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Een samenspel van optredens, muziek, kleedjesmarkt, 
kunst en cultuur en nog veel meer zorgen voor een 
gezellige dag voor iedereen

R E N O V A T I E  F O R T  V R E E S W I J K
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de 
voorbereiding voor de verbouw van Fort Vreeswijk.

H E T  O N T S T A A N  V A N  K O N I N G S D A G
Nog voor Koningsdag werd gevierd, werd op
31 augustus 1885 de eerste Prinsessedag georganiseerd 
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Dorpsstraat 44 │3433 CL Nieuwegein
030 - 60 186 69 │info@destijlfd.nl

Van harte welkom 
iedereen doet mee!
Beste lezer van de Beugelaer,

Ook dit jaar wordt Koningsdag weer uitbundig gevierd op 
27 april. Een nationale feestdag die door de inzet van veel 
vrijwilligers, ook in Nieuwegein, een feestje wordt voor alle 
inwoners. Voor jong en oud, voor dik en dun, voor groot en 
klein, voor licht en donker, het maakt niet uit: iedereen doet 
mee. Ik hoop dat Koningsdag ook dit jaar weer een toonbeeld 
kan zijn van onderlinge verbondenheid.

Op veel plekken in Nieuwegein wordt een feestje gebouwd, 
zo ook in Vreeswijk. Al jaren was eerst Koninginnedag en later 
Koningsdag in Vreeswijk een voorbeeld van een mooi feest. 
Een samenspel van optredens, muziek, kleedjesmarkt, kunst 
en cultuur en nog veel meer zorgt voor een gezellige dag voor 
iedereen. Ik ken zelfs mensen van elders uit het land die hier 
komen kijken en Vreeswijk als voorbeeld zien voor hun eigen 
Koningsdag. Een groter compliment kunnen de vrijwilligers en 
de organisatie eigenlijk niet krijgen.

Bij Koningsdag hoort zon! Helaas hebben we dat niet in eigen 
hand. Maar voor dat wat wij wel in eigen hand hebben wens 
ik de organisatie en alle bezoekers in Vreeswijk een geslaagde 
Koningsdag. Veel plezier en tot ziens op 27 april.

Frans Backhuijs , 
Burgemeester Nieuwegein 

Bent u geïnteresseerd om een bijdrage te leveren aan de 
Beugelaer, stuur dan een mail naar beugelaer@invreeswijk.nl.

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 naar 

beugelaer@invreeswijk.nl 

en vul uw gegevens in.
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SINDS 2010 IS DE 

ORANJEVERENIGING VREESWIJK 

OPGERICHT. DE GROEP BESTAAT 

UIT VIJFTIEN ENTHOUSIASTE 

VRIJWILLIGERS DIE DEELNEMEN 

AAN DE VOORBEREIDENDE 

VERGADERINGEN. IN DE 

AANLOOP NAAR EN OP 

KONINGSDAG ZELF ZIJN ER 

VEEL MEER VRIJWILLIGERS IN 

TOUW OM ALLE ACTIVITEITEN 

IN GOEDE BANEN TE LEIDEN. 

DE JAARLIJKSE ORGANISATIE 

VAN KONINGSDAG GAAT 

IN OVERLEG MET DE 

ONDERNEMERSVERENIGING EN 

MET DE GEMEENTE. 

Er komt heel veel kijken om een veilige en feestelijke dag voor jong en oud te 
organiseren. Maanden voorafgaand aan het feest starten de initiatieven op weg 
naar een groots en veelzijdig activiteitenprogramma voor de dag. Ook zaken als 
vergunningen, calamiteiten, slecht weerscenario, de veiligheid van de bezoeker en het 
parkeerbeleid komen tijdens deze overleggen aan de orde. Alle te regelen zaken werken 
toe naar het uiteindelijke programma. Wanneer dit geregeld is wordt het programma 
gemaakt. De basis van het programma bestaat uit de vrijmarkt en een commerciële 
markt, jaarlijks aangevuld met een kinderkermis, Koningsdagspelen en andere doe- en 
kijkactiviteiten. Vanzelfsprekend zijn muziek en lekkernijen onontbeerlijk op deze dag. 

De realisatie van Koningsdag kan niet zonder sponsoren. De Oranjevereniging is 
dan ook zeer blij met het aantal sponsoren en de bijdragen die zij leveren aan dit 
evenement. 

U begrijpt dat dit maar een hele kleine greep is uit wat de Oranjevereniging allemaal 
doet voor Koningsdag Vreeswijk, maar zij doen dit met veel overgave en plezier en 
hopen ook dit jaar weer een spectaculair feest op poten te zetten. 

DONATIES
De traditie van Koningsdag kent ook de donaties van buurtbewoners. Ook deze 
financiële middelen maken het mogelijk een traditioneel feest als Koningsdag in 
stand te houden. Wilt u helpen door geld te doneren dan kan dit op twee manieren: 
vooraf door uw gift over te maken op IBANnummer NL75RABO0381058549 of door 
op Koningsdag zelf uw bijdrage te deponeren in de opvallende collectebus in de 
informatiestand. We hopen weer op uw steun te kunnen rekenen.

Voor meer informatie over het programma Koningsdag 2016 verwijzen wij naar 
www.koningsdaginvreeswijk.nl

Oranjevereniging
Vreeswijk

Auteur: Paula van den Born



7KIND ZOEK 
TIJDENS KONINGSDAG? 
Auteur: Cisca Rader

Ga naar de EHBO-post!
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat 
u uw kind kwijt raakt in de drukte tijdens 
Koningsdag. Treft u een kind aan die zijn 
ouders zoekt, of bent u uw eigen kind uit 
het oog verloren? 
Ga dan naar de EHBO-post op de hoek 
Koninginnenlaan / Prins Hendriklaan. 
Ook onze vrijwilligers en hulpdiensten 
zullen kinderen naar de EHBO-post 
brengen waar de kinderen rustig op hun 
ouders kunnen wachten.
TIP: speld uw 06-nummer waar u op te 
bereiken bent op het truitje of jasje van 
uw kind. Zorg in ieder geval dat uw kind 
in het bezit is van uw mobiel nummer.

KONINGSSPELEN
Auteur: Petra Lamme

Op Koningsdag organiseert de 
Oranjevereniging voor kinderen tussen 
de 4 en 12 jaar weer leuke oudhollandse 
spellen in het teken van Koningsdag. 
De volgende spelletjes worden 
georganiseerd:
 Vang Koning Willem Alexander met        

een hoepel
 Kegelen
 Poortje Rollen
 Enveloppen trekken

We starten vanaf 10.00 uur op de 
parkeerplaats aan de Margrietstraat in 
Vreeswijk. Bij alle vier de spellen kunnen 
punten worden verdiend. De speler met 
de meeste punten scoort de hoofdprijs! 
Die prijs wordt drie keer gegeven; 
eenmaal in de leeftijdscategorie 4 t/m 6, 
eenmaal voor 7 t/m 9 en ook voor 10 t/m 
12 jaar. De prijsuitreiking vindt plaats om 
15.30 uur.

Doen jullie ook gezellig mee?! 

HEEFT U WELEENS DE VLAM IN DE PAN GEHAD?
Auteur: Dirk-Jan de Jong

Van 10.00 - 16.00 uur kunt u op de Helling weer alles leren over brandjes blussen.

Voor de jeugd zal het befaamde blushuisje weer klaar staan waar zij zelf brandjes 
kunnen blussen. Natuurlijk zal de Henkel Brandweerwagen niet ontbreken.
Dit jaar wordt aan het spektakel een grote tent van 3 x 6 meter toegevoegd. 
Deze zal ingericht zijn als woonkamer en voorzien worden van oefenrook. In deze 
woonkamer kunt u zelf ervaren hoe het is om tijdens een brand in de rook te lopen.
Er zullen diverse demonstraties zijn van huiselijke brandjes zoals bijvoorbeeld de 
vlam in de pan. Met demomateriaal kunt u zien hoe u deze brandjes kunt blussen.

JONG TALENT LAAT JE ZIEN EN HOREN 
Auteur: Cisca Rader

Net als voorgaande jaren zijn wij op zoek naar muzikantjes en Living Statues. 
Bespeel jij een instrument, vind je zingen en/of dansen leuk? Zoek dan een leuke 
plek in het feestgebied uit en laat zien en horen wat je kunt.
Dit geldt ook voor Living Statues. Ben jij goed in het uitbeelden van een levend 
standbeeld? Ook dan nodigen wij jou uit om dit tijdens Koningsdag te tonen.
Je mag zelf een plek uit kiezen en zelf bepalen welke kunst jij aan iedereen wilt 
laten zien. Vergeet niet met de pet rond te gaan en verdien er een leuk zakcentje 
mee. Indien je zelf leuke ideeën hebt voor Koningsdag mail ons dan zal de 
Oranjevereniging met jou overleggen wat de mogelijkheden zijn.
Voor meer informatie over Koningsdag en leuke ideeën kun je mailen naar 
info@invreeswijk.nl . Ook de verhuur van de marktkramen is gestart ga naar 
www.invreeswijk.nl voor het inschrijfformulier.
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WIL JIJ OOK MET JOU TV HELD OP DE FOTO 
Auteur - Melvin van Soest

Op Koningsdag zal het entertainment team van Van Soest Entertainment de 
dromen van de kinderen verwezenlijken. Maak een leuke wandeltocht met jouw TV 
held door de straten van Vreeswijk en ga daarna met ze op de foto. Bij het podium 
kun je ook nog heerlijk genieten van een kleine interactieve show die jouw TV 
helden opvoeren.

Weet je wat nog leuker is? De foto die van jou en jouw held gemaakt is, kun je later 
op de dag tegen betaling als sleutelhanger ophalen bij het podium. Dan heb je na 
afloop ook nog een leuk aandenken aan deze spectaculaire dag.

Om respectievelijk 10.00 uur, 12.15 uur en 14.30 uur start de tocht vanaf de 
Julianaweg met Minion Dave, Elza &Olaf en Prinsessen en eindigt de tocht bij het 
podium op de Mauritsstraat. 

10:00 uur Start tocht met Minion Dave 
10:30 uur  aankomst Minion Dave bij podium
10:30 – 10:45  kleine show bij podium
12:15 uur Start tocht met Elza en Olaf 
12:45 uur aankomst Elza en Olaf bij podium
12:45 – 13:00 kleine show bij podium
14:30 uur Start tocht met Prinsessen 
15:00 uur aankomst prinsessen bij podium
15:00-15:15 kleine show bij podium

HEERLIJK 
AMBACHTELIJK 
BROOD BIJ BRANDHOF 
BIJZONDER BROOD! 
Auteur: Karin Bijleveld 

Op de Prins Hendriklaan zal dit jaar 
een mobiele broodoven staan, waar 
je verschillende broodsoorten kunt 
kopen die op ambachtelijke wijze in op 
hout gestookte broodovens gebakken 
worden.

Laat je verleiden door de heerlijke geur 
van versgebakken brood. Aanschouw 
het open vuur in de ovens en geniet van 
de diverse soorten versgebakken brood. 
Aan de voorbereiding van de broden 
is veel aandacht besteed, deze zijn 
met zeer veel zorg en liefde bereid. De 
broden hebben een heerlijke krokante 
korst en een luchtige open structuur. 
Wil je weten wat Brandhof Bijzonder 
Brood ‘Bijzonder’ maakt? Oordeel zelf 
en kom bij de broodoven langs om een 
stukje brood te proeven.

