voortgezet. Het is 
voor de tweede keer dat 
de Jaarmarkt in juni is en 
niet meer in september. 
De Jaarmarktdag wordt 
afgesloten met de feestelijke 
Pieremachocheltocht; 
het waterspektakel met de 
versierde bootjes.

Sluizenwandeltocht vanaf 

de Museumwerf 

18.30 - 20.00 uur

Pieremachocheltocht

8.00 - 12.00 uur
De Pieremachocheltocht 
vindt dit jaar plaats op 
2 juni van 18.30 - 20.00 
uur, na de Jaarmarkt. Een 
Pieremachochel is een 
zelfgemaakte boot, vlot of 
iets anders, als het maar drijft en 
leuk versierd en/of verlicht is.

21februari

Kinderactiviteit

Dorpshuis Fort Vreeswijk

14:30 - 16:00 uur
Schaatsen en sneeuw!

Voor €1,= genieten de 
kinderen van een gezellige 
middag.

19februari

Parkinson Café

Dorpshuis Fort Vreeswijk

14.30 - 16.00 uur
Het Parkinson Café is een plek 
waar mensen met de ziekte 
van Parkinson, hun partners, 
familieleden, vrienden en 
andere belangstellenden 
elkaar kunnen ontmoeten en 
ervaringen kunnen delen.
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25februari

SOEP & CULTUUR 

met Banus & de Ridder

Dorpshuis Fort Vreeswijk

16.00 - 17.00 uur
Twee Nederlandstalige 
liedjesschrijvers.



Voor het verbreden van het Lekkanaal, onder 
andere bedoeld om meer ruimte voor schepen te 
creëren, is Martens en Van Oord namens Combinatie 
Sas van Vreeswijk sinds enkele maanden enorme 
hoeveelheden grond aan het ontgraven. De 
werkzaamheden voor de bouw van de 3e sluiskolk en 
de verbreding van het Lekkanaal duren nog tot eind 
volgend jaar. Projectcoördinator kanaalverbreding 
Martijn Voet: ‘We zijn goed op dreef. Ik zie de finish 
elke dag een beetje dichterbij komen.’

‘Ten noorden van de sluis verbreden we het Lekkanaal 
met maximaal 90 m, ten zuiden van de sluis met 130 m’, 
legt Voet uit. ‘Deze verbreding is noodzakelijk om het 
scheepvaartverkeer de ruimte te geven om de derde kolk 
te bereiken. Daarnaast ontstaan er hierdoor ten noorden 
van de sluizen zo’n 11 extra ligplaatsen op een van oudsher 
bij schippers populaire plek. ’Voordat de eerste grond voor 
de verbreding van het Lekkanaal weg kon, waren er eerst 

voorbereidende werkzaamheden nodig. Zoals de aanleg van 
de nieuwe primaire kering aan de zuidkant van de sluis, zo’n 
130 meter landinwaarts ten opzichte van de oude. Negen 
maanden na de start van het werk in september 2016 was 
deze 8 meter hoge en 800 m lange nieuwe Lekdijk klaar. 
Daarna kon de oude dijk, die geheel uit klei en zand bestaat, 
worden ontgraven. ‘Met het ontgraven van de oude Lekdijk 
zijn we goed op stoom. Inmiddels is er zo diep afgegraven 
dat we zijn gestart met de zogenaamde natte ontgraving. Dat 
betekent dat de graafmachines niet meer op het land, maar 
op schepen staan’. 

130 meter, 8 meter… Dat zijn allemaal nog behapbare getallen, 
maar dat verandert als Voet het uitdrukt in m3 grond die in 
totaal weg moet voor de verbreding van het Lekkanaal: ‘Dat ligt 
ergens tussen de 1,8 en 2 miljoen.’ Van deze vrijkomende grond 
is zo veel  mogelijk hergebruikt binnen het project. De niet 
herbruikbare grond wordt naar een plaats van herbestemming 
gebracht, zoals het nabij gelegen Tull en ‘t Waal. 

TOT 2 MIL JOE N KUBIE KE METE R G ROND WEG 
VOOR VE R BR E DING LE KK ANA AL
Bron:  Rijkswaterstaat

18



19

‘Dat is een oude zandwinlocatie die we nu weer met deze 
grond kunnen verondiepen ten behoeve van ecologie en 
recreatie.’ De klei van de afgegraven oude Lekdijk heeft 
weer een andere hergebruikbestemming: de Heesseltsche 
Uiterwaarden in Gelderland, waar Martens en Van Oord er 
geulen mee aanlegt om de waterstand in de Waal te verlagen. 

