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KAARSLICHT

IN 

VREESWIJK

K A A R S L I C H T  I N  V R E E S W I J K
De straatverlichting wordt gedoofd en meer dan 10.000 lichtjes 
twinkelen u tegemoet. In de straten vindt u koren, zijn er 
diverse activiteiten en koopt u lekkernijen.

D E  P L E K !  I N  V R E E S W I J K 
Het Frederiksoord, een rustige en karakteristieke straat 
gelegen aan de Spuisluis met haar bruggetjes, leilindes en 
charmante huizen.

D O R P S H U I S  F O R T  V R E E S W I J K 
Diverse activiteiten en bijeenkomsten in het Dorpshuis 
waarbij iedereen welkom is. 

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

SAMEN ZIJN WE STERK
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,

'Samen zijn we sterk' is ons parool en wat kunnen we toch veel 
organiseren als Vreeswijkse gemeenschap. Dit heb ik al meerdere 
malen beschreven en ook nu is dat weer aantoonbaar. De vele zomerse 
festiviteiten die in Vreeswijk zijn georganiseerd, waren weer een groot 
succes. Het is een genot om te zien dat zoveel enthousiaste mensen 
elke keer weer dit gezamenlijk organiseren en dat zoveel mensen daar 
van genieten. 

‘Samen staan we sterk!’ Door de vele inspraakavonden en overleggen 
met diverse partijen gaat de planontwikkeling voor de nieuwbouw van 
de Willem Alexanderschool met een gymzaal van start. 

De stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk is nog druk bezig met de 
organisatie rondom Dorpshuis en Fort Vreeswijk. Inmiddels zijn er 
plannen uitgewerkt voor het buitenterrein van het Fort. Vrijwilligers 
houden met hun ambitie en energie de boel draaiende en er komen 
steeds meer activiteiten, want ‘Samen zijn we sterk!’.

Het Wijkplatform is bezig met nieuwe projecten.  Zo maken we deel 
uit van de Gebiedscoöperatie Beatrixsluis en willen we graag een 
aanlegsteiger bij het Lekkanaal voor het aanmeren passagiersschepen. 
Ook is het Wijkplatform betrokken bij een pilot voor de Omgevingsvisie, 
een nieuwe wet in plaats van het Bestemmingsplan. Verder gaan we 
in maart 2018 weer een politieke avond organiseren in kader van 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Dit zijn allemaal belangrijke onderwerpen voor de levensvatbaarheid 
van ons dorp. We kunnen nog steeds bewoners gebruiken die zich 
voor het algemeen belang van Vreeswijk willen inzetten, want ‘Samen 
komen we verder!’.  Wilt u zich aansluiten bij één van de onderwerpen 
of heeft u een idee dat u wilt uitwerken, neemt u dan contact op met 
het Wijkplatform Vreeswijk (secretariaat wpvreeswijk@gmail.com). 
Indien u interesse meer aansluit bij een andere organisatie van Vreeswijk, 
dan zullen wij u doorverwijzen.

Ik wens u ook heel veel leesplezier,

René Kwant , 
Voorzitter Wijkplatform Vreeswijk

mailto:beugelaer@invreeswijk.nl


8 t/m 10 december
Vers gebakken 
appelflappen 

  4 stuks  

29 t/m 31 december
Heineken

3 kratten

1 t/m 3 december
Vers gebakken 

speculaasstaven 
per stuk 

24 t/m 26 november
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

10 t/m 12 november
Boerenkool met worst

samen

17 t/m 19 november
Verkade 

chocoladeletters   

    Per stuk  

22 t/m 24 december
Heritage 

topkwaliteit wijnen 

2 flessen 
naar keuze  

15 t/m 17 december
Gratis mocktailkit 

bij 2 Royal Club naar keuze
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DE INTOCHT: PAKJESBOOT MET 
VOLGBOOTJES
De stoet komt om 13:40 uur langs Nieuw-
Vreeswijk. Om 14:00 uur komt de Sint met zijn 
Pietenbemanning aan bij de Oude Sluis. Pakjesboot 
Ora et Labora wordt begeleid door kleine bootjes 
met Pieten. Er zijn muziekpieten aanwezig en de 
Zweefpiet zal er zeer waarschijnlijk ook zijn. De 
Ora et Labora is een paar jaar geleden helemaal 
gerestaureerd op de Museumwerf in Vreeswijk.

ONTVANGST DOOR DE BURGEMEESTER
De Sint komt om 14:00 uur aan wal bij de 
Vreeswijkse Oude Sluis. De Sint zal ontvangen 
worden door Burgemeester Backhuijs. Daarna zal 
de Sint zijn tour starten vanaf de Dorpsstraat in zijn 
authentieke auto. Om 15.30 uur beëindigt de Sint 
zijn bezoek aan Vreeswijk om vervolgens op andere 
locaties in Nieuwegein een bezoek te brengen.

SINTERKLAASMARKT EN KERMIS 
Van 12:00 uur tot 17:00 uur is er een 
sinterklaasmarkt aan het begin van de Dorpsstraat. 
Er worden kinderactiviteiten georganiseerd, 
waaronder sinterklaasspelletjes. Gelijktijdig is er 
een kermis met draaimolen en zweefmolen.

TIP VAN PIET AAN OUDER(S) EN/OF 
VERZORGER(S)
Het belooft een gezellige maar drukke dag te 
worden. Voorkom dat uw kind verdwaalt tussen alle 
pietjes en zorg dat uw kind een telefoonnummer 
bij zich draagt. Doe dit door een polsbandje mee 
te geven of door het telefoonnummer op de hand 
van het kind te noteren. Mocht iemand verdwalen, 
dan kan de organisatie snel contact opnemen met 
de ouders en/of verzorger(s). Het centrale punt 
voor verdwaalde kinderen is de EHBO-post bij de 
Oranjebrug.

S I N T  E N  P I E T E N  in Vreeswijk
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Hij komt in Vreeswijk! Zaterdag 18 NOVEMBER 2017, iedereen is welkom op dit grote feest!

Hoewel de Sint Vreeswijk door en door kent, wordt het dit jaar een bijzonder bezoek aan ons dorp. Amerigo blijft 
op stal, maar de authentieke auto van Sint zal de garage verlaten. Op zaterdag 18 november a.s. om 14:00 uur zal 
Burgemeester Backhuijs de Goedheiligman en zijn Pieten in het dorp welkom heten. Ben jij er ook bij? 
Vanaf 12:00 uur start het programma al!

Auteur: Lisa Janson

HET PROGRAMMA
• 12:00 uur    Sinterklaasmarkt, kermis en kinderactiviteiten - Dorpsstraat
• 13:00 uur    Voorprogramma met Pieten en kinderkoor - Oude Sluis
• 13:45 uur    De boot van Sinterklaas passeert de Amaliabrug - Nieuw-Vreeswijk
• 14:00 uur    Sinterklaas komt aan met zijn Pieten - Oude Sluis
• 14:10 uur    De Burgemeester verwelkomt de Sint in Vreeswijk - Oude Sluis
• 14:15 uur    Sint start zijn tour in een authentieke auto! - Dorpsstraat
• 14:45 uur    Sint maakt een wandeling door het dorp - Dorpsstraat

SINTERKLAAS KLEURWEDSTRIJD
Kinderen kunnen een mooie kleurplaat 
kleuren van Cadeaupiet of van de Sint met 
Amerigo. De kleurplaat kan online worden 
gedownload (www.invreeswijk.nl/kleurplaat-
voor-sinterklaas), maar liggen ook klaar bij 
de Dagwinkel of Broodje Kaas. Lever je de 
kleurplaat in bij de Dagwinkel of Broodje Kaas, 
dan zal Sint het mooiste kunstwerk belonen 
met een leuke verrassing tijdens de intocht.

http://www.invreeswijk.nl/kleurplaat-voor-sinterklaas
http://www.invreeswijk.nl/kleurplaat-voor-sinterklaas
http://www.invreeswijk.nl/kleurplaat-voor-sinterklaas


• terras Friends 
• terras Zott
• Raadhuisplein aan sluiszijde
• Oude Sluis 
• Wierselaan 2 (tuin) 
• Barbarakerk vanaf 20.30 uur 
• Dorpskerk vanaf 19.00 uur
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Mauritsstraat

Tramstraat

Spuisluis
Frederiksoord

• Broodoven- hoek Handelskade net voor Wilheminabrug
• Miniatuurkermis in truck parkeerplaats begin Dorpsstraat
• Kalligrafeur op de Oude Sluis 18
• Antieke Kerststal op de Dorpsstraat, hoek Tramstraat
• Kerstpoppenhuis
• Scrooge voorstelling Dorpstraat 15
• Frederiksoord
• Museumwerf

• Vuurspuwer op de Koninginnenlaan, 
 hoek Prins Hendriklaan

• Kerstmarkt op de parallelweg van de Handelskade 
 van 16.00 - 22.00 uur.

