
BEUGELAER
D O R P S K R A N T  |  V R E E S W I J K  |  E D I T I E  4  |  S E P T E M B E R  2 0 1 7

B R U I S E N D  I N  V R E E S W I J K

A U T H E N T I E K E  D A G
Het is leuk de auto’s ergens langs de route voorbij 
te zien komen. In Vreeswijk blijven ze lange tijd staan. 

S P I T S E N W E E K E N D
De Museumwerf Vreeswijk is tijdens het jaarlijks 
Werfweekend begin september geheel in Franse sferen. 

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

DE KLIK
IN VREESWIJK

Beste lezer van de Beugelaer,

Ik heb een klik met Vreeswijk. Ik heb een klik met de mooie 
omgeving, met de winkels, de inwoners, de collega-ondernemers 
en met de bezoekers. Deze klik met Vreeswijk hebben vélen van 
u, soms al levenslang aanwezig en soms in de loop van de tijd 
ontstaan.

In het algemeen zien we echter, dat de klik ook steeds verder 
weg en vaak digitaal gevonden wordt. Denk hierbij aan de 
sociale media als vervanger van het praatje met de buren, de 
vele online winkels als vervanger van de lokale detaillist, en door 
zo’n zelfde klik kan zelfs het restaurant vervangen worden door 
een heerlijke maaltijd aan huis. 

Toch heb ik die klik met Vreeswijk. Met de mooie omgeving, de 
winkels, de restaurants, maar bovenal met de inwoners. Daarom 
kies ik bewust voor een winkel in Vreeswijk als ik een nieuwe 
wasmachine nodig heb, ga ik naar een restaurant in Vreeswijk 
als ik eens buiten de deur wil eten, haal ik mijn dagelijkse 
etenswaren uiteraard in mijn eigen winkel, en vind ik de sociale 
initiatieven als het Fort Vreeswijk ook zo mooi. Dit alles om de 
klik in Vreeswijk niet verloren te laten gaan.  Ik hoop uiteraard 
dat velen van u dit met mij doen. 

De klik in Vreeswijk wordt voor mij enorm goed samengevat 
in de Beugelaer. Vele lokale organisaties, bedrijven maar ook 
inwoners, werken samen aan dit prachtige blad. Ik wens u 
dan ook weer veel leesplezier toe in deze editie, waarin de 
Authentieke Dag en de vele activiteiten in ons Dorpshuis 
centraal staan. 

Met Vreeswijkse groet,

Bas van Meegen , 
Voorzitter Ondernemersvereniging 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.

22  SOCIALE ALLIANTIE
23  ONDERNEMER in beeld
24  ACTIVITEITEN 
  DORPSHUIS
25  AGENDA activiteiten
  DORPSHUIS
26  MONUMENTENDAG
27  COLOFON dorpshuis

mailto:beugelaer@invreeswijk.nl


29 september t/m 
1 oktober

Amstel Radler blik 
3 x 6-pack 

20 t/m 22 oktober
Bloemkool, broccoli, 

bospeen of 
zak sperziebonen

22 t/m 24 september
Aardbeien

Hollandse Exquise
2 bakjes a 500 gram 

15 t/m 17 september
Bionade biologische 

vruchtendrank
  4 flesjes 

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

1 t/m 3 september
Oldtimer drop

3 doosjes naar keuze  

6 t/m 8 oktober
Houthakkersbrood

per stuk

 

8 t/m 10 september
Vers gebakken 
Appelflappen  

    4 stuks  

13 t/m 15 oktober
Heineken 

3 kratten  
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1. KRAMEN MET 
WARME DRANKEN  

• Opbouw en versiering van 
de drie verkoopkramen op 

 13 december overdag
• Verkoop van drankjes en 

donuts van 17.00 - 22.00 uur
• Afbouwen van de drie 

kramen vanaf 22.00 uur
• Hulp bij coördineren 

verkoopkramen in 
voorbereidingsperiode

2. LAMPIONOPTOCHT 

• Klaarzetten lampionnetjes op 
13 december in de middag   

• Versieren kraam voor uitgifte 
lampionnen op 

 13 december overdag 
• Uitgifte lampionnen vanaf 

17.45 uur  
• Begeleiding lampionoptocht 

tussen 18.15 uur en 19.00 uur 

3. OVERIGE 
WERKZAAMHEDEN

• Begeleiding bij fotosessies 
met Kerstman van 19.00 tot 
21.00 uur  

• Potjes verzamelen in de 
periode voorafgaand aan de 
kaarsjesavond  

• Opruimen potjes op de 
 Oude Sluis vanaf 22.00 uur  
• Hulp bij opzetten 

vriendennetwerk en 
donateurs  

• Marktmeesters: vanaf 
 12.00 tot 17.00 uur op 
 13 december, coördinatie 
 ter plekke
• Hulp bij begeleiden koren 

tussen op 13 december van 
19.00 tot 21.30 uur  

• Begeleiden van 
MAS-stagiaires in de 
voorbereidingsperiode en 
tijdens de avond zelf 

• Meedenken en ideeën 
aandragen voor nieuwe 
activiteiten passend bij 
Kaarslicht in Vreeswijk 

• Ondersteuning PR en 
communicatie  

• Websitebeheer

Voor ieder die Kaarslicht in Vreeswijk een warm hart toedraagt: 

KOM ONS HELPEN!  
Zorg er samen met de organisatoren voor dat het 

ook de komende jaren een mooi evenement blijft, waar jong en oud plezier beleven.  