VIJFENTWINTIG VRACHTAUTO’S
‘De niet herbruikbare grond wordt over water afgevoerd, 
hiermee zijn we begin juni dit jaar gestart.’ Daar heeft Sas 
van Vreeswijk bewust voor gekozen omdat het veel voordeel 
oplevert. ‘Het is op de eerste plaats de snelste manier’, legt 
Voet uit. ‘Wat we in één schip kunnen afvoeren, daar hebben 
we wel 25 vrachtauto’s voor nodig. Het werkt ook efficiënter 
en sneller. Bijkomend voordeel van de gekozen werkwijze 
is ook nog eens dat de omgeving geen hinder heeft van de 
werkzaamheden, omdat we zo de A27 en het omliggend 
wegennet ontlasten.’ Dagelijks 150 topzware vrachtauto’s die 
over de wegen denderen, die hinder is niet moeilijk voor te 
stellen. In december, toen Nederland tijdelijk werd getroffen 
door een periode van winterse buien, bleek nog een laatste 
voordeel. Voet: ‘Op het land stond alles noodgedwongen stil 
omdat het door sneeuw en ijs te gevaarlijk was. Het risico dat 
bijvoorbeeld machines gingen schuiven was veel te groot. 
Maar met de werkzaamheden op het water konden we toen 
gewoon doorgaan.’

GEEN LAST
Doordat de werkzaamheden voor de verbreding niet in 
het Lekkanaal zelf plaatsvinden maar achter de bestaande 
damwanden en remmingswerken, heeft de scheepvaart er 
geen last van. Door deze werkwijze ontstaat er een fysieke 
afscheiding tussen de vaarweg en het werkgebied. Dat 
was ook een keiharde eis bij de aanbesteding: de drukste 
waterverbinding van Nederland (jaarlijks 50.000 schepen, 
onderweg tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam) 
moest gedurende de drie jaar van de realisatie zo min 
mogelijk hinder ondervinden. 

NATUUR
Natuurbehoud, of zelfs natuurverbetering, vormt een 
belangrijk onderdeel van het sluisproject. De verplaatste 
Lekdijk ten zuiden van de sluis verandert bijvoorbeeld 
in een “kruiden- en faunarijk grasland”. ‘Ook leggen we 
voor wandelaars en fietsers paden aan, die samen met 
bezienswaardigheden als de drie verplaatste kazematten 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een aantrekkelijke 
recreatieve route vormen. 

Op de Liniedijk ten noorden van de sluis komt bovendien ook 
een dubbele rij populieren. Niet alleenmooi voor wandelaars 
en fietsers, maar ook belangrijk voor de vele soorten 
vleermuizen die in dit gebied leven’.

NOORDELIJKSTE PUNTJE
‘De eerstvolgende belangrijke datum voor de verbreding 
van het Lekkanaal is in maart 2018’, vervolgt Voet. ‘Dan 
is de verbreding van het noordelijkste puntje vanaf de 
Schalkwijkse Wetering tot net voor de aansluiting op het 
Amsterdam-Rijnkanaal gereed en kunnen de eerste schepen 
hier gebruikmaken van de lig- en overnachtingsplaatsen. 
Daarna gaan we tot zeker oktober 2018 door met baggeren 
totaan de Beatrixsluis. We verwachten daarbij niet dat er 
nog onverwachte obstakels op ons pad komen, maar dat 
kun je nooit helemaal uitsluiten.’ Maandenlang elke dag 
grond afvoeren, het lijkt een wat monotone klus die maar 
langzaam opschiet.  Daar is Voet het niet mee eens: ‘De 
omwonenden en andere geïnteresseerden, die regelmatig de 
werkzaamheden komen gadeslaan, zagen bij de start van het 
project heel snel grond in water veranderen. Dat maakt het 
werk meteen zichtbaar. Nu zijn we onder het waterpeil bezig 
en zien belangstellenden niet zo goed meer wat er precies 
gebeurt. Maar ik kan ze garanderen dat we elke dag flinke 
vorderingen maken.’

MEER INFORMATIE OVER HET PROJECT 
VERBREDING LEKKANAAL/3E KOLK 
BEATRIXSLUIS VIND JE OP:

•  www.prinsesbeatrixsluis.nl. Hier vind je het laatste 
nieuws, foto's van Kanaaljutters en kun je vragen stellen.