• Kerstwensboom op het terrein van de Barbarakerk. 
 Ontsteken van de Kerstwensboom 18.45 uur.

• Levende Kerststal op het Raadhuisplein.

• Volkskerstzang in de Barbarakerk om 
19:00 uur 

• Verlichte waterfontein in de Vaartse Rijn.

• Lampionnenoptocht voor kinderen. De optocht start bij de 
 Willem Alexanderschool aan de Koninginnenlaan en 
 eindigt rond 18.45 uur bij de Oranjebrug.

• Verlichte historische schepen in de Koninginnesluis 
 en Vaartse Rijn

• Toilet

• Verkeer en parkeren

• De Vrijwillige Brandweer Vreeswijk aan de Henri Dunantlaan

• EHBO unit op de hoek Koninginnenlaan / Prins Hendriklaan

Kramen chocomel en glühwein
• bij Koekman voor de deur
• op de Dorpsstraat, aan de zijkant van de Barbarakerk
• bij Slagerij Post voor de deur

http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-de-vrijwillige-brandweer/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-schepen/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-schepen/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-schepen/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-schepen/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-schepen/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-schepen/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kerstmarkt/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-koren-en-muziek/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-koren-en-muziek/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-koren-en-muziek/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-koren-en-muziek/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-koren-en-muziek/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-koren-en-muziek/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-volkskerstzang/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-volkskerstzang/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-lampionnenoptocht/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-broodoven/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kaarsjesroute/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-miniatuur-oude-kermis/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kaarsjesroute/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kaarsjesroute/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-antieke-kerststal/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kaarsjesroute/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kaarsjesroute/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kerstmarkt/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kerstmarkt/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kerstmarkt/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kerstmarkt/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-levende-kerststal/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-vuurspuwact/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kerstwensboom/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-de-gezellige-winterkraam/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-de-gezellige-winterkraam/
http://www.invreeswijk.nl/de-gezellige-winterkraam/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-veiligheid-en-verkeer/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-veiligheid-en-verkeer/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-ehbo/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-veiligheid-en-verkeer/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-veiligheid-en-verkeer/
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KAARSLICHT IN VREESWIJK, 
MEER DAN 10.000 TWINKELENDE LICHTJES

Op woensdag 13 december 

tussen 19:00 uur en 22:00 uur 

is sfeervol Vreeswijk 

omgetoverd tot een sprookje. 

De straatverlichting wordt 

gedoofd en meer dan 10.000 

lichtjes twinkelen u tegemoet. 

In de straten vindt u koren, 

zijn er diverse activiteiten 

en koopt u lekkernijen. In 

het water ziet u lampjes en 

fonteinen schitteren, de 

schepen en de sluizen zijn 

ook versierd met honderden 

lichtjes. Op de Handelskade 

vindt u de sfeervolle 

kerstmarkt.

KERSTMARKT OP DE HANDELSKADE
De kerstmarkt in Vreeswijk loopt langs de Handelskade. Er zijn meer dan honderd kramen 
met een groot aanbod aan winter en kerst gerelateerde artikelen en lekkers. 
De sfeerverlichting en de muziek doen het kerstgevoel als vanouds aanvoelen. De 
kerstmarkt is van 16:00 uur tot 22:00 uur te bezoeken. 

KERSTSFEER PROEVEN IN HET OUDE DORP
Ook tijdens de 31e editie zult u de kerstsfeer letterlijk en figuurlijk proeven. Zo zal de levende 
kerststal met Jozef en Maria, een kameel, ezels, schapen, geiten en kippen niet ontbreken. In 
het oude dorp vinden er meerdere activiteiten plaats. De kaarsjesroute leidt u de weg waar 
u muziek en koren vindt, de kerstwensboom, verlichte authentieke schepen, een kermis in 
miniatuur en nog meer. En natuurlijk vindt de Volkskerstzang weer plaats in de Barbarakerk 
en is ook de Museumwerf in Kaarslichtsfeer. Om te voorkomen dat u geen hand meer voor 
ogen ziet, kunt u gebruikmaken van de digitale kaart die u van te voren kunt downloaden. 

VUURSPEKTAKEL IN HET DONKER
19:30 uur, 20:15 uur en 21:00 uur. Dat zijn de tijden dat u kunt genieten van een sensationele, 
of eerder vlammende vuuract. In een show van 20 minuten zal een vuurspuwer geweldige 
stunts laten zien op de hoek van de Koninginnelaan en de Pr. Hendriklaan. De vuurartiest 
gaat jongleren met vuur, blaast grote vlammen en laat ook een vuurstaf en vuurballen 
voorbij komen. Wist u trouwens dat de vuurspuwer in de halve finale van Hollands Got Talent 
te zien was…?

Foto: Fotostudio Geinoord - Reggie Kuster ©   Auteur: Lisa Janson
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• Verlichte historische schepen in de Koninginnesluis 
 en Vaartse Rijn

• Toilet

• Verkeer en parkeren

Kramen chocomel en glühwein
• bij Koekman voor de deur
• op de Dorpsstraat, aan de zijkant van de Barbarakerk
• bij Slagerij Post voor de deur

VREESWIJK GAAT DIGITAAL 

Tijdens Kaarslicht in Vreeswijk is het in het sprookjesachtige oude dorp niet altijd makkelijk om de weg te vinden naar al het moois dat 
te zien is in het kaarsjesgebied. Nadia van Dijk heeft daarom een plattegrond gemaakt waarop gemakkelijk te zien is wat waar plaats 
vindt. Als u de pdf download op uw telefoon of tablet kunt u via de icoontjes de betreffende informatie inzien.  
(http://www.invreeswijk.nl/agenda/kaarslicht-in-vreeswijk/). Het evenemententerrein is op deze manier mooi in beeld gebracht. 
We hopen dat u daardoor met nog meer plezier Kaarslicht in Vreeswijk zult bezoeken. 



Foto: Fotostudio Geinoord - Reggie Kuster © 

Wij bieden veel verschillende soorten behandelingen aan voor zowel jong als oud. 

Hieronder vallen:  
Tanden bleken  Gelnagels  SprayTan bij jou thuis  Huidverbeterend 

Ontspannend  Wellness  BodySculptor / voedingsadvies 

 Voor leuke aanbiedingen en weetjes neem een kijkje op onze 
Facebook pagina ‘Beau Visage Huidadviescentrum’

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

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
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NIEUWE ROUTE MET EEN UNIEKE SFEER
Auteur: Lisa Janson

Loopt u ook mee langs de sfeervolle straten met de lampionnenoptocht tijdens 
Kaarslicht in Vreeswijk op 13 december? Stipt om 18:00 uur start de optocht met de 
Kerstman in de arrenslee voorop. De stoet start vanaf de Willem Alexanderschool 
op de Koninginnenlaan. De lampionnenoptocht is een mooie wandeltocht in 
kerstsfeer. Halverwege de stoet met kinderen loopt een orkest in Dickensstijl 
mee. De optocht duurt ongeveer een half uur en aan het einde staat er warme 
chocolademelk klaar voor de kinderen.

LAMPIONNEN
Leuk als uw kind zelf een lampion maakt. Heeft u geen lampion? Dat is geen probleem. Voor 
diegene die geen lampion heeft, worden er lampionnen uitgedeeld door de organisatie. U 
kunt op de avond van Kaarslicht in Vreeswijk vanaf 17:30 uur een lampionnetje ophalen bij 
de kraam bij de Willem Alexanderschool. U kunt de lampion tot uiterlijk 18:00 uur ophalen 
want daarna start de tocht.