GESCHIEDENIS VAN DE BROODOVEN
De oudste baktechnieken zijn het leggen 
van het deeg op een gloeiende steen 
of in de hete as. De broodoven is een 
Griekse uitvinding van rond 1000 v. Chr. 
In deze tijd aten de armen gerstebrood 
en de rijken tarwebrood. Rond 350 
v. Chr. werd van alle soorten granen 
taartjes, cakes en broden gebakken 
in de meest uiteenlopende vormen. 
De granen werden ook wel gekookt 
of gegeten als pap. Het brood diende 
meestal als basisvoedsel.
www.brandhofbijzonderbrood.nl

REDACTIELID BEUGELAER VOOR 
ACTIVITEITENGROEP VREESWIJK GEZOCHT
De Activiteitengroep Vreeswijk is op zoek naar een vrijwilliger die stukken 
over alle activiteiten die door de Activiteitengroep Vreeswijk georganiseerd 
worden wil schrijven.
Vindt u het leuk om:
 zelf stukken te schrijven
 aangeleverde stukken te redigeren 
 4x per jaar deel te nemen aan de redactie-overleggen van de Beugelaer

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@invreeswijk.nl
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In de periode dat Juliana koningin was werd jaarlijks op Koninginnedag een defilé gehouden 
bij Paleis Soestdijk, waarbij de koninklijke familie op het bordes stond, zoals hier in 1960.

Bron: Google

HET ONTSTAAN VAN
K O N I N G S D A G

NOG VOOR 

KONINGSDAG WERD 

GEVIERD, WERD OP 31 

AUGUSTUS 1885 DE 

EERSTE PRINSESSEDAG 

GEORGANISEERD, DE 

VIJFDE VERJAARDAG 

VAN DE TOEN JONGE 

PRINSES WILHELMINA.

DOEL VAN DE DAG WAS 

OM DE NATIONALE 

EENHEID VAN HET 

NEDERLANDSE VOLK 

TE BENADRUKKEN. 

HET KONINGSHUIS 

STOND SYMBOOL VOOR 

DEZE VADERLANDSE 

GEVOELENS. 

De allereerste Prinsessedag beperkte zich nog tot Utrecht, maar in de loop der jaren namen 
andere plaatsen de feestdag over. Na de dood van koning Willem III in 1890 besteeg Wilhelmina 
de troon. Prinsessedag veranderde toen in Koninginnedag; Wilhelmina was nu immers koningin 
geworden. Wel moest Wilhemina wachten tot ze achttien werd voordat ze aan de slag mocht als 
koningin. Tot die tijd regeerde haar moeder Emma als regentes.

In 1948 volgde Juliana haar moeder Wilhelmina op als koningin. Voor de volgende Koninginnedag 
in 1949 verschoof de datum daarom naar de geboortedag van Juliana: 30 april. Terwijl de 
koninklijke familie voorheen nooit aanwezig was bij de openbare festiviteiten, kreeg Juliana 
jaarlijks een bloemenhulde op het Paleis Soestdijk. Dit evenement vertoonde men vanaf de jaren 
vijftig rechtsreeks op de televisie. Toch was Koninginnedag nog een gewone werkdag, al kregen 
geleidelijk aan steeds meer mensen vrij op 30 april.

In 1980 besloot koningin Beatrix om 30 april in stand te houden als dag voor de aanvaarding 
van haar ambt en als nationale feestdag. Praktische redenen speelden mee, omdat haar eigen 
verjaardag op 31 januari plaats vond, midden in de winter. Eind april was veel meer geschikt qua 
weersomstandigheden voor het houden van publieke festiviteiten. Ook de viering van de dag 
veranderde onder Beatrix. Ze begon met andere leden van haar familie een of meerdere plaatsen 
in Nederland te bezoeken. Vaak organiseerde de lokale gemeente dan demonstraties van oude 
dansen en ambachten, sport- en zangactiviteiten en andersoortige evenementen. Ook groeide de 
traditie om zonder vergunning tweedehands waar op straat te koop aan te bieden.
 
Uiteindelijk trad in 2013 Prins Willem-Alexander aan als koning der Nederlanden. Koning Willem-
Alexander is op 27 april jarig. Sinds 2014 wordt het op 27 april gehouden. Vanaf die datum werd 
Koninginnedag veranderd in Koningsdag.

Rijksfotoarchief: Fotocollectie Algemeen Nederlands Fotopersbureau 



Entree Gratis
Nacht van Oranje vanaf 19.00 uur.

Koningsdag terras open vanaf 8.00 uur en live muziek vanaf 15.00 uur!

Dorpsstraat 5 - 3433 CH Nieuwegein

       Henk Dissel

         Michael Nobbe

        Michael Nobbe

           Roosy

       D
J Alex Vroo

m

       D
J Alex Vroo

m

           Niels Bode

         Denny Braaf
          Rik Nijman
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Beleef Vreeswijk tijdens Koningsdag!
De Oranjevereniging bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die elk jaar weer opnieuw de uitdaging 
aangaan om op koningsdag een geweldig feest te organiseren in het mooie, sfeervolle dorp Vreeswijk aan 
de Lek.

D I V E R S E  A c t i v i t e i t e n

KOVENI
Auteur: Robbert-Jan Triepels

Koveni, de leukste sportvereniging van 
Nieuwegein staat ook dit jaar weer op 
de vrijmarkt in Vreeswijk met leuke en 

vernieuwende activiteiten. Vanaf 9:00 
uur staan wij voor u klaar met: Een 

ballenboot, schmink en met als klap op 
de vuurpijl: een opblaasbare rodeostier! 
Naast deze activiteiten zijn er nog meer 
leuke dingen te doen dus we zien jullie 

graag tegenover Luigi’s IJssalon. 

Gezelligheid past bij Koveni, korfbal is 
namelijk niet alleen een oer Hollandse 

gemengde teamsport maar ook een 
sport waarbij je erg actief bent en goede 

vriendschappen opbouwt! Wij zijn een 
vereniging voor jong en oud.

Wist u dat dit jaar weer een 
Nieuwegeins schoolkorfbal toernooi 

gehouden wordt? 

Meer informatie hier over op: 
www.facebook.com/

events/173814479658485/
 

Wilt u meer informatie ga naar: 
www.koveni.nl

We zien je graag op 27 april verschijnen! 

VMBC HET ANKER

Van 10.00 tot 16.00 uur, nabij de Oranjebrug kun je je laten informeren over 
scheepsmodelbouw. De Varende modelbouw club Het Anker is begonnen in 1982 
met een klein groepje mensen en is intussen uitgegroeid tot een club van 65 leden 
en een aantal donateurs, die met elkaar hun hobby tot een plezierig tijdsverblijf 
trachten te maken en regelmatig bijeenkomen op clubavonden en aan de 
waterkant. 

De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn:
 Uitwisselen van kennis over de scheepsmodelbouw en alles wat er mee 

samenhangt.
 Het propageren  van deze vorm van vrije tijdsbesteding onder leden en 
 niet-leden, het organiseren en deelnemen aan demonstraties, wedstrijden, 

tentoonstellingen e.d.

Binnen de vereniging worden diverse onderdelen beoefend:
 Statische scheepsmodellen
 Varende, radiografisch bestuurde modellen
 Radiografisch bestuurde zeiljachten.

VMBC Het Anker organiseert jaarlijks diverse vaardagen die plaatsvinden in de 
Kanovijver aan de Oudegein in Nieuwegein. Dit kunnen vaardagen zijn waarbij vrij 
gevaren kan worden, maar dit kunnen ook competitiewedstrijden zijn waarbij alles 
draait om behendigheid met de boot.

Daarnaast nemen wij ook deel aan verschillende lokale evenementen zoals 
Koningsdag en de open dagen van de Museumwerf.

De modelbouwers zullen u graag alles vertellen over hun modellen en alle 
mogelijkheden en aspecten van scheepsmodelbouw.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op onze website www.vmbchetanker.nl



14 Op de Koningsmarkt in Vreeswijk

BOUWSPEELTUIN JEUGDLAND
Auteur: José Klein Haneveld

SCOUTING VREESWIJK, LANDTAK LIVINGSTONE GROEP
Auteur: Michel Struik

Stel je eens voor dat de koning en koningin naar Nieuwegein komen, waar moeten ze dan naar toe? 
Tijdens de Koningsmarkt op Vreeswijk kun jij ons helpen om een paleis en een 
troon voor ze te bouwen, want alleen kunnen we dat niet. Jeugdland zorgt voor pallets, hamers 
en spijkers. Maar bij ons in de kraam kun je je ook laten schminken of je kunt een paleis komen tekenen. Wij zien je graag 
tijdens Koningsdag op de Prins Hendriklaan van 10.00 - 16.00 uur.

OVER BOUWSPEELTUIN JEUGDLAND
Bouwspeeltuin Jeugdland is een mooie groene speeltuin in het zuiden van Nieuwegein aan het Helmkruid, naast 
voetbalvereniging Vreeswijk. We bestaan in april al 10 jaar. Spelen op Jeugdland is geschikt voor kinderen t/m de 
basisschool leeftijd. Je kunt op woensdag van 14.00 tot 16.30 uur en op zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur bij ons spelen. 
Er is van alles te doen. Je kunt duikelen op het duikelrekje, glijden van de glijbaan, spelen  in de zandbak, een potje 
voetballen of hockeyen, op de schommel, stoepkrijten, stelt lopen en nog veel meer en bij voldoende vrijwilligers kun je 
ook skelteren op de skelterbaan of hutten bouwen. Wil je even uitrusten of een glaasje limonade drinken dan kan dat op 
ons terras. Regelmatig organiseren we een workshop of een spelmiddag. Jeugdland is een ontmoetingsplek voor jong en 
oud. Terwijl uw kind speelt kunt u andere ouders en verzorgers ontmoeten. 

Meer informatie over Jeugdland staat op de website www.jeugdlandnieuwegein.nl
We zouden het heel gezellig vinden als jij ook een keer bij ons komt spelen. Dus neem je zusje, opa, vriendje of vader 
of moeder mee en kom naar Jeugdland. Vanaf 5 maart zijn we weer open.

Om extra inkomsten te generen voor Scouting Vreeswijk 
verkopen onze speltakken op de vrijmarkt verschillende 
lekkernijen, zoals oranje tompoezen, donuts, koffie/thee 
en gekoelde frisdranken. De verdiensten worden gebruikt 
om eigen activiteiten te financieren, zoals (zomer)kampen 
in binnen- en buitenland. Scouting Vreeswijk bestaat 
uit de Landtak Liviningstone Groep en de watertak 
Prins Bernard Groep. Scouting Vreeswijk is al vele jaren 
onderdeel van het Vreeswijkse verenigingsleven.  
De Landtak Livingstonegroep van Scouting Vreeswijk is 
sinds jaren actief tijdens o.a. de Koningsdagen, Vreeswijk 
bij Kaarslicht en Jaarmarkt. Zij verrichten hand- en 
spandiensten voor en binnen de Oranje Vereniging 
en Activiteitengroep Vreeswijk en helpen o.a. mee 
met inrichten en bemensen van de infostand voor de 
organisatie van de Koningsdag.

WAT IS SCOUTING NU PRECIES? 
Deze vraag wordt vaak gesteld en is niet zomaar te 
beantwoorden. Scouting biedt namelijk ontzettend veel 
verschillende activiteiten. Precies die activiteiten waar 
de verschillende leeftijdsgroepen plezier in hebben, 
interesse vóór tonen en graag willen doen. Alles draait om 
uitdaging en plezier. Scouts spelen op een verantwoorde 
manier en in een veilige omgeving. 

Om kwaliteit in het spel te brengen, zijn de activiteiten 
gebaseerd op de spel visie van Scouting. Deze spel visie 
gaat uit van de groei en ontwikkeling van kinderen en 
jongeren. Dat biedt garantie voor jarenlang plezier bij 
uitdagende activiteiten.
Scouts zie je overal! Je komt ze tegen in de buurt tijdens 
een van onze opkomsten, maar ook bij de Nationale 
Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam op 4 
mei. Scouts zijn maatschappelijk zeer actief op allerlei 
gebieden. De maatschappelijke waarde van Scouting 
concentreert zich in de vier waarden, geformuleerd 
door Scouting Nederland: jeugd en vrijwilliger, jeugd en 
maatschappij, jeugd en leren, en jeugd en groen.