•  www.Facebook.com/PrinsesBeatrixsluis
•  De BXS-app van Sas van Vreeswijk, gratis te downloaden 

in de App Store of Google Play

W E  Z I J N  G O E D  O P  D R E E F.  I K  Z I E  D E  F I N I S H  E L K E 
D A G  E E N  B E E T J E  D I C H T E R B I J  K O M E N .
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Parkinson café programma 2018
Maandag 15 januari 
Specialist Ouderengeneeskunde dr. Vergeer vertelt 
vanmiddag over visusproblemen bij Parkinson.
Maandag 19 februari 
Een hersenoperatie (Deep Brain Stimulation ofwel DBS) 
kan een manier zijn om de bewegingsproblemen bij 
Parkinson te verminderen. Een DBS-verpleegkundige 
vertelt.
Maandag 19 maart 
Mindfulness houdt in: met beide benen op de grond 
blijven en verdragen wat er zich voordoet. Een 
mindfulness-trainer laat u ervaren hoe u dit kan oefenen.
Maandag 16 april 
De ziekte van Parkinson heeft vaak grote impact op de 
relatie tussen partners. Een psycholoog vertelt en gaat in 
gesprek met de zaal.
Maandag 14 mei 
Parkinson kan gepaard gaan met problemen met plassen 
en ontlasten. Gespecialiseerd fysiotherapeut Els van der 
Wiele geeft informatie. 
Maandag 18 juni 
Zou je Parkinson met je voeding kunnen reguleren, dus 
zonder pillen te slikken? We proberen antwoord op deze 
vraag te krijgen.
Maandag 17 september 
Het Parkinson Café blijft in beweging! Vanmiddag met 
een salsa-les.
Maandag 15 oktober 
Met Parkinson loop je geregeld tegen praktische 
problemen aan. Hoe kom je veilig uit bed? Welke hulpjes 
kunnen handig zijn bij het eten? De ergotherapeut 
demonstreert verschillende hulpmiddelen. 
Maandag 19 november 
Wat heeft u altijd al willen weten over de ziekte van 
Parkinson? De gespecialiseerde ParkinsonNet-neuroloog 
beantwoordt uw vragen.
Maandag 17 december 
Jaarafsluiting.

PARKINSON CAFÉ NIEUWEGEIN     

In januari is het Parkinson café gestart in het Dorpshuis Fort 
Vreeswijk. Sinds 2013 wordt  er een Parkinson café gehouden 
in Nieuwegein. De eerste jaren in huize Vreeswijk aan de 
Lekboulevard maar vanaf 15 januari 2018 in Fort Vreeswijk.
Het Parkinson Café is een plek waar mensen met de ziekte 
van Parkinson, hun partners, familieleden, vrienden en andere 
belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen 
delen. Er wordt informatie aangeboden over diverse thema’s, soms 
in de vorm van een gesprek en soms door zelf actief aan de gang 
te gaan. Dit Parkinson Café wordt geleid door een werkgroep, 
bestaande uit de regionale contactpersonen van de Parkinson 
Vereniging en professionele zorgaanbieders van Careyn en 
Zorgspectrum - aangesloten bij ParkinsonNet. De bijeenkomsten 
vinden i.p. plaats op de derde maandag van de maand. 

Bij iedere bijeenkomst staat een onderwerp centraal en 
hebben een vaste tijdsindeling:
14.00-14.30 uur : ontvangst met koffie en thee
14.30-15.00 uur : inleiding op het thema
15.00-15.30 uur : pauze met muziek, thee en koffie
15.30-16.00 uur : gelegenheid tot vragen en discussie
U bent van harte welkom in het Parkinson Café. 
U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. 
Een kopje koffie of thee kost €1,-.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerdie Heins, 
contact persoon van het Parkinson Café Nieuwegein. 
Tel: 030-6065037

20 DORPSHUIS FORT VREESWIJK

Wijkbewoners van Vreeswijk voeren het dagelijks beheer over Dorpshuis Fort Vreeswijk. 
Zij zorgen dat er een gevarieerd aanbod van activiteiten voor wijkbewoners in 
Vreeswijk aangeboden wordt en er een centraal ontmoetingspunt in de wijk is.

Auteur: Monique de Beer

K O M E N D E  A C T I V I T E I T E N
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BANUS EN DE RIDDER BIJ 
SOEP&CULTUUR  
Op 25 februari 2018 treden Banus en de Ridder op bij 
Soep&Cultuur. Twee Nederlandstalige liedjesschrijvers die 
zichzelf begeleiden op verschillende instrumenten. Hun 
repertoire is pittig, hun optredens intiem. Kortom: het belooft 
weer een bijzondere middag te worden. Aanvang 16:00 uur. 
Entree: €2,-. En na afloop is er heerlijke soep verkrijgbaar voor 
€2,50 per kop.