NIEUWE ROUTE OVER FREDERIKSOORD
Er is een nieuwe route uitgestippeld. De nieuwe route loopt over de Dorpsstraat, de Oude 
Sluis en Frederiksoord. Het Frederiksoord, gebouwd rond de Rijkshulpschutsluis, is door 
de gemeenteraad terecht toegevoegd aan het gebied van het beschermde Dorpsgezicht 
van Vreeswijk. Deze plek is bijzonder door de verstilde sfeer tijdens Kaarslicht in Vreeswijk 
en zeker de moeite waard om te bezoeken. De Spuisluis zoals de Rijkshulpschutsluis ook 
genoemd wordt, heeft een mooie ronde komvorm. De bewoners van Fredriksoord zorgen 
er elk jaar voor dat door het plaatsen van honderden kaarsjes, de contouren van de spuisluis 
helemaal tot aan het Drijgje, mooi tot hun recht komen. 

WARME CHOCOMEL
Haalt u uw lampion op bij de Willem 
Alexanderschool, dan ontvangen de 
kinderen die meelopen daarbij een 
muntje voor een gratis consumptie. 
Dit muntje kunt u aan het einde van de 
route inleveren bij één van de kramen 
met warme dranken voor een heerlijke 
kop warme chocomel. Deelname 
aan de lampionnenoptocht is gratis, 
maar wees wel op tijd want 
de Kerstman in de arrenslee aan het 
hoofd van de stoet vertrekt stipt om 
18:00 uur. Loop gezellig mee!

LAMPIONNENOPTOCHT

Foto: Nieuwegeiners.nl

http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-lampionnenoptocht/
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Vanaf de 2e week in december zullen langs de Vaartsche Rijn de kerstbomenlichtjes weer fonkelen. Een feestelijk en 
sfeervol gezicht dat het naderende kerstfeest aankondigt. 

Die sfeer kunt u ook in huis halen door een eigen boom op te tuigen. Vanaf begin december worden kerstbomen naast de 
Barbarakerk (ingang hek Dorpsstraat) te koop aangeboden. Die verkoop is traditie sinds in 1999 de werving van gelden voor de 
restauratie begon. En nog steeds wordt de opbrengst bestemd voor het onderhoud van dit gebouw.

Gekozen kan worden uit de Groene Den, De Omorica, de Blauwspar en de Nordmann, allen in diverse maten, in pot of gezaagd. De 
verkoop start op zaterdag 2 december en loopt tot en met woensdag 20 december of zolang de voorraad strekt. De verkoopgroep 
staat dagelijks vanaf 9:30 uur voor u klaar tot 20:00 uur (zaterdags en tijdens Vreeswijk bij Kaarslicht tot 17:00 uur). Zondags 
gesloten. 

Sfeer in huis, steun aan het Barbara onderhoudsfonds en een tastbare voorbode van het naderende Kerstfeest. Voldoende reden 
voor een echte boom, maar dan een gekocht in ons dorp.  Van harte aanbevolen. 

KERSTBOMEN  V E R K O O P
barbarakerk
Auteur: Cees Steenman

10
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In november en december vinden twee grote evenementen plaats in Vreeswijk. Bezoekers worden gevraagd gebruik te 
maken van de fiets of het openbaar vervoer om de overlast voor bewoners rondom het afgesloten gebied te beperken. Er 
is op diverse plekken ruimte beschikbaar om uw fiets te stallen.  

W A A R  K U N T U  PA R K E R E N ? 
Parkeren is mogelijk bij het Veerhuis of het Winkelcentrum Hoog-Zandveld. Ook kan geparkeerd worden op het parkeerterrein in het 
centrum van Nieuwegein, in de nabijheid van het busstation en de halte van de sneltram. Dit betreft betaald parkeren tot 18 uur. 
Waar de wegsleepregeling van toepassing is, vragen we bewoners hun auto tijdig elders te parkeren. 

I N T O C H T S I N T 2017 
Op zaterdag 18 november zal Sint Nicolaas weer voet aan wal zetten in Vreeswijk. Om de goedheiligman en z’n Pieten genoeg ruimte te 
geven én te zorgen dat kinderen veilig de intocht kunnen beleven zijn op de volgende tijden een aantal straten afgesloten voor verkeer: 

van 12.00 tot 17.30 uur   afsluiting incl. wegsleepregeling Dorpstraat tot Mauritsstraat
van 12.00 tot 16.00 uur  afsluiting incl. wegsleepregeling Dorpsstraat, Oude Sluis en Lekstraat
van 12.00 tot 16.00 uur afsluiting (geen wegsleepregeling) Mauritsstraat, Tramstraat  
van 12.00 tot 16.00 uur  afsluiting Koninginnelaan, ook voor openbaar vervoer 
   De omleidingsroute staat op de bushalte vermeld 

De bewonersbrief met detailinformatie wordt begin november verspreid. Deze kunt u vanaf die datum ook bekijken via 
www.invreeswijk.nl

K A A R S L I C H T I N  V R E E S W I J K 2017 
Tijdens Kaarslicht in Vreeswijk op 13 december is Vreeswijk ‘tussen de bruggen’ en de Handelskade met parallelwegen afgesloten voor 
alle verkeer.  

O P E N B A A R  V E R V O E R 
Kaarslicht in Vreeswijk is goed te bereiken met de sneltram, bestemming Nieuwegein Zuid. Vanaf de halte Nieuwegein Zuid is het 
ongeveer 10 minuten lopen naar de Kerstmarkt en het kaarsjesgebied. 
Het openbaar vervoer door Oud Vreeswijk rijdt tussen 18.00 en 23.00 uur een aangepaste route. De omleidingsroute lijn 77 is de normale 
route tot het einde van de Jutphasestraatweg, rechtsaf Graaf Florisweg op, aan het einde linksaf de ’s-Gravenhoutseweg op, deze gaat 
over in de Zandveldseweg en vervolgens rijdt de bus weer volgens de gebruikelijke route. Richting Bilthoven in omgekeerde volgorde.  
De wijzigingen staan ook aangegeven in de bushaltes op de route.

T I J D E L I J K E  V E R K E E R S M A AT R E G E L E N
Op woensdag 13 december is de Handelskade vanaf de Henri Dunantlaan tot huisnr. 14, inclusief de parallelweg Handelskade 
nummer 66 tot 94, vanaf 11.00 tot 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer vanwege de opbouw van de Kerstmarkt. Tevens is hier 
de wegsleepregeling van toepassing. Het oude dorp is vanaf 16.00 uur afgesloten om de Kaarsjesavond mogelijk te maken. De 
Koninginnenlaan en de overige straten van de wijk Vreeswijk ‘tussen de bruggen’ wordt pas om 17.30 uur afgesloten. Bij al deze 
afsluitingen geldt tevens de wegsleepregeling. De wegsleepregeling wordt actief gehandhaafd en de weggesleepte auto’s gaan naar 
Kooijman Takel & Berging, Stuartweg 5 in Vianen.

Bewoners worden eind november via een brief op de hoogte gesteld van de inhoud van de tijdelijke verkeersmaatregelen. 
De achterzijde van de brief bestaat uit een situatietekening. Deze kunt u vanaf medio november ook digitaal bekijken via: 
www.nieuwegein.nl/kaarslicht. 

VERKEERS 
M A A T R E G E L E N
Auteur: Hans van Aarnhem 
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AFVALSCHEIDING  B L I P V E RT 

Foto: Sanne van Dijk

HET MICRO INZAMELSTATION IS BEDOELD OM GEMAKKELIJK 
HUISHOUDELIJKE RESTMATERIALEN IN TE LEVEREN.

Auteur: Bas Meijer, René Kwant

AFVALSCHEIDING MET MICRO 
RECYCLINGSTATION 
Op 22 december 2016 is door de 
Nieuwegeinse gemeenteraad het nieuwe 
Grondstoffeninzamelplan vastgesteld. Doel van 
het nieuwe beleid is om grondstoffen beter te 
scheiden. Door grondstoffen zoveel mogelijk 
apart te houden vermindert de hoeveelheid 
restafval. Er zijn diverse maatregelen genomen 
om de inzameling en scheiding van afval en 
grondstoffen te vergemakkelijken.  Eerder 
heeft u al gemerkt dat de plasticinzameling in 
Nieuwegein veranderde in PMD-inzameling 
(Plastic, Metalen, Drinkkartons).
Een andere maatregel die in de folder “Van 
Afval naar Grondstof” is aangekondigd, is 
de plaatsing van een micro recyclingstation 
(blipvert). Het micro inzamelstation is bedoeld 
om gemakkelijk huishoudelijke restmaterialen 
in te leveren.

De bereidheid van mensen om afval te 
scheiden is namelijk zeer groot, maar het 
succes valt of staat met de laagdrempeligheid. 