SCOUTING BIJ DE LIVINGSTONE GROEP
Van Welpen naar Scouts, Explores, Pivo’s en daarna 
18+ lid naar de Stam. Alle leeftijden van 6 tot … zijn 
vertegenwoordigd in de verschillende speltakken. 
Opkomsten zijn wekelijks op het Fort Vreeswijk. 
Voor meer informatie en aanmelding kun je kijken op 
http://scoutingvreeswijk.nl 

Ben je geïnteresseerd, wil je een keer komen kijken en 
vooral mee doen. Dan dagen wij je uit om naar het Fort 
Vreeswijk te komen.  
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De Gildenborch
Raadshuisplein 1

3433 ZA Nieuwegein
info@degildenborch.nl

T 030 3039300

De Gildenborch is een voormalig 
kasteel bij Vreeswijk

Koningsdag Actie!
Tegen inlevering van deze coupon 

ontvangt u 10% korting op uw 
totale rekening t/m 29 mei 2016

- Niet geldig op feestdagen - 

U kunt bij ons komen lunchen, 
dineren of borrelen 

en genieten van 
het mooie uitzicht. 

Ook kunt u terecht voor recepties, 
vergaderingen, feesten en partijen 

tot 150 personen.

Wij zijn iedere dag geopend 
van 10.00 tot 00.00 uur.

PIEREMACHOCHELTOCHT
DE ORGANISATIE KIJKT TERUG OP EEN 
GESLAAGDE PIEREMACHOCHELTOCHT DIE 
VORIG JAAR PLAATS VOND. DIT JAAR ZAL HET 
EVENEMENT OP 10 SEPTEMBER ZIJN.
JONG EN OUD KUNNEN DEELNEMEN AAN 
DEZE TOCHT. JE KUNT JE NU AL INSCHRIJVEN 
VOOR DEELNAME. DEELNAME IS GRATIS EN 
GEHEEL VOOR EIGEN RISICO.

Wat is een Pieremachochel
Een Pieremachochel is een zelfgemaakte boot, vlot of iets 
anders, als het maar drijft en leuk versierd is. Het bouwen 
van de vaartuigjes moet op een eigen bouwplaats gebeuren, 
zoals bijvoorbeeld in de eigen tuin of ergens waar gebouwd 
mag worden. Voor materiaal en gereedschap moeten de 
bouwers zelf zorgen. 

Schrijf je in en maak kans op mooie prijzen. Een jury let er 
op hoe het vlot drijft, voortbewogen wordt, creativiteit en de 
rol van de bemanning. 

De organisatie ziet weer uit naar een kleurrijke stoet 
vaartuigjes met enthousiaste deelnemers op het water 
van de Oude Sluis. 
De organisatie is nog op zoek naar donateurs. Ook 
deze financiële middelen maken het mogelijk om van de 
Pieremachocheltocht een succes te maken. 

Voor meer informatie over deelname of opgeven als 
donateur, kun je mailen naar bootjes@invreeswijk.nl ook 
kun je informatie vinden op www.invreeswijk.nl

Auteur: Cisca Rader
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OP DE HOEK VAN DE KONINGINNELAAN EN PRINS HENDRIKLAAN 
Bij de muziektent aan de Koninginnelaan kunt u genieten van diverse optredens.

M U Z I K A L E  O P T R E D E N S

DANCEVIBE
Om 10.45uur tot 11.15 uur start Dancevibe 

Academy met demonstraties. Zij showen een 
aantal van hun dansdisciplines. De voetjes 

gaan weer van de vloer. www.ShowFashion.nl

DOLLE DIVA’S 
Tussen 11.30 en 12.15 uur verzorgen de Dolle 

Diva’s onder leiding van dirigente Ria Aukes 
een optreden. De muzikale begeleiding wordt 

verzorgd door de accordeonisten Lydia en 
Karel en drummer John. Het repertoire is 

uitsluitend Nederlandstalig en varieert van 
vrolijke meezingers tot mooie luisterliedjes. 

En meezingen mag uiteraard! Het koor 
verzorgt jaarlijks een aantal optredens in 
bejaardencentra, verzorgingstehuizen en 

plaatselijke verenigingen. Daarnaast zijn er 
gastoptredens bij andere koren en nemen zij 

deel aan muziekfestivals. 
Meer informatie over De Dolle Diva’s kunt u 
vinden op hun website: www.dolle-diva.nl 

BRULBOEI
Tussen 12.30 en 13.15 uur volgt zeemanskoor de Brulboei de Dolle Diva’s op.
Met veel plezier zingen zij een breed repertoire van vooral bekende 
Nederlandstalige liedjes. Hun motto is: “Kun je zingen, zing dan mee!”

ARTIEST MICHAEL NOBBE
Vanaf 13:30 uur tot ongeveer 14:15 uur treedt zanger Michael Nobbe op. 
Zijn repertoire bestaat uit bekende Engels- en Nederlandstalige nummers.
Michael is bekend van de hitsingle “sterker dan voorheen” waarmee hij meteen 
bekendheid kreeg bij SBS6, RadioNL en zelfs op Radio-3FM. Een graag geziene 
zanger op bruiloften, partijen, cafés en overal waar het gezellig moet zijn. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk nu op www.michaelnobbe.nl of op zijn 
facebook site Zanger Michael Nobbe.

FLASHPOINT
De dag wordt afgesloten om 14:30 uur tot ongeveer 16: 00 uur met een 
optreden van Flashpoint. Deze 5 koppige band met zangeres treedt veel op 
tijdens bedrijfsfeesten, bruiloften en braderieën. Flashpoint heeft een zeer 
breed repertoire dat varieert van reggae, disco, funk tot rock  ’n roll. Kom 
gezellig langs en sluit de dag swingend af.
www.flashpointmusic.nl

Michael 
Nobbe



18

VERKEERS M A A T R E G E L E N
Auteur: Hans van Aarnhem 

VERKEERSMAATREGELEN EN 
SPELREGELS TIJDENS 
KONINGSDAG 2016

KONINGSDAG IN VREESWIJK WORDT WEER 
EEN GEZELLIG VOLKSFEEST. NAAST EEN 
KONINGSMARKT WORDT ER EVENALS VOORGAANDE JAREN EEN VRIJMARKT 
GEORGANISEERD DOOR DE ORANJEVERENIGING VREESWIJK.
OM DE VEILIGHEID VAN U EN DUIZENDEN BEZOEKERS TE VERHOGEN ZIJN 
VOLGENDE SPELREGELS IN OVERLEG MET HULPDIENSTEN EN GEMEENTE 
OPGESTELD.

VREESWIJK ‘TUSSEN DE BRUGGEN AUTOVRIJ VANAF WOENSDAG 27 APRIL 
00.00 UUR TOT EN MET 19.00 UUR.

 Het gehele gebied  “tussen de bruggen” moet om 02.00 uur autovrij zijn. Politie en Stadstoezicht 
gaan streng controleren op foutparkeren.

 Voor het gebied Prins Hendriklaan / hoek Koninginnenlaan tot aan eerste woonblok tegenover de 
Museumwerf geldt de wegsleepregeling. Deze wordt actief toegepast vanaf dinsdag 26 april 13.00 
uur tot woensdag 27 april  19.00 uur 

 Voor de Kade en het aangrenzend stukje land van Huiden geldt geen wegsleepregeling, maar wel 
een afsluitregeling op woensdag 27 april van 0.00 uur tot 19.00 uur. Op de parkeerplaatsen waar 
een wegsleepregeling geldt, kunnen een aantal bewoners hun auto parkeren op bovenstaande 
parkeerplaatsen van 22.00 uur tot 19.00 uur, echter kunt u de parkeerplaats tijdens dit tijdstip niet 
verlaten.

 Voor particulieren is het niet toegestaan etenswaren en dranken op de vrijmarktplaatsen 
 te verkopen. Dit is alleen voorbehouden aan vergunninghouders.

 Het in gebruik nemen van de vrijmarktplaatsen is toegestaan op 27 april vanaf 05.00 uur tot 07.00 
uur. De vrijmarkt start om 09.00 uur. Na afloop moeten de vrijmarktplaatsen schoon achtergelaten 
worden.

 De organisatie is niet verantwoordelijk voor letsels of schades.

 Aanwijzingen door organisatie (Oranjevereniging Vreeswijk) en bevoegd gezag moeten worden 
opgevolgd.

18

Oranjevereniging
Vreeswijk



21Plezier en gedrevenheid

EEF VALKENBURG, COÖRDINATOR VAN DE WERKGROEP VRIJWILLIGERS
Zoals u weet worden de activiteiten in Vreeswijk allemaal georganiseerd door vrijwilligers. Eén van de 
vele vrijwilligers is Eef Valkenburg. Als geboren en getogen Vreeswijker zet hij zich al 5 jaar met veel 
plezier en gedrevenheid in als coördinator van de vrijwilligers voor de Stichting Activiteitengroep 
Vreeswijk.

V R I J W I L L I G E R  i n  b e e l d

Als coördinator zorgt Eef ervoor dat er voor alle activiteiten 
vrijwilligers worden opgeroepen die kunnen helpen bij de 
organisatie van het evenement. Zelf kan Eef niet stilzitten en 
helpt hij zoveel mogelijk mee. Het is ook leuk en gezellig om 
samen bezig te zijn.

Is u wel eens opgevallen dat de bloemen in de hanging 
baskets in de dorpskern van Vreeswijk er prachtig 
uitzien? Dit is een voorbeeld van wat Eef samen met de 
groep vrijwilligers regelt. Met grote regelmaat rijden zij door 
het dorp met een voertuig en aanhanger die ter beschikking 
is gesteld door Ton Kool. Ton heeft een pompinstallatie 
met een inhoud van 1000 liter water gemaakt waarmee de 
vrijwilligers de bloemen water geven. Dankzij Ton wordt het 
watergeven vergemakkelijkt en hoeven Eef en zijn mannen 
niet met gieters de hanging baskets te onderhouden.

Eef en de werkgroep houden zich daarnaast ook bezig met 
allerlei activiteiten in Vreeswijk. Hieronder een kleine greep 
van wat Eef samen met de werkgroep doet.  
 Weken voorafgaand aan de activiteiten zorgt Eef ervoor dat 

zijn groep alle verkeersborden op de juiste plekken hebben 
opgehangen.  
 Tijdens alle activiteiten gaat Eef al vroeg op pad om de vlag 

te hijsen.
 Zijn de mannen in gele vesten u weleens opgevallen? Ook 

dit is de groep van Eef, die ervoor zorgt dat alles soepel en 
veilig verloopt.
 Tijdens Koningsdag worden overal in het dorp de 

vlaggetjes opgehangen.
 Voor het Sluizenfestival zorgt de groep dat de loopplaten 

geplaatst worden. 
 Tijdens de Authentieke Dag helpt hij, met nog een aantal 

vrijwilligers, bij het toewijzen van de plaatsen aan de 
deelnemers.

 Bij activiteiten zoals Vreeswijk bij Kaarslicht en Intocht 
Sinterklaas worden overal waar nodig, dranghekken 
geplaatst. Tijdens de Intocht van Sinterklaas staan de 
hekken vanaf de Oranjebrug, rondom de Oude Sluis, tot aan 
het Kippenbruggetje. Maar niet alleen voor dit evenement 
worden dranghekken gebruikt. Tijdens de jaarmarkt 
zorgt de groep ervoor dat er ook mogelijkheden zijn om 
de fietsen te stallen. Op de handelskade maakt men met 
gebruik van de hekken een mooie fietsenstalling.
 Ook Vreeswijk bij Kaarslicht kan niet zonder Eef en zijn 

groep. Zodra de Sint vertrokken is, beginnen zij met het 
plaatsen van de kerstbomen en de versiering. De tenten 
worden geplaatst, de Kerststal wordt opgezet, de Sterren 
worden boven de Oude Sluis opgehangen. 
 Aan het eind van een activiteit wordt alles ook weer 

netjes opgeruimd. U begrijpt al dat de voorbereidingen 
gedurende de dag en het naderhand opruimen, voor de 
mannen betekent vroeg op en soms laat naar bed.
 Daarnaast brengt hij, samen met een kleine groep 

vrijwilligers, ook nog de Beugelaer en de bewonersbrieven 
rond. 