SOEP OP ZONDAG
Auteur: Jajette Mom
Dorpshuis Vreeswijk geeft lokale kunstenaars in maart 2018 
een podium om eigen kunstwerken tentoon te stellen. 
Wie doet er mee? 
Zondag 25 maart 2018 kunt u uw kunst en kennis tijdens 
de Cultuur & Soep - middag, met andere geïnteresseerden 
delen in dorpshuis Vreeswijk'. Kunst van divers basismateriaal 
zoals metaal, hout, stof, fotografie, schilder- en tekenwerk en 
nog meer, is welkom. De organisatie verwacht veel respons 
en nodigt u uit om u alvast aan te melden. Dat kan via 
dorpshuisvreeswijk@gmail.com t.a.v. Cultuur&Soep of 
via de beheerder.

Zondag 11 maart is het Dorpshuis 
het podium voor ‘Gluren bij de 
Buren’ editie Nieuwegein en kunt 
u genieten van verschillende 
optredens. Gluren bij de Buren 
vindt door heel Nieuwegein 
plaats. Tussen 12:00 en 17:00 uur 
zijn er verschillende optredens.  

Elk optreden duurt maximaal 30 minuten. Iedereen kan 
genieten van diverse optredens van lokale talenten, tot singer-
songwriters met een gouden strot, van theatermakers die je 
verrassen, tot koren die je omverblazen! Elke artiest speelt 
drie keer een optreden van 30 minuten en alle voorstellingen 
zijn gratis te bezoeken. Beleef het karakter van jouw stad, de 
gastvrijheid van de bewoners en ontmoet talentvolle lokale 
muzikanten als bezoeker van Gluren bij de Buren 2018. Kijk in 
het programmablad of op de website voor meer informatie over 
de muziekgroepen die optreden. 

OMZIEN NAAR ELKAAR    
    

Het Dorpshuis Fort Vreeswijk is 1 van de 3 projecten die dit 
jaar deelnemen aan het landelijk ontwikkeltraject: ‘generaties 
verbinden, buurtkracht vinden’. Met ondersteuning van de 
stichting  ‘omzien naar elkaar’ gaan we ons dit jaar meer richten 
op jongere generaties. Ook voor hen kan het Dorpshuis veel 
betekenen. We gaan onderzoeken hoe we de verschillende 
leeftijdsgroepen in de wijk goed met elkaar kunnen verbinden.
Spreekt dit jou ook aan? Wil je je hiervoor ook inzetten? 
Neem dan contact met ons op via 
vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com

KINDERACTIVITEIT 
 Weer of geen weer, woensdag 21 februari staat in het teken 
van ijs en sneeuw. De middag voor kinderen van 4 tot 12 jaar 
begint om 14.30 en eindigt om 16.00 uur.
Voor €1,= genieten de kinderen van een gezellige middag met, 
altijd, een leuk programma.

PUBQUIZ VRIJDAG 16 FEBRUARI
Kiespijn, keuzestress, verkiezingskoorts ?
Niks van dat alles bij de maandelijkse PUBQUIZ.
Hoewel u zeker wordt uitgedaagd en het een spannende 
strijd is, staat plezier voorop. Zelfs als het over de komende 
gemeenteraadsverkiezingen gaat.  Scherp je geest, actualiseer 
je kennis en zorg dat je eerst goed voorbereid naar de PUBQUIZ 
gaat en daarna op 21 maart naar het stemhokje. 
De PUBQUIZ is erg leuk ook als je alleen komt; ter plekke worden 
er teams van 4 personen samengesteld. Aarzel niet, schuif aan, 
maak kennis en haal punten.
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Slagerij Koekman is de lekkerste winkel 
vol ambachtelijke kwaliteit...
De specialist voor uw goedgevulde en complete 
maaltijden, maar ook voor een heerlijk 
warm- en/of koudbuffet.

Handelskade 66
3434 BE Nieuwegein

030 6062381
www.slagerijkoekman.nl

Gezocht:
Schoonmaker voor 
door de weeks en 
op zaterdag.
Meer informatie, 
bel 030 6062381.