Het Blipvert inzamelstation is ontworpen om lokale inzameling van in veel 
huishoudens voorkomende kleine recyclebare producten te stimuleren. 
Door de plaatsing op een centrale locatie in de woonwijk of op locaties waar 
wordt geparkeerd of gewinkeld, wordt het gebruik zeer laagdrempelig. 

BLIPVERT OP PRINS HENDRIKLAAN HOEK 
ORANJEBRUG
Inmiddels zijn de micro recyclingstations in Nieuwegein geplaatst. Ook 
in Vreeswijk staat sinds kort een blipvert recyclingstation op de Prins 
Hendriklaan naast de Oranjebrug. Het Blipvert inzamelstation is 24 uur per dag 
toegankelijk en heeft 7 gescheiden compartimenten voor inzameling van: o.a. 
cartridges, batterijen, lampen, cd’s/dvd’s, mobiele telefoons, brillen, adapters en 
alle overige kleine elektrische apparaten zoals afstandsbedieningen, elektrische 
tandenborstels, camera’s, etc.
Deze voorwerpen zijn heel goed te recyclen omdat er waardevolle materialen 
in zitten. U hoeft deze gebruiksartikelen dus nu niet meer thuis op te sparen, 
maar kunt deze gemakkelijk deponeren in de blipvert in combinatie met 
bijvoorbeeld het doen van de dagelijkse boodschappen.

Mochten er nog vragen zijn met betrekking tot het recyclingstation, dan 
kunt u contact opnemen met de gemeente Nieuwegein via 14 030 of met de 
wijkcoördinator Bas Meijer via 06-22929618 of b.meijer@nieuwegein.nl 

www.blipvert.nl



13INTERVIEW MET GIJS VAN APELDOORN OVER HET FREDERIKSOORD

Het Frederiksoord, een rustige en karakteristieke straat gelegen aan de Spuisluis met haar bruggetjes, 
leilindes en charmante huizen.

Auteur: Rasja Post

D E  P L E K !  I N  V R E E S W I J K 

Vanwege de renovatie van de Oude Sluis werd in 1817 
de Rijkshulpschutsluis, ook wel de Spuisluis genoemd, 
aangelegd. Op 30 juni 1818 ging het eerste schip door de 
sluis. Langs de sluis ontstond het Frederiksoord. 

Gijs van Apeldoorn (1940) spreekt met veel enthousiasme 
over ‘zijn’ Frederiksoord. Hij geniet al 62 jaar iedere dag van 
deze plek. ‘Het is er rustig en groen, er is altijd tijd voor een 
praatje én er is een gevoel van saamhorigheid bij de bewoners’, 
licht Gijs toe.

Zeven dagen voor de oorlog werd Gijs geboren in Huis 
de Geer maar al snel daarna kwam hij in Vreeswijk in de 
Leeuwenstraat op het dorp terecht. Op 15-jarige leeftijd 
verhuisde Gijs naar het Frederiksoord. Eerst met zijn ouders 
naar een bovenwoning op nummer 2, daarna met zijn 
vrouw naar nummer 10. 

‘Toentertijd was het Frederiksoord ‘anders’, het werd ‘de schans’ 
genoemd en was een apart wijkje waar veel grote gezinnen in 
kleine huisjes woonden. Iedereen had zijn eigen wijkje binnen 
Vreeswijk’, zegt Gijs. ‘De meeste huizen in de straat waren van 
Van Loon en de bewoners waren daardoor verbonden met de 
zeverij en de zandscheepjes van het gelijknamige bedrijf.'

Zijn ome Karel werkte bij Van Loon en via hem hoorde Gijs 
dat er twee huisjes te koop waren. ‘Omdat ik een baan als 
ijzervlechter in de bouw had en de juiste connecties, kon ik op 
23-jarige leeftijd een van de twee huisjes kopen’. 

In de jaren 60 waren er nog enkele winkeltjes gevestigd. In 
het eerste huis was een smederij voor de scheepvaart waar 
alle dagen werd gelast. Er was ook een fourniturenwinkeltje 
met knoopjes en bandjes. Er was een man die met zijn 
paard en wagen ging venten en dan was er nog een 
boerderij. Maar de meeste bewoners waren schippers of 
hadden iets met het water te maken. Lachend zegt Gijs: 
‘Mijn moeder kon ontzettend kwaad worden wanneer zij op 
maandag haar straatje had schoongeveegd en Boer Bruinis 
vervolgens met zijn koeien door de straat liep om ze van of 
naar zijn land op de Helling te brengen. De hele straat lag dan 
onder de poep en kon ze weer overnieuw beginnen.’

Midden jaren 70 kwamen de mensen van ‘buiten’ op het 
Frederiksoord wonen. Door de komst van nieuwe huizen 
kwamen de tweeverdieners. Gijs zag een volkswijkje 
veranderen in een keurige wijk en vindt het er alleen maar 
op vooruit gegaan.

Op de vraag of er nooit ongelukken zijn gebeurd met al die 
kinderen en zoveel water, antwoordt Gijs: ‘Als je niet uit de 
kolk hebt gedronken, ben je geen echte Vreeswijker’. 

Foto: Rasja Post
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onze vaste dagaanbiedingen!
woensdag
grachtenbrood
€ 2,00

maandag
fijn volkoren
€ 1,50

vrijdag
speltbrood
alle soorten € 2,50

zaterdag
10 bolletjes
wit/bruin € 2,00

dinsdag
weydeland oud
€ 5,99 per 500 gr. 

donderdag
jong belegen
€ 4,99 per 500 gr. 

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 VLECHTCURSUS  

VRIJDAG 

17 NOVEMBER

v o o r  meer  i n fo rma t i e 

ga  naar  d e  webs i t e !



17

21november

Lunchcafé 
Dorpshuis Fort Vreeswijk
12.00 – 13.00 uur

Country Line dancing
Dorpshuis Fort Vreeswijk
20.00 - 21.30 uur
Line dance staat voor goed 
bewegen, voor het verbeteren 
van de conditie en vooral 
ook voor gezelligheid. Line 
dance doe je alleen of met een 
partner. Dansen is leuk als je 
het samen met anderen doet 
en is geschikt voor iedereen, 
jong en minder jong.

15november

Inloop
Dorpshuis Fort Vreeswijk 
10.00 - 12.00 uur

Theatervoorstelling 
kinderen ‘meneer van dalen’ 
Dorpshuis Fort Vreeswijk
14.30 - 16.00 uur 

Karate voor kinderen
Dorpshuis Fort Vreeswijk
15.30 - 16.30 uur

Karate voor jongens en 
meisjes vanaf 13 jaar
Dorpshuis Fort Vreeswijk
18.30 - 19.30 uur

20november

Creatieve schilderen
Dorpshuis Fort Vreeswijk
10.00 - 12.00 uur

Koersbal 
Dorpshuis Fort Vreeswijk
13:30 - 15:30 uur

Yoga
Dorpshuis Fort Vreeswijk
20.00 - 21.30 uur 

Koor Refreshing
Dorpshuis Fort Vreeswijk
20.00 - 22.30 uur

18november

Intocht Sinterklaas
Vreeswijk
12.00 - 17.00 uur
De Sint komt om 14:00 uur aan 
wal bij de Vreeswijkse Oude 
Sluis. De Sint zal ontvangen 
worden door Burgemeester 
Backhuijs.

Iedereen is welkom in de dorp 
om van de sinterklaasintocht 
een leuk en gezellig dagje uit te 
maken voor het hele gezin.  

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

10december

Uitgifte kerstwensballen 
Op het terrein van de 
Barbarakerk komt een 
kerstwensboom, met daarin 
kerstballen met een kerstwens. 
10.30 - 12.30 uur (na de mis in de 
Barbarakerk)

12december

Kerstworkshop  ‘de STIJL’ 
Dorpshuis Fort Vreeswijk
19.00 - 21.00 uur

13december

Kaarslicht in Vreeswijk
Tussen 19.00 en 22.00 uur
Voorafgaand en tijdens
Vreeswijk bij Kaarslicht zal
er van 16.00 – 22.00 uur op
de Handelskade, een gezellige
Kerstmarkt zijn. 
De lampionnenoptocht voor
kinderen start om 18.00 uur.

Vuurspektakel in het donker
19:30 uur, 20:15 uur en 
21:00 uur. Dat zijn de tijden 
dat u kunt genieten van 
een sensationele, of eerder 
vlammende vuuract.