Ondanks dit heeft Eef ook nog tijd over voor zijn hobby’s. 
Hij gaat drie keer per week naar de sportschool, doet aan 
lange afstand loop en loopt in de zomer het beroemde 
Pieterpad. Dit jaar start zijn Pieterpad in Venlo en eindigt hij 
in Maastricht. Ook geniet hij van een lange strandloop. Zo is 
hij gestart in Vlissingen en geëindigd in Rockanje.

Coördinator van vrijwilliger is één van de vele functies 
als vrijwilliger. Is uw interesse gewekt en wilt u meer 
informatie over de mogelijkheden als vrijwilliger voor de 
Activiteitengroep Vreeswijk? 
Wij nodigen u graag uit voor een verkennend gesprek. 
Mail naar info@invreeswijk.nl
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V R E E S W I J K
van boven

Foto: www.hollandsewaterlinie.nl
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17april

Lezing Fort en Geschiedenis
Dorpshuis Fort Vreeswijk 
van14:00 - 16:00 uur 

17april

Muzikaal Diner
Dorpshuis Fort Vreeswijk 
van17:00 - 21:00 uur 

Voor de jeugd zal het befaamde 
blushuisje weer klaar staan 
waar zij zelf brandjes kunnen 
blussen. Natuurlijk zal de Henkel 
Brandweerwagen niet ontbreken.

Dit jaar wordt aan het spektakel 
een grote tent van 3 x 6 meter 
toegevoegd. Deze zal ingericht 
zijn als woonkamer en voorzien 
worden van oefenrook. In deze 
‘woonkamer’  kunt u zelf ervaren 
hoe het is om tijdens een brand in 
de rook te lopen. Er zullen diverse 
demonstraties zijn van huiselijke 
brandjes zoals bijvoorbeeld de vlam 
in de pan. Met demomateriaal kunt 
u zien hoe u deze brandjes kunt 
blussen.   

Oude Sluis
09:00 uur - 16:00 uur
Korfbalvereniging Koveni actief 
op de Oude Sluis.
Met een ballenboot, schmink 
en met als klap op de vuurpijl: 
een opblaasbare rodeostier! 
Naast deze activiteiten zijn er 
nog meer leuke dingen te doen.
09:00 uur - 16:00 uur
Kinderen kunnen hun eigen 
kaarsen maken in de kraam.

Dorpsstraat
11:00 uur - 15:00 uur
Paaltjesvoetbal naast de 
Dagwinkel.
10:00 uur - 16:00 uur
Varen in kleine bootjes voor de 
kinderen, ter hoogte van het     
Pannenkoekenhuis.

27april

KONINGSDAG
Grote vrijmarkt en commerciële 
markt door het gehele gebied 
heen.

Julianaweg
10:00 uur - 15:15 uur
De gehele dag door lopen 
diverse mascottes/figuren 
( Minion Dave/Elza en Olaf 
en Prinsessen)  vanaf de 
Julianaweg over het feestterrein 
heen, de tocht eindigt op de 
Mauritsstraat, hier kunt u met 
ze op de foto.

Prins Hendriklaan
09:00 uur - 16:00 uur
Diverse kermisattracties.      
Draaimolen/kinder 
zweefmolen/Luckey Duck en 
de Bungee trampoline.
09:00 uur - 16:00 uur
Broodoven met ambachtelijk 
gebakken brood.
10:00 uur - 16:00 uur
Bouw zelf een kasteel en 
een troon voor de Koning en 
Koningin bij Bouwspeeltuin 
Jeugdland.
10:00 uur - 16:00 uur
Unicef Studententeam springen 
op een luchtenkussen en 
vingerverven voor het goede 
doel.

Nabij de oranjebrug
10:00 uur - 16:00 uur
Laat je informeren over 
scheepsmodelbouw door 
VMBC Het Anker.

Nabij de oranjebrug
10:00 uur - 16:00 uur
Hier kunt u weer alles leren 
over brandjes blussen.

A C T I V I T E I T E N  kalender
24

22april

Cursus in Balans 
Dorpshuis Fort Vreeswijk 
van10:15 - 11:15 uur 

23april

Plantenmarkt
Dorpshuis Fort Vreeswijk 
van11:00 - 15:00 uur 

24april

Opening Aquarel expositie
Dorpshuis Fort Vreeswijk 
van15:00 - 16:00 uur 
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Artiest Michael Nobbe
Kunt u tussen 13:30 uur tot 
ongeveer 14:15 uur: zien 
optreden.  Zijn repertoire 
bestaat uit bekende Engels- en 
Nederlandstalige nummers. 
Michael is bekend van 
de hitsingle “sterker dan 
voorheen” waarmee hij 
meteen bekendheid kreeg 
bij SBS6, RadioNL en zelfs op 
Radio-3FM.
Een graag geziene zanger 
op bruiloften, partijen, cafés 
en overal waar het gezellig 
moet zijn. Nieuwsgierig 
geworden? Kijk nu op www.
michaelnobbe.nl of op zijn 
facebook site Zanger Michael 
Nobbe.
Flashpoint
De dag wordt afgesloten om 
14:30 uur tot ongeveer 
16: 00 uur: met een optreden 
van Flashpoint. Deze 5 koppige 
band met zangeres treedt veel op 
tijdens bedrijfsfeesten, bruiloften 
en braderieën. Flashpoint heeft 
een zeer breed repertoire dat 
varieert van reggae, disco, funk tot 
rock  ’n roll. Kom gezellig langs en 
sluit de dag swingend af.
www.flashpointmusic.nl

De Oranje Vereniging roept 
iedereen die muziek kan 
maken op om plaats te 
nemen in het feestgebied als 
straatmuzikant. 

Ook Living Statue’s die hun 
kunsten willen vertonen 
worden uitgenodigd om 
naar Vreeswijk te komen. 
Je kunt overal in het 
feestgebied plaatsnemen. 
Hiervoor hoef je je niet aan 
te melden.

Margrietstraat
10:00 uur - 15:30 uur
Koningsspelen op de 
parkeerplaats. Er zijn leuke 
prijsjes te winnen. Prijsuitreiking 
om 15.30 uur.

Mauritsstraat
10:00 uur - 15:15 uur
De gehele dag door lopen 
diverse mascottes/figuren 
(Minion Dave/Elza en Olaf en 
Prinsessen) vanaf de Julianaweg 
over het feestterrein heen, zij 
eindigen op de Mauritsstraat, 
hier kunt u op de foto met ze. 

Beatrixstraat
10:00 uur - 16:00 uur
Steun Stichting Tess Dolfijnen  
door te springen op het 
luchtkussen.

Muziek
Konginginnenlaan
10:00 uur - 16:00 uur
Draaiorgel nabij de Willem 
Alexanderschool

In de muziektent aan de 
Koninginnelaan hoek Prins 
Hendriklaan kunt u genieten 
van diverse optredens.
Dancevibe
Om 10.45 uur tot 11:15 uur:  
Start Dancevibe Academy met 
demonstraties. Zij showen een 
aantal van hun dansdisciplines. 
De voetjes gaan weer van de 
vloer. www.ShowFashion.nl
Dolle Diva’s 
Kunt u tussen 11:30 uur en 
12:15 uur:  horen en zien 
optreden onder leiding van 
dirigente Ria Aukes. De muzikale 
begeleiding wordt verzorgd 
door de accordeonisten Lydia en 
Karel en drummer John.
Brulboei
Kunt u tussen 12:30 uur en 
13:15 uur:  zien optreden.
Met veel plezier zingen zij een 
breed repertoire van vooral 
bekende Nederlandstalige 
liedjes. Hun motto is: “Kun je 
zingen, zing dan mee!”

29april

Cursus in Balans 
Dorpshuis Fort Vreeswijk 
van10:15 - 11:15 uur 

06mei

Cursus in Balans 
Dorpshuis Fort Vreeswijk 
van10:15 - 11:15 uur 

11mei

Kinderactiviteit Beestenboel 
Dorpshuis Fort Vreeswijk 
van14:30 - 16:00 uur 

13mei

Laatste les cursus in Balans 
Dorpshuis Fort Vreeswijk 
Van 10:15 - 11:15 uur 

13mei

Bingo
Gezellig, spannend, leuk en mooie 
prijzen. Aanvang 20.00 uur.

20mei

PUBQUIZ
Van 20.00 - 22.30 uur.

08juni

Kinderactiviteit
Van 14.30 - 16.00 uur.

10juni

Bingo
Aanvang 20.00 uur.
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Vreeswijk heeft niet lang zonder bakker of 
kaaszaak gezeten. Broodje Kaas heeft de leegte 
gevuld die ontstond doordat beide winkels in 
november de deuren sloten. Sinds 8 maart kunt 
u voor vers brood, banket, kaas, noten, wijn en 
delicatessen terecht op één adres. 

27

O N D E R N E M E R  I N  B E E L D

 - advertorial  -

Broodje Kaas is een initiatief van twee echte Vreeswijkers, Bas van 
Meegen en Arjen van Vliet. Zij aarzelden niet toen eind vorig jaar 
zowel de bakker als de kaaszaak de deuren sloten. In 2011 heropende 
Bas de supermarkt, die bijna een jaar gesloten was geweest. “Zolang 
mocht het deze keer niet duren”, vertelt hij. “Vreeswijk zonder bakker, 
dat kan niet. Een supermarkt, drogist, bloemist, bakker en slager hóren 
in elk winkelcentrum thuis.” Het pand waar de kaaszaak jarenlang 
gehuisvest was, werd meteen gehuurd en in januari en februari werd 
druk verbouwd. Vanaf 8 maart kon Vreeswijk kennismaken met 
Broodje Kaas, een combinatie van de winkels die verdwenen waren.

Om dat mogelijk te maken is elke vierkante meter benut voor het winkeloppervlak. 
Voorin de zaak is de kaasafdeling gevestigd. Broodje Kaas verkoopt opnieuw 
Weydeland-kaas, tot vreugde van veel mensen uit de omgeving. 
Ook vind je er een ruim assortiment aan vers gebrande noten, mooie wijnen en 
delicatessen. Achterin de winkel is de brood- en banketafdeling gevestigd. Het 
banket is afkomstig van Tamminga en Verweij en die naam staat garant voor 
kwaliteit.

Broodje Kaas is, zoals de naam al doet vermoeden, meer dan alleen een winkel voor 
kaas en brood. Bas van Meegen: “De meerwaarde zit in de combinatie: versbelegde 
broodjes. En niet alleen met kaas, maar ook met overheerlijke beenham of 
carpaccio, om maar iets te noemen. Alle vleeswaren zijn biologisch en worden 
dagelijks vers geleverd door slager Post. En de broodjes worden de hele dag door 
afgebakken in de winkel. 

De broodjes kunnen niet alleen meegenomen worden, maar ook ter plekke 
genuttigd worden. In en voor de winkel is een aantal zitplaatsen. Niet alleen voor 
een broodje, maar ook voor een lekker kopje koffie of thee, al dan niet met gebak, 
of een versgeperste jus d’orange. Arjen van Vliet: “Er was in Vreeswijk nog geen plek 
waar je ’s ochtends wat kunt gaan drinken. Nu kan dat elke dag vanaf acht uur  
’s ochtends. Niet alleen prettig voor toeristen zoals fietsers of de pleziervaart, maar 
ook voor de mensen op het dorp. We willen graag een sociale ontmoetingsplaats 
worden voor Vreeswijk. Daarom vragen we ook niet de hoofdprijs. Koffie met gebak 
heb je al voor € 3,50 en een ontbijtje voor slechts € 4,95. Om hier op te eten of mee 
te nemen.”