N I E UW  O P  H E T  FO R T
MEET UP VPRO TEGENLICHT   

Is Amsterdam te ver voor je om bij de VPRO Tegenlicht Meet 
Ups te zijn? Of praat je liever met je eigen vrienden na over 
Tegenlicht? Organiseer dan nu een Tegenlicht Meet Up.
Het Dorpshuis Fort Vreeswijk biedt hier de mogelijkheid 
voor.

VPRO Tegenlicht spreekt tot de verbeelding, lokt discussie 
uit en roept reacties op. Daarom organiseren we iedere week 
in samenwerking met Pakhuis de Zwijger een landelijke 
Tegenlicht Meet Up over de meest recente uitzending. In de 
bottom up traditie waar Tegenlicht regelmatig verslag van 
doet, bieden we je de mogelijkheid om zelf een Tegenlicht 
Meet Up te organiseren.

De VPRO biedt één belangrijk ingrediënt: de afleveringen 
van Tegenlicht en achtergrondinformatie. Daarnaast 
selecteren we voor de landelijke Tegenlicht Meet Ups 
elke week fragmenten als startpunt voor een discussie. 
Die fragmenten ontvang je als organisator.
Wil je dit mee gaan organiseren in Nieuwegein? 
Laat het ons weten via dorpshuisvreeswijk@gmail.com

WERELDKEUKEN

Kookworkshop 
voor kinderen 
van 10 tot 14 
jaar
Jongeren ontdekken de 
wereld door te koken!
In de kookworkshops 
staat iedere maand een 
ander land centraal.
De jongeren koken 
voor zichzelf en 1 x per 
maand worden ouders, 
vrienden en andere 
belangrijke mensen 
uitgenodigd om mee te 
eten. Vind je het leuk 

om mee te helpen deze kookworkshops te organiseren? 
Laat het ons weten! 
En natuurlijk willen we ook heel graag (amateur-)
koks uit de hele wereld erbij. Meer info en aanmelden: 
dorpshuisvreeswijk@gmail.com of 06-21664918
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Vreeswijk voor elkaar: onder dit motto hebben veel actieve Vreeswijkse vrijwilligers met elkaar het nieuwe jaar ingeluid. De 
vrijwilligers van de Activiteitengroep Vreeswijk (zij verzorgen ondermeer intocht Sinterklaas, Jaarmarkt, Vreeswijk bij Kaarslicht), 
vrijwilligers van het Wijkplatform Vreeswijk en Vrijwilligers van het Dorpshuis Fort Vreeswijk. Samen dragen wij bij aan een 
mooi Vreeswijk waar het voor iedereen fijn wonen is. Vind jij het ook belangrijk dat we in Vreeswijk goed met elkaar 
kunnen wonen, nu en in de toekomst? En wil je daar ook je steentje aan bijdragen? Er is keus genoeg. Alle organisaties 
zijn blij met extra vrijwilligers. Op de foto op de middenpagina staan de vrijwilligers die aanwezig waren bij de gezellige 
nieuwjaarsbijeenkomst. Aan het attribuut, dat ieder heeft, is te zien welke functie de vrijwilliger vervult. 

KINDERACTIVITEITEN        
Ook kinderen vinden het fijn in het Dorpshuis. 
Voor Kerst werd op de zolder weer flink 
geknutseld. Deze keer zijn er kerstversieringen 
gemaakt om het thuis nóg gezelliger te 
maken. Het nieuwe jaar zijn we begonnen met 
winterbingo. Zo doen we iedere maand iets 
naders en altijd is het leuk!

VREESWIJK VOOR ELKAAR        

VITRAS EN KIND&CO: 
OUD EN JONG GENIETEN        
De kinderen van de peuterspeelzaal 't Piraatje van Kind&Co 
en de deelnemers van het Ontmoetingscentrum van 
Vitras ontmoeten elkaar iedere maand in het Dorpshuis. 
1x per maand wordt er een gezamenlijke bijeenkomst 
georganiseerd. Deze ontmoetingen leiden tot veel plezier en 
ontroering.
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EINDEJAARSDINER 
29 DECEMBER
Het jaarlijkse succesnummer kon nu ook 
weer rekenen op grote belangstelling. 
Het maximum aantal kaarten van 40 
was in 1 dag uitverkocht. Het blijkt 
dat deze activiteit én in een behoefte 
voorziet én dat de ervaringen van 
vorig jaar zó goed zijn dat iedereen 
erbij wil zijn. Hulde aan de koks, de 
professionele bediening en de pianiste. 
Zij maakten het weer tot een waar 
feest. Met een financiële bijdrage van 
het Veerhuis en de Nieuwegein-pas, 
de creativiteit en bezieling van de koks 
lukt het om het 5-gangendiner voor 
iedereen betaalbaar te houden.