18december

Kerstworkshop  ‘de STIJL’ 
Dorpshuis Fort Vreeswijk
14.00 - 16.00 uur

29december

Eindejaarsdiner
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Vrijwilligers van het 
Dorpshuis koken een 
uitgebreide feestmaaltijd 
en ontvangen u graag voor 
een sfeervol en feestelijk 
diner, met live muziek. 

26november

SOEP & CULTUUR 
met Nieuwegeins 
Barbershopkoor 
Heart of Holland Chorus
Dorpshuis Fort Vreeswijk
16.00 - 17.00 uur

02december

Start verkoop Kerstbomen
De verkoop start op zaterdag 
2 december en loopt tot en 
met woensdag 20 december 
of zolang de voorraad strekt. 
De verkoopgroep staat 
dagelijks vanaf 9.30 uur voor 
u klaar tot 20.00 uur, naast de 
Barbarakerk.

21november

Beter Bewegen 
Dorpshuis Fort Vreeswijk
09.30 – 10.15 uur
10.30 – 11.15 uur

17november

Wandelgroep
Dorpshuis Fort Vreeswijk
10:00 - 11.30 uur

Inloop
Dorpshuis Fort Vreeswijk 
10.00 - 12.00 uur

Pubquiz 
Dorpshuis Fort Vreeswijk
20.00 - 23.00 uur

16november

Tai Chi meditatie /
ontspanning
Dorpshuis Fort Vreeswijk
13.30 - 15.30 uur
15.00 - 17.00 uur

Puzzelruilbeurs
Dorpshuis Fort Vreeswijk
13.00 - 15.00 uur
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De bouw van de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis 
en de verbreding van het Lekkanaal hebben niet alleen 
gevolgen voor de mens. Het gebied zit vol met planten 
en dieren, waarmee Rijkswaterstaat zorgvuldig wil 
omgaan. Ecoloog Benjamin Brandt van het bureau 
Habitus natuur & landschap, namens Sas van Vreeswijk 
bij het project betrokken, vertelt hoe.

De bouwwerkzaamheden bij de Beatrixsluis zijn in volle 
gang. Wat veel mensen niet weten, is dat er voorafgaand aan 
en tijdens de bouw heel goed is gekeken naar alle flora en 
fauna in het gebied en hoe hiermee om te gaan. In opdracht 
van aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk deed Benjamin 
Brandt verschillende onderzoeken naar de gevolgen van de 
bouwwerkzaamheden voor de natuur en naar manieren om 
die gevolgen te compenseren. Dit leverde een aantal hele 
mooie en succesvolle oplossingen op.

OEVERZWALUW EN STEENUIL
Een van die succesnummers is de oeverzwaluw bij de 
Lekdijk ten zuiden van de sluis, vertelt Benjamin Brandt. 
'De oeverzwaluw maakt graag nesten in zandhopen. En 
die zijn hier natuurlijk volop aanwezig in verband met de 
werkzaamheden. Nestelen deze vogels in het broedseizoen 
zich in zo'n zandhoop, dan moeten we de werkzaamheden 
stilleggen. Dus wat hebben we gedaan? Een speciale steile 
broedwand net buiten het werkgebied aangelegd. En wat 
blijkt? In mei zat er al een hele kolonie oeverzwaluwen en 
die zijn het hele broedseizoen gebleven. Inmiddels zijn ze 
vertrokken naar de overwinteringsgebieden.' In hetzelfde 
gebied ten zuiden van de sluis vond ook de steenuil 
een broedplek, gaat Brandt verder. 'Voor de verbreding 
van het Lekkanaal moesten een paar woningen en een 
boerderij wijken. Wij wisten dat er in op die locatie een 
steenuilenpaartje zat. Daarom hebben wij buiten het 
werkgebied een vervangend leefgebied met broedkasten 
ingericht. Honkvast als de beestjes zijn, is het paartje daar 
gebleven en zich nu genesteld in de in februari dit jaar nog 
verplaatste kazemat Vreeswijk Oost en daar jonkies gekregen.'

MODDERKRUIPERS
De vogels zijn niet het enige succesverhaal aan de Lekdijk. 
Brandt: 'Een van de grotere uitdagingen in dit gebied was 
voor ons het verplaatsen van de grote modderkruiper. In 
september vorig jaar werden de watergangen rond de Lekdijk 
gedempt, waardoor een stuk rietmoeras zou verdwijnen. 
Dat is nu juist de natuurlijke omgeving voor beschermde 
diersoorten als de kleine modderkruiper, de heikikker, de 
bittervoorn, en ook de grote modderkruiper. Deze moesten 
we daardoor overzetten naar een compensatiegebied aan 
de noordkant van bedrijventerrein Het Klooster ten noorden 
van de sluis, dat Rijkswaterstaat samen met de gemeente 
Nieuwegein speciaal hiervoor had ingericht. 
Het probleem is dat de grote modderkruiper zich niet zomaar 
laat vangen; deze bodemvis zit vaak in het riet en tussen de 
beplanting en het slib. Maar je hebt wel enkele tientallen 
van deze soort nodig voor een startpopulatie elders. We 
hebben er echt werk van gemaakt: we hebben onder meer 
diervriendelijk elektrisch gevist, de waterplanten aan de kant 
geschoven, de sliblaag eruit gehaald en zelfs het water laten 
weglopen. Het uiteindelijke resultaat mocht er zijn: na vier 
visrondes stond de teller op 327 grote modderkruipers die 
we hebben kunnen overzetten. Een mooie vangst na een 
spannende tijd, want het rietmoeras lag precies op de plek 
van de nieuwe Lekdijk. Er zat dus een behoorlijke tijdsdruk op 
het overzetten van de beestjes naar hun nieuwe plek.'

VLEERMUIZEN
Ook aan de noordkant van de Prinses Beatrixsluis nam Sas 
van Vreeswijk de nodige ecologische maatregelen, laat 
Brandt weten. 'Een lange bomenrij met populieren aan het 
Schipperspad vormde het foerageergebied en de vliegroute 
voor gewone dwergvleermuizen. Deze oude bomen moesten 
plaatsmaken voor de nieuwe liniedijk. Het plan was om ze 
te kappen en daarna een nieuwe dubbele rij populieren 
te plaatsen. Om de vleermuizen zo min mogelijk hinder te 
bezorgen, besloten we om de bomen niet allemaal te tegelijk 
te kappen, maar een deel tot aan de winter te laten staan. Zo 
bleef in ieder geval de vliegroute in tact. November vorig jaar 
zijn de laatste bomen gekapt en is de nieuwe dijk geplaatst. 
Voor 1 april hebben we al een nieuwe, dubbele rij populieren 
teruggeplaatst. Deze rij loopt vanaf de Beatrixsluis tot aan de 
plofsluis. De populieren zijn nu nog maar vier meter hoog, 
maar straks als het project klaar is zijn het al fikse bomen. 
Nu kunnen de vleermuizen de bomen alleen nog maar 
gebruiken als vliegroute en luwteplek. Hopelijk vormen ze 
straks ook weer een foerageergebied.' Toen Brandt afgelopen 
zomer twee keer een vleermuischeck deed – 'dat was niet 
verplicht, maar ik kon het niet laten' – was hij aangenaam 
verrast. 'Bij het eerste bezoek zag ik tien vleermuizen en 
bij het tweede bezoek maar liefst 28. Dat is boven alle 
verwachting! En ook straks proberen we zo veel mogelijk 
rekening te houden met de vleermuizenpopulatie. 

SLIMME OPLOSSINGE N 
     VOOR DE NATUUR
Auteur:  Rijkswaterstaat
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We zijn nu aan het kijken hoe we "slimme" verlichting bij de 
dijk kunnen installeren: vleermuisvriendelijke verlichting 
zonder dat de zichtbaarheid en veiligheid van de scheepvaart 
in het gedrang komt.'

BEWUSTZIJN
Niet alleen rondom, maar ook bij de Beatrixsluis zelf geldt 
de regel: watergang dempen? Dan beestjes overzetten. 
'En zijn er eenmaal vogels aan het broeden, dan stellen we 
werkzaamheden uit tot we een manier hebben gevonden 
om te werken zonder hen te storen. ', aldus Brandt. 'Om alle 
werklui die met de sluis bezig zijn, hiervan bewust te maken, 
hebben we in de bouwkeet rond de Beatrixsluis een poster 
opgehangen en de ecologische risico’s van het broedseizoen 
onder de aandacht gebracht. Op de poster staat informatie 
over de broedplekken van vogels en wat je het beste kunt 
doen als je er een tegenkomt. Ook mijn telefoonnummer 
staat op de poster, zodat mensen mij kunnen bellen voor 
advies. 