Broodje Kaas is gevestigd in het pand waar voorheen de kaaszaak zat. 
Bas van Meegen: “Voor veel mensen is het daardoor een verrassing dat we 
ook brood en banket verkopen. Hadden we in de voormalige bakkerszaak 
gevestigd, dan hadden de mensen waarschijnlijk geroepen: ‘Verkopen jullie 
ook kaas?’ Maar wie eenmaal binnen is geweest weet dat.”

www.broodje-kaas.nl

Vreeswijk

BROODJE KAAS
brood - kaas - belegde broodjes - banket - noten - wijn
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Wij zijn een onafhankelijk assurantiekantoor en komen persoonlijk bij u thuis voor het geven van een 
goed en passend advies, of het nu gaat om een inboedelverzekering, inkomensverzekering of een 
hypotheek. 

Wij doen zaken met vrijwel alle verzekeringsmaatschappen en geld-verstrekkers.

Bij een eerste hypotheekgesprek brengen wij geen kosten in rekening.

Al 35 jaar het vertrouwde adres voor al uw verzekeringen en hypotheken. 

Mauritsstraat 3 
3433 CG Nieuwegein

Tel 030-6019988 
Fax 030-6019989 

Email info@ahoogendoornassurantien.nl 

28

S l u i s m ee s te r 
A r i e  Va l ke n b u r g
‘Dit is het mooiste beroep dat er bestaat.’
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S l u i s m ee s te r  A r i e  Va l ke n b u r g       

        B E AT R I X S L U I S
Arie Valkenburg is al bijna veertig jaar sluismeester op de 
Prinses Beatrixsluis. Drie jaar geleden ging hij met pensioen, 
maar dat is voor hem geen reden om niet op de sluis 
te blijven werken. Hij draait nog wekelijks diensten. ‘De 
spanning in dit vak blijft, elke dag is weer anders’, begint Arie.

Met zijn veertig jaar ervaring kan hij wel zeggen dat er veel is 
veranderd in die tijd. Arie: ‘Vroeger liepen we met een boekje 
en een pen over de muur bij de sluis en noteerde we de 
gegevens van de schepen die voorbij kwamen. Nu hebben 
we contact vanuit het bedieningscentrum, dat tussen de 
twee bestaande kolken in staat. De marifoon gebruik ik om te 
communiceren met schippers. Ik doe altijd hard mijn best om 
de schipper zo snel mogelijk de sluis te laten passeren, dat is 
wat de spanning erin houdt’.

VAN SCHIPPER NAAR SLUISMEESTER
Het is niet gek dat Arie als sluismeester werkt want zoals hij 
het zelf zegt ‘de scheepvaart zit in mijn bloed’. Arie: ‘Ik ben 
geboren en getogen in Vreeswijk. Mijn vader werkte als 
schipper. De eerste keer dat ik het stuur van zijn schip vast 
had was ik nog heel klein, ik mocht zelf een stukje varen 
over de Lek. Later, toen hij ziek werd, namen mijn broer van 
achttien en ik, toen dertien, het werk van hem over. Dat kan 
je je nu niet meer voorstellen, maar dat gebeurde toen zo. 
Toen ik zelf een gezin kreeg, ben ik gestopt met varen en als 
sluismeester aan de slag gegaan. Dit waren zowel dag- en 
nachtdiensten en ook in het weekend ging het door.’

NIEUWE 3E KOLK
‘Ik zie dat de scheepvaart verandert. Waar we voorheen 
nog drie schepen tegelijkertijd konden schutten, past 
er nu nog maar een in de sluis. Alle schepen zijn zo veel 
groter geworden, dat de nieuwe 3e kolk een uitkomst is. 
Het ontwerp dat ik heb gezien vind ik hartstikke mooi. 
Ik verwacht dat schippers ook blij zijn met de dubbele 
roldeuren in plaats van de hefdeuren. Zo hoeven ze minder 
lang te wachten doordat er twee schepen van 135 meter in 
de sluis passen, dat noemen ze schutten XL (lees meer in het 
kader – red.). Nog een pluspunt voor de schippers is dat ze 
straks niet meer nat worden als ze door de deuren van de 
kolk varen, dat gebeurt bij de hefdeuren wel. Ik vind ook dat 
ze een goede oplossing hebben bedacht voor de reparatie 
van de roldeuren, deze kunnen in de ‘deurkas’ gerepareerd 
worden wat een hoop gedoe scheelt want de deuren zijn 
heel erg groot en zwaar.’ 

VEILIGHEID
‘Als sluismeester sta je ook in voor de veiligheid. Het is 
bijvoorbeeld altijd goed opletten wanneer grote schepen 
en recreatievaart tegelijkertijd worden geschut. De 
recreatievaart beschikt vaak niet over een marifoon dus dan 
moet ik, net zoals vroeger, naar buiten om de recreatievaart 
te begeleiden. Het is vooral belangrijk dat de kleine bootjes 
niet in het schroefwater van de grote schepen terecht 
komen. Dit is stevige stroming achter een schip, waardoor 
je het bootje niet meer kan besturen. Recreatievaart is 
zich hier niet altijd bewust van en dat kan nog wel eens 
gevaarlijke situaties opleveren. Met de 3e kolk kunnen we 
de recreatievaart en beroepsvaart beter scheiden, maar we 
zien de recreatievaart toch het liefst zoveel mogelijk door het 
Merwedekanaal gaan. Dat blijft een stuk veiliger.’

BIJZONDERE ERVARING
Arie heeft al een hoop meegemaakt als sluiswachter. Wat 
hem vooral is bijgebleven zijn de strenge winters waarbij 
de sluis vol lag met ijs. ‘De hefdeuren groeiden vast door 
het ijs. Doordat schepen het ijs tegen de deur aan stuwden, 
kwam de deur er nauwelijks meer uit. IJsploegen werden 
ingeschakeld om met kokende pekel en hakbijlen het ijs van 
de deuren af te krijgen. Spectaculair om te zien’. 

BAND MET VREESWIJK EN DE LEK
‘Ik heb een bijzondere band met Vreeswijk, de Lek en het 
Lekkanaal. Elke avond lopen mijn vrouw en ik een rondje en 
dan blijf ik altijd even op de dijk staan om de Lek te bekijken. 
Zelfs toen ik terug kwam van twee weken vakantie, was het 
eerste wat ik deed weer even naar de Lek wandelen. Voor mij 
verveelt dit nooit.’

Auteur:  Rijkswaterstaat

SCHUTTEN XL
De 3e kolk bevat straks aan weerszijden dubbele 
roldeuren. Dat is zeer betrouwbaar en robuust, want 
bij onverhoopt falen van een sluisdeur – bijvoorbeeld 
na een aanvaring -  blijft de sluis toch in bedrijf, omdat 
er altijd een reservedeur beschikbaar is. Worden alleen 
de buitenste deuren gebruikt, dan is de kolk 297 
meter lang en ontstaat er ruimte voor het schutten 
van twee schepen van ieder 135 meter lang. Dit wordt 
‘schutten XL’ genoemd.
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In het afgelopen half jaar is er hard gewerkt om het renovatieplan verder uit te werken. 

Het ontwerp is in samenspraak met de gebruikers, de beheerders, het Wijkplatform Vreeswijk, 
de stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk en de gemeente Nieuwegein ontwikkeld tot een concreet 
verbouwingsplan. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd en er zijn een aantal aannemers 
gevraagd om een offerte en een plan van aanpak in te dienen. 

Kortom: de verbouwing van Fort Vreeswijk kan naar verwachting binnenkort van start gaan. 

Auteur: Maarten Bent, Henk Jan Bos - foto: www.hollandsewaterlinie.nl

R E N O V A T I E  F o r t  V r e e s w i j k

ARCHITECT 
MAARTEN BENT EN 

BOUWMANAGER 
HENK JAN BOS 

VERTELLEN
De afgelopen maanden is er hard 

gewerkt aan de voorbereiding 
voor de verbouw van Fort 

Vreeswijk. De Architect heeft ter 
voorbereiding op zijn ontwerp 

gesprekken gevoerd met de vaste 
huurders van het Fort. Op basis 

hiervan heeft hij zijn ontwerp 
vormgegeven en zijn de plannen 

uitgebreid besproken in de 
stuurgroep, waarin de gemeente 

Nieuwegein, het Wijkplatform 
Vreeswijk en de stichting 

Dorpshuis Fort Vreeswijk zitting 
hebben. Ook is het ontwerp 

voorgelegd en besproken met de 
huurders van het fort.

Om het definitieve ontwerp in te 
kunnen dienen als aanvraag voor 

de omgevingsvergunning zijn 
eerst het installatieontwerp en de 

constructieve aanpassingen nog 
besproken met externe adviseurs.

www.nieuwegeinsewijken.nl/

vreeswijk/

RENOVEREN IN TWEE DELEN
Een groot deel van de bebouwing op het Fort is een Rijksmonument als onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, vandaar dat het ontwerp ook is voorgelegd en besproken 
met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Monumentencommissie van de gemeente 
Nieuwegein. Dit overleg heeft er toe geleid dat de verbouwingsplannen gesplitst zijn in 
twee fases, te weten:
 Fase 1: Verbouw van het Fort (Dorpshuis, Huisarts, Museum Vreeswijk)
 Fase 2: Verbouw van het Kruithuis
Voor deze splitsing is gekozen omdat het ontwerp voor het Kruithuis nog niet is 
goedgekeurd en we geen vertraging wilde oplopen bij de uitvoering van de renovatie van 
het hoofdgebouw. De omgevingsvergunning voor fase 1 is eind februari 2016 door de 
gemeente afgegeven. Over de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor fase 2 is nog 
overleg gaande.

WIE WORDT DE AANNEMER
Inmiddels zijn alle vergunningsstukken verder uitgewerkt tot aanbestedingsstukken en is 
de aanbestedingsprocedure gestart. Op 24 maart 2016 zullen de geselecteerde aannemers 
een presentatie voor de selectiecommissie houden en hun prijsaanbieding in een gesloten 
enveloppe inleveren. Na alle presentaties van de aannemers en de beoordeling door de 
selectiecommissie, zullen de enveloppen worden geopend en zal bekend worden wie het 
beste resultaat heeft behaald.

Als eenmaal de aannemer bekend is, kan ook de daadwerkelijke verbouwing van fase 1 
van Fort Vreeswijk gaan plaatsvinden. Dan weten we ook het plan van aanpak en hoeveel 
overlast dat voor de gebruikers van het fort gaat opleveren. Uiteraard proberen we de 
overlast zoveel mogelijk te beperken en we zullen dan ook regelmatig overleg hebben 
met de huurders van het fort. Op het moment dat u dit leest, is waarschijnlijk de aannemer 
geselecteerd en is er al weer veel meer bekend over de voortgang van de renovatie. Wij 
houden u op de hoogte. 14 april zijn bewoners van Vreeswijk door de initiatiefnemer, 
Wijkplatform Vreeswijk, bijgepraat over het verbouwingsplan.

www.nieuwegeinsewijken.nl/vreeswijk
www.nieuwegeinsewijken.nl/vreeswijk


Nijverheidsweg 9j
3433 NP Nieuwegein

T: 030 2817961
www.vakgaragedeliesbosch.nl

Altijd vertrouwd dichtbij

Werken bij Wiver, iets voor jou?