Als beheerder van ons Dorpshuis kom je in aanraking met veel 
verschillende culturen. Niet zo lang geleden hadden we een 
Syrische bruiloft. De bruiloft duurde van 18.00 tot 21.00 uur. 
De opbouw maakte op ons al indruk. Alle tafels en stoelen 
werden omkleed met prachtig gekleurd linnen. De bruidegom 
is er eerst, de bruid is er nog niet en zal voorlopig nog even 
wegblijven. Het feest begint rustig met hier en daar een kop 
koffie en thee en typische Syrische muziek. Er worden kleine 
hapjes klaargemaakt. 

Om een uur of 8 arriveert de bruid; ze ziet er prachtig uit. Er 
verschijnt iemand met een doedelzak en een flinke trom en met 
veel geluid en het bekende Arabische tonggeluid komt de bruid 
binnengeschreden. De traditionele dans begint onmiddellijk. 
Mannen en vrouwen in een grote kring. Degene die voorop 
gaat zwaait met een soort opgerolde das en iedereen danst 
mee. Dan komt de cola en andere frisdrank op tafel. Wat bij ons 
het begin is van een bruiloft, koffie en gebak, is bij deze bruiloft 
het einde, cola met een stuk gebak.  

SYRISCHE BRUILOFT IN HET DORPSHUIS 
Auteur: Ton Jägers

CULTURELE ZONDAG MET 
HEART OF HOLLAND EN 
SOEP!  
De mannen van het Heart of Holland 
Chorus maakten er een feestje van bij 
soep&cultuur op zondag 28 november. 
De zaal zat bomvol en het was genieten 
van arrangementen van de Beach Boys 
tot sfeervolle kerstliederen in close 
harmony.  De formule cultuur en soep 
blijkt een voltreffer te zijn. Eerst genieten 
met ogen en oren en daarna, bij de soep, 
zijn de andere zintuigen aan de beurt.

DORPSHUIS IN NOS-JOURNAAL           
In het NPO Journaal  van 20.00 uur op 12 december was het 
Dorpshuis tijdens het lunchcafé uitvoerig in beeld. Aanleiding 
was het verschijnen van een rapport van het sociaal cultureel 
planbureau over de stand van het land. En daar hadden de 
Vreeswijkers best een mening over.
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WEEKAGENDA DORPSHUIS

MAANDAG

Wijk Ontmoetings Centrum Vitras 09:00 – 16:00 uur
Creatief schilderen   10:00 – 12:00 uur
Koersbal  13:30 – 15:30 uur
Yoga  19:30 – 21:30 uur
Koor RefreShing   20:00 – 22:30 uur

DINSDAG

Peuterspeelzaal Kind&Co 08:30 – 12:00 uur
Wijk Ontmoetings Centrum Vitras 09:00 – 16:00 uur
Beter Bewegen    09:30 – 10:15 uur
Beter Bewegen   10:30 – 11:15 uur
Lunchcafé  12:00 – 13:00 uur
Country Line Dance  19:30 – 21:00 uur

WOENSDAG 

Wijk Ontmoetings Centrum Vitras 09:00 – 16:00 uur
Koersbal  10:00 – 12:00 uur
Inloop  09:30 – 12:00 uur
Schaakclub  14:00 – 16:00 uur
Kinderactiviteit  14:30 – 16:00 uur
(2e(of 3e) van de maand)
Karate voor kinderen 
vanaf 7 jaar  15.30 – 16:30 uur
Karate voor jongens 
en meisjes vanaf 13 jaar 18:30 – 19:30 uur
Geinfilmers  19:30 – 22:30 uur

DONDERDAG 
Wijk Ontmoetings Centrum Vitras 09:00 – 16:00 uur
Creatieve workshop  10:00 – 11:30 uur
Puzzelruilbeurs  13:00 – 14:00 uur
Tai-Chi  13:30 – 15:30 uur
Tai-Chi   15:00 – 17:00 uur
Eetcafé  17:30 – 19:00 uur

VRIJDAG  
Peuterspeelzaal Kind&Co 08:30 – 12:00 uur
Wijk Ontmoetings Centrum Vitras 09:00 – 16:00 uur
Wandelgroep  10:00 – 11:30 uur
Inloop  10:00 – 12:00 uur
Lunchcafé  12:00 – 13:00 uur
Bingo
(2e van de maand)  19:30 – 22:30 uur
Pub Quiz
(3e van de maand)  20:00 – 22:30 uur 