Uit een monitoring eerder dit jaar bleek namelijk dat er 
redelijk wat kievitten, scholeksters en kleine pleviers in en 
rond het projectgebied zaten. 
Prompt kreeg ik na het ophangen van de posters een 
telefoontje van een uitvoerder die broedende kievitten had 
gespot op een plek waar werkzaamheden waren gepland. 
Deze werden vervolgens uitgesteld totdat de kievitjongen 
konden vliegen. Zo zie je maar weer, waar mogelijk houden 
we zo veel mogelijk rekening met de natuur.' 

R E K E N I N G  H O U D E N  M E T  E C O L O G I E  T I J D E N S 
W E R K Z A A M H E D E N  B E A T R I X S L U I S

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
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EEN GEESTIGE EN 
MAGISCHE JEUGDTHEATER 
VOORSTELLING 
Kindertheater Dag meneer van Dalen 
Woensdag 15 november 
Meneer van Dalen is een stokoude man. Niemand weet 
precies hoe oud hij is, maar het lijkt wel of de dood 
hem vergeten is. Hij woont al lange tijd alleen, maar zijn 
vrouw voelt nog altijd heel dichtbij. Op een dag staat er 
een man voor de deur, een man die Meneer van Dalen 
wel kent, maar nog nooit gezien heeft. De man wil dat 
Meneer van Dalen mee gaat, maar Meneer van Dalen 
heeft opeens nog zoveel te doen.
Een geestige en magische jeugdtheater voorstelling 
over afscheid nemen, het omhelzen van het leven en 
het loslaten daarvan. Humorvolle momenten worden 
afgewisseld met stille, ontroerende scènes. Wederom in 
de traditie van TG Graasland: fysiek, visueel en nagenoeg 
tekstloos jeugdtheater vol (live) muziek.
Aanvang 14.30 uur. Entree € 2,00.  
Voor kinderen vanaf 6 jaar
Aanmelden kan tot 14 november bij Dorpshuis, via 
dorpshuisvreeswijk@gmail.com of 06- 21664918

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt                                 
door een bijdrage van ’t Veerhuis.

     

BARBERSHOPKOOR IN 
SOEP&CULTUUR   
Zondag 26 november staan om 16:00 uur in de grote zaal 
van Dorpshuis Fort Vreeswijk de mannen van het Heart of 
Holland Chorus (HOHC) op het toneel. 
Heart of Holland Chorus is een uit ruim veertig man 
bestaande zanggroep uit Nieuwegein. Hun roots liggen 
in de barbershop muziek en inmiddels hebben zij zich 
ontwikkeld tot een veelzijdige groep die zich onder 
de muzikale leiding van Peter van Os bezighoudt met 
andere vormen van close harmony. De mannen hebben 
een gevarieerd repertoire en aan het eind van het jaar 
zingen ook zij traditionele en moderne kerstliederen. 
Tijdens een concert van HOHC is er veel te horen en te 
zien.

Voor een entree van € 2,00 kunt u er bij zijn, dus mis 
deze gelegenheid niet! In de pauze of na afloop is er in de 
huiskamer van het Dorpshuis voor de liefhebbers soep 
van de huiskok te koop voor € 2,50 per kop.

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
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EINDEJAARSDINER 
OP 29 DECEMBER        
Vrijwilligers van het Dorpshuis koken een uitgebreide 
feestmaaltijd en ontvangen u graag voor een sfeervol en 
feestelijk diner, met live muziek. Wijkbewoners zijn weer van 
harte welkom bij dit jaarlijkse samenzijn. We kijken met veel 
plezier terug op de vorige feestelijke eindejaars- en kerstdiners. 
Vooral mensen die de periode rond Kerst en Oud en Nieuw te 
lang en te stil vinden, hebben genoten van de sfeer, de aandacht 
en het heerlijke eten.

Vrijdag 29 december vanaf 16.00 uur bent u van harte 
welkom op het Dorpshuis. Noteer alvast in uw agenda. Met een 
bijdrage van het Veerhuis kunnen we de eigen bijdrage voor u 
laag houden. Uw eigen bijdrage is € 15,00 (met N Pas € 7,50)
Dit is een all-in prijs : 4-gangen diner met  amuse, voorgerecht, 
hoofdgerecht en grand dessert. Een welkomstdrankje, twee 
consumpties tijdens het diner en koffie met bonbon na.

Opgeven kan vanaf 1 december  op het Dorpshuis, telefonisch 
06-21664918, of per mail dorpshuisvreeswijk@gmail.com 

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van ’t Veerhuis.
 
 

INLOOP OP WOENSDAG- 
EN VRIJDAGOCHTEND 
Iedere woensdag- en vrijdagochtend kunt u vrijblijvend een 
kijkje komen nemen in het Dorpshuis.
Onder het genot van een kopje koffie laten wij u graag zien wat 
er zoal te doen is. Tussen 10.00 en 12.00 uur bent u van harte 
welkom.

KERST WORKSHOP      
Ook een prachtig kerststuk maken onder deskundige leiding 
van Lotte en Debbie van De Stijl? Met aanwijzingen van Debbie 
en Lotte kan iederéén een mooi bloemstuk maken!

Dit kan op dinsdagavond 12 december van 19.00 tot 21.00 
uur en maandagmiddag 18 december van 14.00 tot 16.00. 

De prijs is € 7,50 en voor mensen met de N-pas is dit: € 4,00; dit is 
inclusief steekschuim en gebruik van gereedschap. 

Een bakje of vaas, groen, besjes en andere mooie materialen uit 
de natuur kunt u zelf meenemen. Debbie en Lotte zorgen voor 
een kleine prijs voor extra, leuke materialen. Opgeven kan via 
de beheerder dorpshuisvreeswijk@gmail.com of telefonisch 
06-21664918 met opgave van naam, contactgegevens en datum 
workshop.

TAOÏSTISCHE 
TAI CHI™  
KUNSTEN                
Doe mee met deze gezondheidsherstellende en ontspannende 
oefeningen en ontdek hoe goed je je na afloop voelt! Tai chi 
kan het best omschreven worden als ‘bewegende meditatie’ die 
goed is voor de circulatie, balans, houding, kracht en lenigheid 
en die stressverlagend werkt. Deze langzaam uitgevoerde 
zachte bewegingen zijn voor iedereen geschikt ongeacht leeftijd 
of fysieke conditie en worden aangeboden door de Taoïstische 
Tai Chi Vereniging Nederland. Loop gerust eens binnen op een 
donderdagmiddag bij de beginnersklas. In december gaan de 
lessen gewoon door en ook dan kun je langskomen voor een 
proefles. Begin januari start de nieuwe cursus. Meer info kun je 
vinden op www.taoist.nl.

21
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REFRESHSING SLUIT PROJECT AF 
MET CONCERT
Twintig vrouwen gaven gehoor aan de oproep van het 
vrouwenkoor refreshSing o.l.v. Vladimir Pairel, om in zes 
weken twee songs in te studeren. Om het resultaat van 
de met veel enthousiasme ingestudeerde songs te laten 
horen, was er op 30 oktober een gratis concert in Dorpshuis 
Fort Vreeswijk. Enthousiaste reacties. Het publiek genoot 
zichtbaar, net als de projectzangers. Een aantal van hen 
blijft bij het koor zingen. Als dank voor het meedoen aan 
dit project, werden de deelnemers en het publiek door het 
koor met eigentijdse songs toegezongen.

Foto: RefreshSing

LOKALE KUNST IN DORPSHUIS, 
DOE MEE!
Dorpshuis Fort 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 Fort Vreeswijk. Kunst van divers 
basismateriaal zoals metaal, hout of stof, alsook 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.

N I E UW B OUW 
Willem Alexanderschool 

Nieuwbouw Willem Alexanderschool 
in Vreeswijk kan starten!
Donderdag 21 september jl. was er de gemeenteraads-
vergadering waarin o.a. onze nieuwbouw in Vreeswijk/
Industrieweg op de agenda stond. Na een lange en 
spannende avond, heeft de raad positief advies gegeven over 
de Nieuwbouw. Yes, we mogen gaan bouwen!!!