Wij hebben een breed aanbod van vacatures voor jou. 
Hieronder staat een kleine selectie:
 Chauffeur verhuizer
 Verhuismedewerker
 Bouwlogistiek personeel
 Vrachtwagenchauffeur
 Handyman
 Magazijnmedewerker
 Heftruckchauffeur
 Orderpicker

Nieuwegein
Handelskade 87

3434 BE Nieuwegein
T 030-6067079
F 035-6938643

E nieuwegein@wiver.nl
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Al bijna 2 jaar is een groep vrijwilligers bezig om fondsen te werven voor Fort Vreeswijk, 
daarbij gesteund door de gemeente. De groep bestaat namens het Fort uit Carin van 
Meegen, Monique de Beer en Rolf van der Mark en namens de gemeente uit Marije Boerhof 
en Sandra Zwart.
In 2015 hebben we een aantal subsidietoezeggingen binnengesleept, n.l. van het K.F. 
Heinfonds en de Rabobank: beide € 25.000,00. Begin 2016 is hier een succesvol vervolg aan 
gegeven. Het Oranje fonds zegde € 15.000,00 toe voor inrichtingskosten. Op nagenoeg 
dezelfde dag volgden twee grote toezeggingen t.b.v. de aanpassingen van het Fortgebouw. 
Stichting DOEN met € 50.000,00 en als klap op de vuurpijl zegde de Provincie Utrecht € 
150.000,00 toe.
Een mooi resultaat tot nu toe en het inspireert om verder te gaan. We gaan de volgende 
ronde in, waarin nog een flink aantal fondsen benaderd zullen worden en we starten met 
de campagne crowdfunding. Alle hulp om van het Dorpshuis Fort Vreeswijk een huiskamer 
voor de buurt te maken is welkom. Wij maken ons hard voor deze campagne en hopen dat u 
ook uw steentje wilt bijdragen, zodat we samen van 2016 een prachtig fondsenjaar voor het 
Fort kunnen maken.

Met veel hulp van de leden van Rotary hebben vrijwilligers van t Dorpshuis de buitenboel een grondige 
schoonmaakbeurt gegeven op 12 maart 2016. We kijken alweer uit naar volgend jaar. 
Als die hulptroepen er dan ook weer zijn!

GENIETEN VAN een 4-gangen diner, met lekkere live muziek én je doneert daardoor 

automatisch het goede doel . Dat is de gedachte geweest achter het MUZIKAAL 
DINER DAT OP ZONDAG 17 APRIL WERD GEHOUDEN.

Fondsenwerving
Auteur: Rolf van der Mark 

Auteur: Atie Wakkee

Auteur: Atie Wakkee

N L  D O E T  V o o r j a a r s c h o o n m a a k

M u z i k a a l  d i n e r
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De ‘Maandagschilders’ exposeren hun werk. Tot aan de verbouwing van het Dorpshuis kunt u 
binnenlopen om de kunstwerken te bekijken. In de Toneelzaal van het Dorpshuis op Fort Vreeswijk, 
Fort 1 Nieuwegein (Vreeswijk). Ingang is via de entree bij de huisartsenpraktijk. U kunt terecht op 
zondag 24 april en verder op de dagen en tijden dat het Dorpshuis geopend is. De toegang is gratis. 
Consumpties zijn verkrijgbaar in de expositieruimte. Informatie over kunstenaar en (evt. koop van) 
de schilderijen kan de beheerder u geven.
Auteur: Ton Jägers

E X P O S I T I E  Aquarelgroep

DE SCHILDERGROEP VAN 
DORPSHUIS VREESWIJK, 
VOORTGEKOMEN UIT DE 
AQUARELCURSUS IN HET 
VROEGERE ‘BUURTHUIS’, 

NOEMT ZICH NU ‘DE 
MAANDAGSCHILDERS.’ 

DE NAAM KOMT VOORT 
UIT HET FEIT DAT DE 

GROEP HOBBYSCHILDERS 
AL JAREN SAMEN 

SCHILDEREN OP DE 
MAANDAGOCHTEND.

Door de jaren heen 
zijn de grenzen wat 
verlegd van traditionele 
aquareltechniek naar 
meerdere andere technieken 
zoals het gebruik van acrylverf, werken met papier 
en de combinatie met andere materialen. Omdat iedereen vrij is om de 
verschillende mogelijkheden toe te passen en de eigen persoonlijke voorkeuren 
daarin de hoofdrol spelen, zijn de resultaten dan ook zeer divers. De schildergroep 
staat onder de bezielende leiding van Nini Nagy. 
 
De klassiek realistische weergave van de aquarelkunst is terug te vinden in het werk 
van Ingrid Bakker, Coby van Dijk, Cobi Kolle en Sonja Stijger. Ook te bewonderen is de 
half-abstracte kleurigheid in de werken van Jeanne van de Greef.
Het werk van Vera van Engelen, Til van Vliet en Jannie Hensbergen is te plaatsen 
onder een meer experimentele aanpak. De sfeervolle landschappen zijn de creaties 
van Elisabeth Schouten. 

Kortom, een kleurrijke en heel diverse verzameling kunstwerken die, naar wij hopen, 
een boeiende, inspirerende en leuke tentoonstelling oplevert. Een aantal schilderijen 
wordt voor een kleine prijs te koop aangeboden. De tentoonstelling is te bezichtigen 
in het Dorpshuis en wordt op zondag 24 april om 15:00 uur officieel geopend.
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BOUW MEE AAN EEN VERLICHT DORPSHUIS

Het wordt een mooi Dorpshuis op Fort Vreeswijk. Om het nog 
mooier te maken doen we een beroep op u. Met uw bijdrage 
kunnen we daglicht in de grote zaal aanbrengen.  We vragen 
u om een bijdrage te leveren aan het project: “huiskamer voor 
de buurt”.  Doet u mee? Er zijn veel manieren om een bijdrage 
te leveren.

Auteur: Rolf van der Mark, Monique de Beer

HOE WAS HET OOK ALWEER
Bewoners van Vreeswijk hebben voorkomen dat het 
Dorpshuis Fort Vreeswijk zou verdwijnen. Zij hebben het 
heft in handen genomen en zijn met de gemeente in 
gesprek gegaan over de mogelijkheid om Fort Vreeswijk in 
eigen beheer voor de wijk te behouden. Dit is gelukt. Sinds 
1 januari 2014 voeren vrijwilligers het beheer. Zij doen dat 
met veel succes. Wijkbewoners kunnen gebruik blijven 
maken van de huisartsenpraktijk, Saltro, de peuterspeelzaal 
van Kind&Co en alle activiteiten die er georganiseerd 
werden. Ook Museum Vreeswijk blijft zo toegankelijk en kan 
van de faciliteiten gebruik maken. Bovendien hebben de 
bewoners nieuwe organisaties aangetrokken zoals Algemene 
Hulpdienst Nieuwegein, Buurtzorg en Vitras en zijn er veel 
activiteiten bij gekomen. Het Dorpshuis draait met succes 
en zónder subsidie! Een echte huiskamer voor de buurt waar 
iedereen welkom is en mee kan doen.

Fort Vreeswijk moet behouden worden als vestingwerk en 
als Dorpshuis. Voor behoud als Dorpshuis moet het gebouw 
worden gemoderniseerd. De Stichting Dorpshuis Fort 
Vreeswijk spant zich in om de benodigde gelden voor de 
verbouwing bij elkaar te sprokkelen. Met uw steun kan het 
Dorpshuis de belangrijke sociale functie blijven vervullen en 
kunt ook ú gebruik gaan/blijven maken van de faciliteiten op 
het Fort! 

DONATIE
Een kleine of grote geldelijke bijdrage is erg welkom.
Voor de noodzakelijke verbouwing van het Dorpshuis is veel 
geld nodig. Het meeste is al gerealiseerd. 
De gemeente Nieuwegein verstrekt een voorschot van 
€733.000,= en via fondsenwerving hebben we inmiddels een 
bedrag opgehaald van € 265.000,=. 

We ‘verdienen’ € 27.000,= door het verfwerk zelf uit te voeren. 
Om de totale renovatie van het Fort te kunnen realiseren 
komen we nog tussen de €50.000 en € 75.000,= tekort. Vooral 
het aanbrengen van ramen in de grote zaal, waarmee er weer 
daglicht binnen komt, is een grote wens van alle gebruikers.

Uw donatie kunt u overmaken naar 
NL93TRIO 0391 0175 86 t.n.v. Dorpshuis Fort Vreeswijk 
ovv ‘huiskamer voor de buurt’

UW BIJDRAGE IN NATURA
Mix&Match
Iedereen kan wel wat en alles kunnen we gebruiken. Door 
slim te mixen en matchen zetten wij uw talent om in 
klinkende munt.
Bijvoorbeeld: U maakt muziek en biedt aan om een concertje 
te geven. Wij nodigen publiek uit en vragen een passende 
entreeprijs. De opbrengst gaat in de ‘huiskamer-voor-de-
buurt pot’

MEER DINGEN DIE U AAN KUNT BIEDEN:
  een workshop geven
  mooie dingen maken voor de veiling
  sneltekenen
  jam maken
  puzzeltocht organiseren
  stoelmassage
  grimeren
  enzovoorts, enzovoorts

Uw aanbod is heel welkom. Wat het ook is. 
Aanmelden hiervoor en/of meer informatie bij mevrouw 
Jajette Mom. T: 030-8775657
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CAMPAGNE VAN 1 APRIL TOT 1 JULI
De campagne ’t Fort komt nog wat t€kort, bouw mee aan een verlicht Dorpshuis loopt 3 maanden. In deze periode worden 
bedrijven, organisaties én particulieren benaderd om een bijdrage te leveren aan de verbouwing van Dorpshuis Fort Vreeswijk.

WAT GAAT ER GEBEUREN
Naast wat u zelf nog gaat aanbieden en wat wij vervolgens gaan organiseren, zijn er allerlei acties.

Actie Wanneer Wat kunt u doen
Mailing naar bedrijven en organisaties April Suggesties aanleveren
Plantenmarkt  Zaterdag 23 april 11.00 tot 15.00 uur Stekjes geven voor verkoop
  Plantjes kopen  
  Meehelpen bij verkoop
Verkoop Fortkonijntjes en spullen 27 april Koningsdag Vrijmarkt Mooie spullen voor de verkoop geven
Collecte Oranjefonds 17 tot 21 mei Opgeven als collectant
Veiling kunst, antiek en andere mooie spullen Zaterdag 25 juni 14.00 uur Kunst, antiek en andere mooie spullen  
  aanleveren

MEER INFORMATIE EN AANLEVEREN ACTIES EN SPULLEN
Voor het aanleveren van eigen actie en voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
mevrouw Jajette Mom, T: 030-8775657of email: soekmekaer@gmail.com. Voor het aanleveren van kunst, 
antiek en andere mooie spullen kunt u bellen met de beheerder van t Fort: 06-21664918

Ve i l i n g  ‘g ev e n  e n  n e m e n ’ 
Het is geven en nemen bij de veiling Fort Vreeswijk. De veiling vindt plaats op 

ZATERDAG 25 JUNI en begint om 14.00 uur in de toneelzaal van Fort Vreeswijk.

“DELEN IS HET NIEUWE VERMENIGVULDIGEN.” EDUARD DE BOER

P l a n t e n m a r k t
Zet de voorjaarsbloemetjes maar buiten! Ze zijn volop te koop op Fort Vreeswijk!

ZATERDAG 23 APRIL is er een grote plantenmarkt  van 11.00 tot 15.00 uur.  Met een grote 
keuze aan kleurige en geurige planten voor in uw tuin of uw balkon.

Zo draagt u bij aan een fleurig en kleurig Vreeswijk  en komt de opbrengst ten goede aan 
de verbouwingsplannen van het Dorpshuis. U ‘plant’ een financieel stekje dat met goede 
verzorging uit mag groeien tot een onverwoestbare boom n.l. een fraai Dorpshuis voor de 
toekomst! De gehele opbrengst gaat  in de ‘verbouwingspot.’ Koffie, thee en lekkers zijn 
aanwezig ter verhoging van de sfeer. 