ZONDAG  
Soep & Cultuur  eind van de   
(Iedere laatste zondag   middag
van de maand )  

MAQUETTE
Maquette Fort Vreeswijk aangeboden aan 
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Ab Schoonheim heeft tijdens de culturele zondag in november zijn maquette van Fort 
Vreeswijk aan het Dorpshuis geschonken. Iedere bezoeker is onder de indruk van dit 
staaltje vakmanschap. Het Dorpshuis voelt zich zeer vereerd dat Ab zijn kunstwerk 
aan hen heeft geschonken. De maquette draagt bij aan de aandacht die er is voor 
het historische karakter van Fort Vreeswijk als onderdeel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. De voorzitter van de Hengelsportvereniging De Vaart Poscar, Aart Verweij: 
“We hebben het kunstwerk als vereniging geadopteerd en besloten de maquette aan het 
Dorpshuis te schenken. Het onderwerp houdt nauw verband met het Dorpshuis en met de 
hengelsportvereniging die al ruim 25 jaar, tot volle tevredenheid, gebruik maakt van de 
faciliteiten van het Dorpshuis en al jaren de visrechten bezit van de Fortgracht. 
Daarnaast is het een perfecte locatie vanwege de openbaarheid van het gebouw waardoor 
het voor iedereen te bezichtigen is.” De maquette is tijdens openingstijden van het 
Dorpshuis te bezichtigen.

GLASSCULPTUUR 
Op 14 januari is in het Dorpshuis door burgemeester Frans Backhuijs een kunstwerk 
onthuld. Het kunstwerk, een glassculptuur met een abstracte weergave van Fort 
Vreeswijk, is gemaakt en aangeboden door MarieLouise Backhuijs. Namens het 
Dorpshuis nam beheerder Leni Mook het kunstwerk in ontvangst. Blij met- en 
verrast door het prachtige cadeau. Het kunstwerk is een kleurrijke aanwinst voor de 
Citadel: de huiskamer van het Dorpshuis.
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Programma: 
13.00 – 13.30 uur Ontvangst in het Theehuys 
13.30 uur Aanvang deel 1 van de lezing 
  "De werven van Jutphaas, Vreeswijk en  
  Nieuwegein" in de Expositieruimte 
14.15 uur  Pauze in het Theehuys
14.40 uur Aanvang deel 2 lezing in de Expositieruimte
15.30 uur Einde lezing met eventueel aansluitend  
  gezellig napraten in het Theehuys

In verband met de voorbereidingen graag tijdige 
plaatsreservering via info@museumwerf.nl of 030-6579581 
(tijdens kantooruren). 

Museumwerf Vreeswijk zit aan de Wierselaan 113 in 
Nieuwegein (Vreeswijk). 
Voor meer info zie www.museumwerf.nl.

Scheepswerven
In Jutphaas en Vreeswijk (samen het latere Nieuwegein) 
rook het vroeger naar teer en klonk vaak het doordringende 
ketsende geluid van hamers en klinkhamers. Luid tikkend 
sloegen die laatste de platen staal met withete nagels aaneen 
tot scheepsonderdelen of zelfs complete schepen. Niet zo lang 
geleden nog was het een drukte van belang langs de oevers 
van de Vaartse Rijn, ook wel Nieuwe Vaart genoemd. Jutphaas 
en Vreeswijk kenden verschillende werven zoals de Gebroeders 
van Zutphen, Vermeulen, Citadel, De Liesbosch en Nooit Gedacht 
(beter bekend als de Gebroeders Buitenweg,) waar schepen 
werden gerepareerd of nieuw werden gebouwd. In de loop 
der tijd echter sloten die werven hun deuren voorgoed. 

Lezing
Museumwerf Vreeswijk, gevestigd op het oude terrein 
van de firma Buitenweg, houdt de herinneringen aan het 
scheepvaart- en scheepsbouwverleden levend. Op 28 april 
organiseert de Museumwerf een lezing waarin schipper 
en amateur-scheepshistoricus Jaap Boersema de werven 
samenbrengt in zijn lezing: “De werven van Jutphaas, 
Vreeswijk en Nieuwegein”. Daarin vertelt hij over de opkomst 
en de ondergang van de scheepsbouw in de vorige eeuw. 
Jaap vertoont tijdens zijn lezing veel oude foto’s, vaak uniek 
beeldmateriaal. Voor veel Vreeswijkers en Jutphanezen wordt 
dit een feest der herkenning! U bent van harte welkom. 
De toegang is € 5,- p.p. (inclusief twee kopjes koffie / thee). 
Bootsmaatjes hebben gratis toegang.