Helaas heeft onze inbreng - ouders petitie, MR, platform 
Vreeswijk en directie - om de Pinguïn open te houden 
aansluitend aan de nieuwbouw niet gebaat. De raad vond 
de uiteindelijke kosten van 200.000 euro voor een jaar of 3, 
zwaarder wegen dan het langer openhouden van de Pinguïn 
en dus de veiligheid van onze leerlingen.

Wat WEL gelukt is, is dat de Pinguïn behoorlijk op de kaart 
is gezet: waarschijnlijk is er nog nooit zoveel over deze 
gymzaal en de aanverwante thematiek gesproken als in deze 
raadsvergadering! We krijgen dan ook in ieder geval een 
goede gymzaal bij de nieuwbouw.

Wat WEL gelukt is, is dat de hierboven genoemde 
belanghebbenden zich gemeenschappelijk ontzettend 
hebben ingezet voor onze school en leerlingen. Mooi en 
bemoedigend om te zien dat dit zo snel en effectief van de 
grond kwam!

Hoe nu verder?
In overleg met het Fluenta bestuur (de overkoepelende 
stichting primair onderwijs Nieuwegein e.o., waar de Willem 
Alexanderschool deel van uitmaakt) zal de komende periode 
gekeken worden hoe we het nieuwbouwtraject gaan starten. 
Dit is mede afhankelijk van stichting Meander (bestuur 
van het Schippersinternaat) met wie we samen op het 
terrein van de Industrieweg willen bouwen. Meander is ook 
eigenaar van een deel van de grond, evenals de gemeente 
die het andere deel van de grond in eigendom heeft.

Op dit moment is Meander nog in gesprek met de gemeente 
over de financiën. De wethouder verwacht op korte termijn 
duidelijkheid. En dan zal het voorbereidingstraject om te 
komen tot een prachtige nieuwe school dan ook echt van 
start gaan!!

'Van (geen) wijken weten' is de titel van de expositie 
over de wijken in Nieuwegein. Weet u eigenlijk wel hoe 
uw wijk ontstaan is en waarom de wijk zo genoemd is? In 
hoeverre bepaalde het aanwezige landschap de indeling 
van uw wijk? Weet u dat er in diverse wijken belangrijke 
voorwerpen zijn gevonden uit vroeger tijden? Deze kunt 
u bezichtigen tijdens onze expositie. Een belangrijk punt 
is de samenvoeging van Jutphaas en Vreeswijk in 1971 tot 
Nieuwegein. Hoe dit is gegaan laat de expositie ook zien.

Vreeswijk, Zandveld, Hoog-Zandveld, Lekboulevard en 
Klaphek van 24 september 2017 t/m 7 januari 2018.

De openingstijden van Museum Warsenhoeck zijn op 
woensdag, zaterdag en zondag van 14:00 uur tot 17:00 uur. 

Auteur: Roelof Kremer, directeur WAS
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De Gildeslager verrast je smaak©

Gildespecialiteiten voor de feestdagen

De Gildeslager verrast je smaak©

Uw Gildeslager heeft alles in huis voor gourmet, fondue of steengrill. 

Een uitgebreid assortiment heerlijke specialiteiten die u voor de feestdagen 

kunt bestellen. Alle specialiteiten zijn ambachtelijk en worden met zorg 

bereid. Met de ambachtelijke specialiteiten van Gildeslager zet u 

gegarandeerd variatie en kwaliteit op tafel waar u van zult genieten. 

Uw Gildeslager heeft
de lekkerste specialiteiten 
voor gourmet, fondue of steengrill

Gildeslager Koekman
Handelskade 66, 3434 BE Nieuwegein
Telefoon: 030 - 6062381
Website: www.slagerijkoekman.nl

Wie zijn wij
Wij zijn Sander Jansen en René Schouten. Wij zijn beide 
al geruime tijd werkzaam bij de politie in diverse functies 
en hebben dus de nodige ervaring. Wij zijn sinds kort de 
wijkagenten van de wijken Fokkesteeg en Vreeswijk. Wij 
gaan veel op de mountainbike de wijk in en we hopen dat 
we op die manier goed aanspreekbaar zijn. 

Samenwerken
In de wijk is van alles te beleven. De wijkagent is voor 
de politie het manusje van alles: zorgen voor orde en 
veiligheid, hulpverlener, bemiddelaar, boevenvanger 
en regisseur. Gelukkig staat de wijkagent niet alleen. 
De collega’s van het wijkteam helpen erbij en er 
is samenwerking met allerlei partners. Daarbij is 
Stadstoezicht Nieuwegein meer wijkgericht gaan werken. 
De bikers van Stadstoezicht zullen meer in de wijk 
gezien gaan worden. In de samenwerking hopen we 
meer zichtbaar te surveilleren in de wijken. Bijkomend 
voordeel is dat we elkaar sneller weten te vinden voor het 
aanpakken of oplossen van dingen in de wijk.  

DDO
De zomervakantie is net voorbij en we zijn met elkaar al 
aan het kijken naar de donkere dagen die eraan komen. 
We weten vanuit het verleden dat de heren (en soms 
dames) criminelen weer aan de slag zullen gaan om hun 
Sint- of Kerstpakket binnen te slepen. 
Dat ze hun slag zullen slaan willen we zoveel mogelijk 
voorkomen en als het ze toch lukt, willen we hen zo snel 
mogelijk achter de tralies. Daarom wordt het zogenoemde 
“Donkere Dagen Offensief” vanaf eind oktober nu al 
voorbereid. Samen met Stadstoezicht plannen we extra 
mensen in de wijk. We gaan boeven vangen en u mag 
helpen! Het bekende verhaal: bel 112, daar vangen we 
boeven mee. 

De wijkagenten kunt u bereiken via 09008844 of via 
politie.nl/meldingen. 
Stadstoezicht is te bereiken via 14030.

Sander Jansen en René Schouten
Wijkagenten Fokkesteeg/Vreeswijk

Auteur: Politie Nieuwegein

23



24 T E R U G B L I K  A C T I V I T E I T E N
Auteur: M de Beer

UKELELIES TRAPPEN CULTUUR OP ZONDAG 
SPETTEREND AF!
De eerste cultuur-op-zondag in het Dorpshuis Fort Vreeswijk 
is enthousiast ontvangen. De Utrechtse Ukelelies maakten 
er een vrolijk feestje van voor een groot publiek. Lachen, 
meezingen en ontroerd raken. Dat riepen de enthousiaste 
Ukelelies op bij het publiek.

Foto: Jeroen Zuidervaart

DE TWEEDE SOEP&CULTUUR: GENIETEN 
VAN HET VRIENDENCONCERT 'DILEGNO' 
Zondag 29 oktober trad strijkorkest 'Dilegno' uit Houten op in 
Dorpshuis Fort Vreeswijk. Het ensemble van 13 leden speelde 
onder leiding van eerste violiste Liesbeth Muijs. Werken van 
Purcell en Telemann (met gastspeler blokfluitiste Fiet Nafzger), 
Haydn en Hendrik Andriessen en romantische muziek van 
Tchaikovsky en Sibelius werden ten gehore gebracht. Na 
afloop was er voor liefhebbers soep van de huiskok. De vele 
bezoekers kijken terug op een zeer bijzondere en sfeervolle 
middag. Elke laatste zondag van de maand, aan het einde van 
de middag, kunt u komen genieten van, steeds wisselende, 
muziek, theater, kunst of poëzie. In de pauze of na afloop staat 
er huisgemaakte soep klaar.

Vrijdag 29 september is op Dorpshuis Fort Vreeswijk de aftrap 
gegeven van een tentoonstelling over sociale coöperaties. Op 
verschillende plekken in Nederland zijn burgers aan de slag 
gegaan met het zelf organiseren van voorzieningen daar waar 
de overheid een stap terug heeft gedaan. Het behouden van 
voorzieningen of gemeenschapsgoederen door burgers is een 
nieuwe manier van samenwerken. Burgers zijn daarbij eigenaar, 
schepper en gebruiker tegelijkertijd. Maar deze nieuwe vorm 
ontstaat niet vanzelf en blijft ook niet vanzelf in stand. 

Dorpshuis Fort Vreeswijk is zo’n initiatief en door het succes 
en het mooie resultaat was Nieuwegein uitverkozen om 
de startbijeenkomst te huisvesten en de bijbehorende 
tentoonstelling te onthullen. Wethouder Martijn Stekelenburg 
van Nieuwegein kon na de onthulling het stokje doorgeven 
aan de wethouder van Breda, waar de tentoonstelling het 
eerst in het openbaar te zien zal zijn. Daarna vervolgt het 
zijn weg langs een groot aantal andere sociale coöperaties in 
Nederland.