Het eerste veilingstuk is al binnen. En meteen een top-stuk. 
Een pentekening van Vreeswijk met ‘t zicht op Vianen.
De hoogste bieder gaat op zaterdag 25 juni met deze 
pentekening naar huis. 

Mooie spullen mogen worden gedoneerd. Kunst, antiek, goede 
gebruiksvoorwerpen, zelfgemaakte creaties en nog veel meer zaken 
gaan op de veiling onder de hamer. Onze veilingmeester 
Ad Elbertse maakt er weer een waar feestje van. We hopen natuurlijk 
ook op een of meer pronkstukken voor de veiling. Iets wat tegen 
verwachting hoog zal worden getaxeerd en dat hopelijk ook het 
verwachte bedrag opbrengt, of misschien wel teweeg brengt dat 
geïnteresseerden flink tegen elkaar op gaan bieden. Zo is het delen 
van u voor ons het nieuwe vermenigvuldigen. 
Mogen we u vragen om goed om u heen te kijken welke spullen 
voor u passé zijn maar waar u anderen heel blij mee kunt maken. 
De waardevolle spullen kunnen worden aangemeld en kunnen 
een week vóór de veiling worden aangeleverd. Het aanmelden van 
spullen kan vanaf heden via het telefoonnummer van de beheerder 
van Dorpshuis Fort Vreeswijk  
T. 030 6060090 en 06 21664918
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BEWEGEN in‘t Dorpshuis

BETER BEWEGEN
Gelukkig is Ria Goulmy weer terug. Zij is tijdelijk goed vervangen door Rogier van der Lingen en Marco van den Heuvel van 
Flexmove maar is blij dat zij zelf weer voor haar groepen staat. Iedere dinsdag komen er verdeeld over de dag vier groepen 
deelnemers om mee te doen met de les ‘Beter Bewegen’. De oefeningen dragen bij aan kracht, coördinatie, lenigheid en 
uithoudingsvermogen en geven daarom een goed en ontspannen gevoel van het lichaam. Voor aanmelden en meer informatie 
kunt u op dinsdag in het Dorpshuis terecht.

GOED IN BALANS
In de maanden april en mei wordt in het Dorpshuis de cursus In Balans gegeven. De cursus is voor iedereen die merkt dat 
hij/zij wat moeite krijgt met het bewaren van het evenwicht. In de cursus wordt het evenwicht getraind onder leiding van 
een fysiotherapeut. De cursus wordt georganiseerd door samenwerkende organisaties in en om Fort Vreeswijk. Bij gebleken 
belangstelling wordt deze cursus volgend jaar herhaald. De cursus wordt georganiseerd door Dorpshuis Fort Vreeswijk, 
Buurtzorg Nieuwegein Zuid, Huisartsenpraktijk Vreeswijk, Zorgspectrum en SportID.

KOERSBAL
Iedere woensdagochtend is er een enthousiaste groep aan het koersballen. Op een leuke manier bewegen in een gezellige sfeer. 
Kom een keer kijken of het ook iets voor u is. Het koersbal start om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur.

YOGA
Op donderdagavond is er yoga voor dames. De yogalessen zijn van 19.30 tot 21.30 uur.

IN DE PLANNING
Rollator APK
Wegens groot succes vorige zomer organiseren we opnieuw een leuke en leerzame Rollator APK. Vrijdag 22 juli organiseert 
Fort Vreeswijk/Dorpshuis in samenwerking met Huisartsenpraktijk Vreeswijk, RepairCafé, Buurtzorg NieuwegeinZuid en de 
Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) een Rollator APK. Rollator-gebruikers kunnen hun rollator laten nakijken op veiligheid 
en waar nodig de remmen bijstellen of remmen vervangen en de juiste hoogte in laten stellen. Een fysiotherapeut en de 
wijkverpleegkundige van Buurtzorg geven tips en adviezen over een goede houding tijdens het lopen met een rollator en het 
makkelijker nemen van hindernissen. Hiervoor wordt een oefencircuit uitgezet. Er worden ook tips gegeven over goed en veilig 
gebruikmaken van uw rollator.

Daarnaast kunt u kennismaken met laagdrempelige voorzieningen die uw wereld en mogelijkheden verruimen. 
Rolstoel-en wandelwagen natuurwandeling. Op vrijdag 19 augustus om 14.00 uur is er een natuurwandeling ‘rondje Vreeswijk’ 
onder leiding van een gids. Meer informatie volgt.
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GROOTS NAUTISCH EVENEMENT 
IN VREESWIJK 29, 30 EN 31 JULI
Oude tijden herleven in hartje Vreeswijk deze zomer. De wateren van dit 
voormalige schippersdorp op het kruispunt van Neerlands ooit belangrijkste 
waterwegen, zullen weer volstromen met oude binnenvaartschepen uit alle 
windstreken. Vreeswijk wordt weer zoals onze ((over)groot)ouders haar zagen. 
Houd de laatste vier dagen van juli alvast maar vrij in de agenda! 

Auteur: Cisca de Ruiter - Organisatiemedewerker Museumwerf Vreeswijk / VreeswijkVolVaart

V R E E S W I J KVO LVA A RT !

OUDE BINNENVAART – EEN 
STUKJE GESCHIEDENIS 
Talloze schepen en scheepjes voeren 
de laatste eeuwen het water dun 
om de Nederlandse economie op 
gang te houden. Vervoer over water 
was al sinds mensenheugenis de 
juiste weg. Koning Willem I had dit 
goed begrepen en gaf opdracht 
extra waterwegen aan te leggen en 
bestaande vaarwegen te kanaliseren 
en\of uit te diepen. Deze en latere 
verbeteringen zoals de aanleg 
van het Merwedekanaal, bracht 
Vreeswijk geen windeieren. Vele 
duizenden schepen voeren door het 
schippersdorp. Door het oponthoud 
bij de Oude Sluis en later ook bij de 
Koninginnensluis, braken gouden 
tijden aan voor de middenstand.  
Industrialisatie en technische 
ontwikkelingen vroegen om meer 

en grotere schepen. Vervoer over land won echter aan populariteit. Dit had 
gevolgen. Kleiner vaarwater raakte in onbruik en alleen voor grotere schepen bleef 
nog emplooi op het gebied van bulktransporten. De relatief kleinere, ouderwets en 
onrendabel geworden schepen raakten uit de gratie. In de jaren zeventig maakten 
vele van deze nog op ambachtelijke wijze gebouwde werkpaarden hun laatste gang 
naar de Hoogovens.  

HET HISTORISCHE BEDRIJFSVAARTUIG 
Een aantal liefhebbers zag deze massale slooppartij met lede ogen aan. Zij wisten 
een aantal van deze afgedankte schepen te redden. Door ze met behoud van het 
karakter op te knappen en in te richten als varende (vakantie)woning, konden de 
schepen behouden blijven. Deze liefhebbers zochten elkaar op om hun passie 
en opgedane kennis te delen, elkaar te helpen en samen sterk te staan tegen het 
onbegrip dat zij vanuit de buitenwereld ondervonden. Uit deze club mensen is 
in 1974 de vereniging Het Varend Museumschip ontstaan dat later veranderde 
in Landelijke Vereniging tot Behoud van het Zeilende Bedrijfsvaartuig. Omdat zich 
hier ook eigenaren/liefhebbers van historische motorschepen bij aansloten werd 
de naam veranderd in de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische 
Bedrijfsvaartuig, afgekort tot Het Historische Bedrijfsvaartuig.  
De leden zetten zich in voor het behoud van oude bedrijfsvaartuigen en de kennis 
m.b.t. de cultuurhistorie, de techniek en de ambachten. Tezamen onderhouden zij 
met 1200 schepen, de grootste historische binnenvaartvloot ter wereld!  
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VREESWIJKVOLVAART  
Elk jaar organiseert Het Historische Bedrijfsvaartuig een 
bijeenkomst van leden mét hun schepen. Daarvoor wordt 
telkens een andere locatie gezocht. Voor de bijeenkomst 
van 2016 is het de beurt aan, hoe kan het ook anders, 
Vreeswijk. Dat betekent dat dit dorp onder de noemer 
VreeswijkVolVaart zal volstromen met aken, klippers, 
tjalken, kraken, spitsen, westlanders, boeiers, kagenaars, 
kotters, pramen, slepers, steilstevens, luxe motors, 
opduwers, zalmschouwen, veerponten, vletjes enz. enz. De 
schepen worden zo afgemeerd dat er voor de deelnemers 
en het publiek een fijne wandelroute ontstaat om al dit 
moois te bekijken!  
Vreeswijk zal weer het beeld krijgen zoals onze ouders en 
(over)grootouders dat nog zagen. 
 
Speciale aandacht gaat uit naar schepen die dit jaar precies 
een eeuw oud zijn en naar schepen die een historische 
binding hebben met Vreeswijk omdat zij hier zijn gebouwd 
of hier hun vaste thuishaven of loskade hadden. Op www.
vreeswijkvolvaart.nl wordt bijgehouden welke Vreeswijkse 
schepen zich hebben aangemeld. 
Eén aanmelding wil ik vast verklappen. Als deelnemer komt 
een van de twee machineschepen van de oude schipbrug 
die tot 1936 de verbinding vormde tussen Vreeswijk en 
Vianen! Aan boord zijn twee tentoonstellingen ingericht 
waar u van harte welkom bent. 

PROGRAMMA 
De samenkomst van leden met hun schepen is tevens een 
gezellig en aantrekkelijk publieksevenement. Dat is ook de 
bedoeling omdat Het Historische Bedrijfsvaartuig het publiek 
wil laten zien waar de vereniging voor staat. Invulling aan 
VreeswijkVolVaart wordt gegeven door plaatselijke leden 
van Het Historische Bedrijfsvaartuig in samenwerking met 
Maritiem Nieuwegein, de Arie Kreuk-Stichting, Vreeswijkse 
middenstand en gastheer Museumwerf Vreeswijk die 
gedurende het evenement geopend en gratis toegankelijk 
zal zijn. 
Het programma is divers en interessant voor jong en oud. 
We kunnen alvast, onder voorbehoud, een tipje van de 
sluier oplichten. Het schepenfestijn begint eigenlijk al op 
woensdag 27 en donderdag 28 juli als de eerste schepen 
zich verzamelen bij Jutphaas.  
Vrijdag 29 juli stomen de schepen vanaf 14.00 uur 
op naar Vreeswijk. Zij worden aangevoerd door het 
verenigingsschip Terra Nova. Na aankomst tussen 16 en 17 
uur zal het evenement worden geopend.  
Op zaterdag 30 juli worden onder andere rondleidingen 
gegeven langs de schepen, vinden kinderactiviteiten plaats 
in het dorp en bij de Museumwerf, kan men luisteren en 
kijken naar miniconcertjes aan boord, verzorgt stoomsleper 
Jan de Sterke rondvaarten, zijn er bij de Museumwerf 
zandlosdemonstraties met verschillende schepen en is 
er de aankomst in Vreeswijk van opduwers uit Vinkeveen. 
De dag wordt ‘s avonds feestelijk afgesloten met een 
spetterend sluisconcert. 
Op zondag 31 juli vindt op de Lek een vlootschouw 
plaats. Maandag 1 augustus zullen vanaf 10.00 uur de 
schepen weer vertrekken waarna ongetwijfeld met 
weemoed zal worden teruggekeken op een onvergetelijke 
VreeswijkVolVaart. 

100 JAAR ZELFLOSINSTALLATIE 
Goed om te weten is dat Vreeswijk de primeur heeft van 
de eerste Open Nederlandsche Kampioenschappen 
Baklopen die zaterdag 30 juli worden gehouden bij 
Museumwerf Vreeswijk. Het kampioenschap is in het leven 
geroepen als eerbetoon aan de uitvinding 100 jaar geleden 
van de zelflosinstallatie door Arie kreuk. De wedstrijden en 
de demonstraties vinden plaats bij Museumwerf Vreeswijk, 
in zandschepen die daar uiteraard op ouderwetse wijze 
worden gelost. Alle oud-zandschippers worden hierbij 
uitgedaagd hun techniek te komen demonstreren.  
 