door Jaap Boersema op zaterdag 28 april bij Museumwerf Vreeswijk

Knipschaar - Stoffel Melgers - Rienus van Raaij - Jan Kooijman UNION - de Jong - Huig Buitenweg
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ALLES ONDER EEN DAK
Dorpshuis Fort Vreeswijk 

T 030-6060090  
M 06-21664918
www.fortvreeswijk.nl
dorpshuisvreeswijk@gmail.com 
www.facebook.com/Fort Vreeswijk

Huisartsenpraktijk Vreeswijk
Huisarts M. Grol
T 030-6062231
www.vreeswijk.praktijkinfo.nl

Saltro 
(laboratorium, bloedprikken)
www.saltro.nl
Aanwezig woensdag- en vrijdagochtend
7:45 uur - 8:30 uur

Buurtzorg Nieuwegein Zuid
M 06-13662932
www.buurtzorgnederland.nl
nieuwegeinzuid@buurtzorgnederland.com

Vitras Wijk Ontmoetings Centrum
T 06-20701118 of  0900 82 123 82
www.vitras.nl
a.stock@vitras.nl
Informatie of aanmelden 
Coördinator Annette Stock
M 06-1045 9638

Algemene Hulpdienst Nieuwegein
T 030-6067409
www.facebook.com/HulpdienstNieuwegein
info@hulpdienstnieuwegein.nl

Kind & Co
T 030-6018408
Contactpersoon 
Henriëtte Koops Clustermanager 
Open dinsdag en vrijdag 8:30 - 12:00 uur
www.kmnkindenco.nl
h.koops@kmnkindenco.nl

Het Vreeswijks Museum
T 030 - 6081444 
admin@hetvreeswijksmuseum.nl
www.hetvreeswijksmuseum.nl

Garage Den Oudsten
Wierselaan 109
3433 ZS Nieuwegein
info@garagedenoudsten.nl

www.garagedenoudsten.nl  - 030 66 286 63

Garage Den Oudsten
Wierselaan 109
3433 ZS Nieuwegein

www.garagedenoudsten.nl  - 030 66 286 63

Diagnose
Banden service
Ruitreparatie
Aankoopkeuring
Revisie

APK
Onderhoud & reparatie

Airco service

Klassiekers
Exclusieve auto’s
Schade herstel
Race & rally
Evenementen

DAARNAAST KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR:

Uw garage in Vreeswijk
(naast de museumwerf )

Raadhuisplein 9, 
3433 ZA Nieuwegein

030 606 7001

HERENSALON
sjaak

geknipt zonder afspraak
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Wij kunnen u ontzorgen met
- Overlijdensaangifte bij de gemeente
- Verzorgen overledene
- Verzorgen van rouwdrukwerk
- Regelen van vervoer
- Contact met begraafplaats 
- Contact met crematorium

PCB ontzorgt
terwijl u de regie houdt

Wat u zelf zou kunnen doen
- Zelf de rouwauto rijden
- Begeleiden van de kist
- Kaarsen aansteken
- Bloemen neerleggen
- Helpen met verzorgen van de 

overledene

PCB Uitvaartzorg 
Dorpsstraat 6
3433 CH Nieuwegein
pcbuitvaartzorg.nl
030-605 1630
(24/7 bereikbaar)

TIP: Bewaar dit geheugensteuntje bij uw belangrijke papieren

PCB UTRECHT 
PCB BILTHOVEN
PCB NIEUWEGEIN
PCB VIANEN

PCB Uitvaartwinkel 
Dorpsstraat 6
3433 CH Nieuwegein
pcbuitvaartzorg.nl
Openingstijden: di, do, 
vr. 10.00-17.00 uur

U mag veel zelf doen als het om de uitvaart van een geliefde gaat. 
PCB, uitvaartverzorger sinds 1933.

 Wat te doen direct na overlijden    

- Bel de huisarts
- Bent u op reis? Bel de reisverzekering
- Bel de uitvaartverzorger 
 (24/7 bereikbaar voor directe hulp 
 na overlijden)
- Informeer familie 
- Is er een donorcodicil/wensencodicil? 
- Is er een uitvaartverzekering?
- Is er een testament?

Dag en nacht 
bereikbaar 
voor directe hulp 
na overlijden
030-605 1630