PRINSESSEN EN RIDDERS VIERDEN FEEST    
Ruim 70 prinsessen en ridders vierden de verjaardag van 
Ridder Roeland en Prinses Mathilda op het Fort. Na het 
knutselen, schminken, oefenen met lopen, wuiven en het 
maken van een schild kwamen de ridder en de prinses per 
rijtuig aan. Het feest kon beginnen. Met natuurlijk taart, 
limonade en muziek. Vanwege het grote succes gaan we dit 
volgend jaar herhalen.

Foto: Marja van Eijk

BURENDAG  
Burendag hebben we dit jaar besteed aan het uitnodigen van 
buurtbewoners om kennis te maken met hun Dorpshuis. Met 
elkaar hebben we genoten van een heerlijke lunch, mogelijk 
gemaakt door het OranjeFonds en de vrijwilligers van het 
Dorpshuis.

DORPSHUIS GASTHEER/VROUW VOOR LANDELIJKE MANIFESTATIE VAN SOCIALE ALLIANTIE
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Auteur: M de Beer

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  20:00 – 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  10:00 – 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 – 15:00 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  wisselende tijden 
(Iedere laatste zondag   middag
van de maand )  

VRIJWILLIGER AAN HET WOORD - DORIEN VAN GAMEREN
Auteur: Atie Wakkee/ Dorien van Gameren

Ik ben Dorien van Gameren en als vrijwilliger actief voor dorpshuis Fort Vreeswijk.
Hieronder stel ik mezelf even voor. Ik woon sinds 3,5 jaar met mijn man Marchel en 
dochters Sacha (11 jaar) en Teske (8 jaar) in Nieuwegein.

Ik heb Fort Vreeswijk leren kennen door het geven van een 
feest op deze prachtige locatie. Ook heb ik met 
mijn meiden de maandelijkse kinderactiviteiten 
bezocht. Het enthousiasme van de vrijwilligers 
bij dit laatste stak mij aan. Omdat 'extra handjes' 
altijd welkom zijn, zet ik me sindsdien ook 
in voor de kinderactiviteiten. Ik kreeg 
een warm welkom in deze leuke groep 
vrijwilligers en samen proberen 
we iedere maand alle aanwezige 
kinderen uit Nieuwegein een leuke 
middag te bezorgen.

Houd de Facebook pagina van 
het Fort in de gaten en kom 
gerust eens kijken. 

Word je ook enthousiast? 
Nog meer activiteiten 
voor een grotere 
doelgroep is een 
wens, dus sluit gerust 
aan bij dit mooie 
bewonersinitiatief.

BARVRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Auteur: Carin van Meegen

Om de huur van het Dorpshuis aan de gemeente te kunnen voldoen, ondernemen 
we tal van activiteiten en verhuren we de verschillende ruimtes.  De verhuur gaat 
zó goed, dat we barvrijwilligers te kort komen.

Vindt u het leuk om tijdens een bijeenkomst of een feestje van een 
dorpsgenoot één keer in de maand mee te helpen met een bardienst?  
We verwelkomen u graag.

Neem contact op met Carin van Meegen: 06- 29456967 of mail naar: 
vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com

WERKGROEP KOMFORT ZOEKT VERSTERKING
Auteur: Monique de Beer

Vrijwilligers zorgen ervoor, dat er in het Dorpshuis allerlei activiteiten zijn voor de 
buurt. De werkgroep KomFort coördineert deze activiteiten en zorgt ervoor dat er 
een mooi aanbod is. Hierbij is het streven om alle leeftijdsgroepen te bereiken door 
het aanbieden van leuke, interessante en/of gezellige activiteiten.

We gaan regelmatig naar bijeenkomsten in het land om ervaringen met andere 
(bewoners)organisaties uit te wisselen en om nieuwe ideeën op te doen.

Vind jij het leuk om mee te denken? Dan willen we jou er graag bij.
Neem contact op met Monique, via dorpshuisvreeswijk@gmail.com
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G E B R U I K E R S  FO R T  V R E E SW I J K  G A A N  S A M E N 
W E R K E N  A A N  H I S T O R I S C H  FO R T  V R E E SW I J K

 
In het voorgestelde plan is een vervangende locatie 
voor het onderhoud aan de vletten voorzien. Daarnaast 

zou ook gedacht moeten worden aan ruimte buiten 
voor onderhoud en kampvuur en voor 

speelmogelijkheden.

HSV de Vaart-Poscar is na 
25 jaar gegroeid naar 2000 leden. 

Een eigen plek is nodig: voor de 
opslag van materialen en voor 

verenigingsactiviteiten. 
Zij is blij verrast met het plan 
en hoopt dat ook de brug 
terug kan komen, zodat 
het water weer rond kan 
stromen.

Het Vreeswijks Museum zit 
al 30 jaar op het Fort. Goede 

toegankelijkheid van het Fort, 
ook voor rolstoelgebruikers, is 

een wens van het Museum.

De werkgroep Historisch Fort 
Vreeswijk zal nu samen met de 

andere gebruikers gaan werken aan een 
masterplan. Dit plan moet vervolgens met 

onder meer Provincie en Gemeente afgestemd worden. 
En uiteraard moet hard gewerkt worden om de benodigde 
gelden binnen te krijgen.

Meer bekendheid, meer cultuurhistorische waarde en 
daardoor meer bezoekers en wellicht een betere exploitatie 
van het Fort als onderdeel van NHW zodat we met Stichting 
Dorpshuis Fort Vreeswijk kunnen bijdragen aan de aflossing 
van de gemeentelijke ‘lening’.

Drie jaar geleden is een werkgroep (welzijn) van het dorpshuis 
voorzichtig van start gegaan met de vraag of het Fort, als 
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), 
weer op de kaart gezet kan worden. Deze 
groep is gestart met vrijwilligers van 
het dorpshuis, met wijkbewoners, 
historisch geïnteresseerden en een 
afvaardiging van het Vreeswijks 
Museum. De werkgroep 
Historisch Fort Vreeswijk heeft 
een volgende stap gezet: een 
plan van aanpak. 

Dit plan van aanpak is 
inmiddels besproken met 
vertegenwoordigers van 
Stichting Fort Vreeswijk, 
Scouting Vreeswijk, 
HSV de Vaart-Poscar en 
Het Vreeswijks Museum. 
Besproken is:
•  welke stappen moeten gezet 

worden;
•  welke wensen van de gebruikers 

moeten terug  te vinden zijn in een 
integraal plan;

•  wat zijn financiële kansen en beperkingen;
•  wat is een mogelijke rol- en taakverdeling.

Deze gesprekken hebben waardevolle aanvullingen 
opgeleverd voor het plan van aanpak en de conclusie is dan 
ook, dat samen opgetrokken moet worden om iets moois van 
de buitenruimte te gaan maken!
Scouting Vreeswijk is al enige tijd in overleg geweest met 
de gemeente om een oplossing voor het wegvallen van het 
Kruithuis te bedenken. 

Werkgroep Historisch Fort Vreeswijk is naarstig op zoek
naar: een subsidieadviseur
Iemand die:
•  meehelpt aan de ontwikkeling van het 

fondsenwervingsbeleid voor 
    de buitenruimte van Fort Vreeswijk en meedenkt over de 

plannen 
•  de subsidie- en financieringsmogelijkheden van de 

projecten analyseert
•  contact onderhoudt met gemeenten en provincies, 

stichtingsbestuur e.a. 

Wat vragen wij:
•  enthousiasme, energie, verantwoordelijkheid, 

betrouwbaarheid
•  bekendheid en/of affiniteit met de cultuurhistorische 

waarde van Fort Vreeswijk  
   en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
•  actief in het leggen van externe contacten/netwerken 

BELANGSTELLING? 
OF WILT U MEER INFORMATIE 
neem dan contact op met Atie Wakkee
historischfortvreeswijk@gmail.com

VACATURE SUBSIDIEADVISEUR

Auteur: Koos Hofs - Foto: Atie Wakkee
Foto van links naar rechts: Harry Koppelrath- HVM, Aart Verweij- HSV de Vaart, Frans van Gennip en Koos Hofs- Historisch Fort Vreeswijk. 
Niet op foto Wim van Vliet - Scouting Vreeswijk
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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 Ontmoetingsgroep
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



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

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

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?