VreeswijkVolVaart belooft een prachtig maritiem feest te 
worden. Kijk voor het programma naar: 
www.vreeswijkvolvaart.nl. 
En nu maar hopen op mooi weer! 



45KINDERACTIVITEITEN OP DE WOENSDAG
Auteur: Atie Wakkee

Iedere 2de woensdag van de maand is er vanaf 14:30 uur een leuke activiteit 
voor kinderen van 4 tot 12 jaar. In maart hadden we een Natuurkundecircus 
met studenten van de TU-Eindhoven. Zij presenteerden op een aantrekkelijke 
manier en met behulp van het publiek allerlei natuurkundige principes. 
Zestig kinderen genoten en deden enthousiast mee.
In april was er een knutselmiddag in het teken van de LENTE. Kinderen hebben 
zich van hun creatiefste kant laten zien met het maken van plantenbakjes, 
nestjes voorzien van zaaigoed en plantjes. Trots gingen zij met hun creatie naar 
huis. 
Op woensdag 11 mei is het thema Beestenboel. 
We laten ons inspireren door bijzondere dieren en gaan daarna zelf aan de slag 
met het maken van beesten en beestjes.
Woensdag 8 juni 
Ontdekkingsreis: Wat groeit en bloeit er op Fort Vreeswijk.
Gidsen van IVN Nieuwegein nemen de kinderen mee op ontdekkingstocht op 
het terrein van Fort Vreeswijk. Wat groeit daar allemaal en wat leeft er in de 
Fortgracht? Deze middag is de laatste middag van dit seizoen en die gaan we 
extra feestelijk afsluiten. Entree op alle middagen is € 1,-
Het IVN Nieuwegein is het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. 
Zij laten jong en oud de natuur van dichtbij beleven. 

KONIJNENPLAAG IN VREESWIJK
Auteur: Atie Wakkee

Vreeswijk breit aan een verlicht Dorpshuis Fort Vreeswijk.
Één van de acties van de campagne ’t Fort komt nog wat tekort is de verkoop 
van Fortkonijntjes. De collectie jongt met de dag aan. Zo gaat dat met konijnen.
De Fortkonijntjes worden verkocht op de vrijmarkt tijdens Koningsdag. 
Een deel van de collectie is te bewonderen in de etalage van de schoenmaker 
op de Dorpsstraat.

ACTIVITEITEN DORPSHUIS

MAANDAG

Ontmoetingsgroep 
Vitras 09:00 – 16:30 uur
Aquarel schilderen 10:00 – 12:00 uur
Bibliotheek  10:30 – 12:00 uur
Koor ‘RefreshSing’ 19:30 – 23:30 uur
Peuterspeelzaal 
‘t Piraatje 08:30 – 12:00 uur
Ontmoetingsgroep 
Vitras 09:00 – 16:30 uur
Beter Bewegen groep 1 09:30 – 10:15 uur

DINSDAG

Beter Bewegen groep 2 10:30 – 11:15 uur
Lunchcafé   12:00 – 13:00 uur
Beter Bewegen groep 3 13:15 –14:00 uur
Beter Bewegen groep 4 14:15 –15:00 uur
     
WOENSDAG 

Ontmoetingsgroep 
Vitras 09:00 – 16:30 uur
Koersbal 10:00 – 12:00 uur
Inloopochtend 09:30 – 12:00 uur
Puzzelruilbeurs 09:30 – 12:00 uur
Bibliotheek  14:00 – 15:30 uur
Schaakclub 14:00 – 16:00 uur
Kinderactiviteit  14:30 – 16:00 uur
(iedere 2e woensdag van de maand)

DONDERDAG 
Ontmoetingsgroep 
Vitras 09:00 – 16:30 uur
Creatieve workshop 10:00 – 11:30 uur
Eetcafé 17:30 – 19:00 uur
Yoga (dames) 19:30  –21:30 uur
Koor ‘De Dolle Diva’s’ 19:30 – 22:00 uur
  
VRIJDAG  

Peuterspeelzaal 
‘t Piraatje 08:30 – 12:00 uur
Ontmoetingsgroep 
Vitras 09:00 – 16:30 uur
Wandelgroep 10:00 – 11:30 uur
Inloopochtend 10:00 – 12:00 uur
Lunchcafé 12:00 – 13:00 uur
Bingo 19.30 -  22.30 uur
(iedere 2e vrijdag van de maand)
PubQuiz 20.00 – 22.30 uur
(iedere 3e vrijdag van de maand)

Wij maken u graag attent op de speciale 
crowdfunding activiteiten in deze periode 
waarvoor u zich nu al kunt inschrijven. 
Informatie hierover vindt u elders in dit 
blad. Aanmelden kan telefonisch of in het 
Dorpshuis. 
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D e  h i s t or ie DE HISTORIE 

van Fort Vreeswijk   

ZONDAGMIDDAGLEZING 

DOOR DHR. UBBO HYLKEMA 

EN MW ATIE WAKKEE

OVER UBBO HYLKEMA
Ubbo Hylkema was directeur van de Academie van Bouwkunst 
te Amsterdam, voorzitter College van Bestuur Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten, executive director bij de European 
Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) te 
Brussel en directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
(1991-1993). Thans is hij onder meer professor in “The Economics 
of Heritage Preservation” aan de Academia Istropolitana te 
Bratislava en adviseur van de Raad van Commissarissen van 
de NV Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en 
Exploitatie van Monumentaal Industrieel Erfgoed (BOEI).
Ubbo Hylkema woont in Nieuwegein en zet zich als vrijwilliger 
in om het cultuur-historische aspect van Fort Vreeswijk terug te 
brengen in de buitenruimte.

OVER ATIE WAKKEE
Atie Wakkee is geboren en getogen in Vreeswijk. Zij kent het dorp 
Vreeswijk en haar geschiedenis als geen ander. Haar kennis zet 
zij in om anderen deelgenoot te maken van de geschiedenis. Dit 
doet zij ondermeer als gids in het dorp en op de Museumwerf, als 
projectleider van de werkgroep Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort 
Vreeswijk en als redactielid van de Beugelaer. 

Auteur: Atie Wakkee

Als eerste in een serie was er op zondag 17 
april een lezing over de historie van Fort 
Vreeswijk. Het Fort is zo verwant met de 
bewoners van Vreeswijk dat niemand zich 
nog realiseert hoe bijzonder het is dat een 
cultuurhistorisch project als dit midden in 
het woongebied ligt.
Tenslotte is het Fort vanaf het moment dat 
het geen verdedigingsfunctie meer had 
door de bevolking bewoond en gebruikt. 
De meeste Forten in Nederland zijn lang 
gesloten geweest en hebben op afgelegen 
locaties decennia lang moeten wachten 
tot zij werden ‘herontdekt’. Dat is met Fort 
Vreeswijk beslist niet zo.

De lezing gaat in op de betekenis van 
Fort Vreeswijk in de geschiedenis, de 
ontwikkelingen in de verschillende 
bouwperiodes en de plannen om Fort 
Vreeswijk weer een cultureel-historisch 
aanzien te geven. Ubbo Hylkema, een 
autoriteit op het gebied van monumentale 
bouwkunst en Atie Wakkee zijn de sprekers.

Foto: www.hollandsewaterlinie.nl
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D e  h i s t or ie
COLOFON

Dorpshuis Fort Vreeswijk
Fort 1A
3433 ZZ Nieuwegein
T 030-6060090 - M 06-21664918
www.fortvreeswijk.nl
fortvreeswijk@gmail.com
www.facebook.com/FortVreeswijk

Huisartsenpraktijk Vreeswijk
Huisarts M. Grol
Fort 1A
3433 ZZ Nieuwegein
T 030-6062231
www.vreeswijk.praktijkinfo.nl

Wilt u kennis maken met één van de twee huisartsen? De 
assistente zoekt graag met u naar een geschikt moment voor 
een afspraak. U kunt ook een praktijkfolder meenemen of onze 
website bezoeken. Bent u al patiënt bij ons en heeft u familie, 
vrienden of kennissen die een andere huisarts zoeken? Vertel ze 
dan over ons! We zien u graag bij onze praktijk. De praktijk is 
open voor nieuwe patiënten.

Saltro (laboratorium, bloedprikken)
Fort 1A
3433 ZZ Nieuwegein
Aanwezig woensdag- en vrijdagochtend
7:45 uur - 8:30 uur
Saltro ingang aan zijde van het Dorpshuis

Buurtzorg Nieuwegein Zuid
Fort 1A
3433 ZZ Nieuwegein
M 06-13662932
www.buurtzorgnederland.nl
nieuwegeinzuid@buurtzorgnederland.com

Vitras Ontmoetingsgroep
Informatie of aanmelden - Coördinator Annette Stock
M 06-10459638 
Fort 1A
3433 ZZ Nieuwegein
T 0900-8212382 of M 06-20701118
www.vitras.nl
a.stock@vitras.nl

Algemene Hulpdienst Nieuwegein
Fort 1A
3433 ZZ Nieuwegein
T 030-6067409
www.facebook.com/HulpdienstNieuwegein
mailadres: info@hulpdienstnieuwegein.nl

Kind & Co
Fort 1A
3433 ZZ Nieuwegein
T 030-6018408
Contactpersoon - Henriëtte Koops Clustermanager 
Open dinsdag en vrijdag 8:30 – 12:00 uur
www.kmnkindenco.nl
h.koops@kmnkindenco.nl

Elektrische fietsen 
 

Reguliere fietsen

Reparaties 
 

Onderhoud 
 

Service

Maandag gesloten 
Dinsdag 09:00 - 18:00 
Woensdag  09:00 - 18:00 
donderdag 09:00 - 18:00
Vrijdag 09:00 - 20:00
Zaterdag 09:00 - 16:00 
Zondag gesloten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisartsenpraktijk Vreeswijk 

De dorpspraktijk met persoonlijke aandacht en zorg 

voor uw gezondheid. 

 

Fort Vreeswijk 1A 

3433 ZZ Nieuwegein 

�: 030 – 60 62 231  

@: info@huisartsenpraktijkvreeswijk.nl 

www: www.vreeswijk.praktijkinfo.nl 

 

 

 



Afscheid.
Een mensenleven waardig.

Meer informatie: pcbuitvaartzorg.nl

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende 
gebeurtenis. Gevoelens van verdriet, woede, pijn en gemis 
strijden om voorrang. In de periode vlak na het overlijden 
is het soms moeilijk om de gedachten goed op een rij te 
krijgen. Dan is het goed als er iemand is die u zaken uit 

handen kan nemen, zonder de regie over te nemen. 

Wij zijn een kleinschalige organi-
satie, waarin een persoonlijke  
benadering centraal staat. Voor di-
recte hulp na overlijden zijn wij 
persoonlijk dag en nacht telefo-
nisch bereikbaar. PCB Uitvaartzorg 
heeft ook een InformatieCentrum 
in Nieuwegein-Zuid aan de Dorps-
straat 6. U kunt zich hier vrij- 
blijvend laten informeren over uit-

vaartverzorging, nazorg en ge-
dachtenisvormen. Het Informatie-
Centrum is dinsdag, donderdag en 
vrijdag geopend van 10.00 tot 
16.30 uur. Een afspraak maken op 
andere dagen of bij u thuis is ook 
mogelijk.
PCB Uitvaartzorg organiseert regel-
matig lezingen en exposities in 
Nieuwegein.

Dorpsstraat 6
3433 CH Nieuwegein
Telefoon 
[030] 605 16 30
(dag en nacht)

David van de Waal
Tineke Swager
Elly Bakker
Liesbeth Kramer
Adri Poppen
Peter van Bennekom