Voor dit evenement zijn wij op zoek naar vrijwilligers. 
Er zijn veel kleine en grote taken waar we uw hulp voor vragen, namelijk:

Een UNIEKE BELEVENIS, waarbij het oude dorp Vreeswijk twinkelt in duizenden vlammetjes. 
De kerstsfeer van vroeger keert voor even terug in het voormalige sluizen- en schippersdorp met zijn kades, 

de drie historische sluizen, het water en de gevels. 
Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven? Dat kan via: kaarslicht@invreeswijk.nl

mailto:kaarslicht%40invreeswijk?subject=Kom%20ons%20helpen%21%20%20


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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Auteur: Koos Hofs

Hengelsportvereniging De Vaart – Poscar organiseert i.s.m. Activiteitengroep Vreeswijk op maandag 4 september 
a.s. een viswedstrijd voor recreanten, wedstrijdvissers en jeugd (t/m 13 jaar).

Locatie
Vaartse Rijn aan de Dorpsstraat in het oude dorp Vreeswijk. Er wordt gevist van 18.30 tot 20.30 uur (jeugd tot 19.45 uur) met 
de vaste hengel van maximaal 7 meter voor de jeugd en 11.50 meter voor de senioren.

Inschrijving en deelname
Alle deelnemers vissen op gewicht, dus graag uw leefnet meenemen. Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 1 september a.s., 
17.00 uur. Digitaal kunt u zich aanmelden via www.invreeswijk.nl/viswedstrijd/. Daarnaast liggen er inschrijfformulieren 
bij Uw Slager Post en Broodje Kaas Vreeswijk, waar u ze vervolgens ook weer kunt inleveren. Deelname is gratis en er 
zijn leuke prijzen te winnen. Ook wordt er gezorgd voor een kleine traktatie voor de jeugd! Een plaatsnummer is op de 
wedstrijddag af te halen tussen 17.00 en 17.45 uur in het buurthuis op Fort Vreeswijk, waar ook de prijsuitreiking zal 
plaatsvinden.

Auteur: André van Schie

Vrijdag 30 juni hebben wethouder Snoeren van Nieuwegein 
en wethouder Landwehr van Vianen in aanwezigheid van 
Vrevia voorzitter Paul Reusch de zomeravonddienstregeling 
van Fiets-Voetveer Vrevia midden op de Lek ingeluid. 
Daarmee vaart het pontje de hele zomer op vrijdag, 
zaterdag en zondag door tot 20:30 uur. De verbinding 
tussen Nieuwegein en Vianen wil zo bijdragen aan toerisme 
en recreatie. Tegelijkertijd verbindt het twee gemeenten 
en stimuleert het de wederzijdse economie van vooral de 
middenstand in Vianen en zuid Nieuwegein. Bewoners van 
Vianen en Nieuwegein kunnen nu in het weekend ook ’s 
avonds met de pont om familie en vrienden te bezoeken 
aan de overkant van de rivier. De avondopenstelling werd 
mede mogelijk gemaakt door een partnerschap met 
Pannenkoekenboerderij Ponthoeve. De zomerdienstregeling 
duurt tot en met 17 september.

V I S W E D S T R I J D  i n  Vr ee s w i j k 

ZO M E R D I E N S T R E G E L I N G 
Foto: Koos Hofs



8 BIENVENUE IN VREESWIJK!

Zaterdag 2 september a.s. vindt weer de jaarlijkse Authentieke Dag Vreeswijk plaats. 
Vreeswijk staat die dag voor de achtste keer in het teken van historische voertuigen en 
oude ambachten. Dit jaar is in samenwerking met de Museumwerf voor het Franse 
Thema ‘Bienvenue in Vreeswijk!’ gekozen.

Auteur: René van Maarsseveen

A U T H E N T I E K E  DAG  2 0 1 7

HISTORISCHE VOERTUIGEN  
Ruim tweehonderd historische voertuigen nemen 
tijdens de Authentieke Dag Vreeswijk deel aan een 
rondrit in de omgeving van Vreeswijk. Vanaf 8.30 
uur staan de vracht- en personenauto’s, trekkers en 
bromfietsen op verschillende plaatsen in Vreeswijk 
opgesteld. Daar kunnen ze worden bekeken en 
gefotografeerd. 

Een praatje met de eigenaren over hun voertuig is 
vanzelfsprekend mogelijk. Het levert een diversiteit 
op aan verhalen. Er zijn liefhebbers die hun auto elke 
week poetsen, anderen die veel moeten sleutelen en 
tenslotte zijn er die hun vaak tweede auto alleen voor 
een plezierrit uit de garage halen.  

Ook de merken en typen variëren. Een Opel Kadett 
en Citroën 2CV (het lelijke eendje) staat opgesteld 
naast een zeldzame rode sportwagen of een 
indrukwekkend grote Amerikaan. Kortom een grote 
diversiteit voor jong en oud. De meesten chauffeurs 
zullen vooraf in afwachting zijn van het startschot. 
Dit wordt voor de auto’s en motoren om 11.00 uur 
gegeven door burgemeester Frans Backhuijs. De 
voertuigen vertrekken daarna met enige tussentijd 
(de vrachtwagens en trekkers zijn dan al een half uur 
onderweg). 

RONDRIT  
De rondrit volgt dit jaar de grenzen van de 
Lopikerwaard. De route gaat langs plekken van de 
Oude Hollandse Waterlinie. Daarmee werd Nederland 
in 1672 verdedigd na de inval van de Fransen. Een 
groot gebied werd toen door Prins Willem III onder 
water gezet. De voertuigen rijden, onder andere, 
even voorbij de vestingstad Schoonhoven, over de 
Franse kade. Het is een van de weinige nog zichtbaar 
bewaard gebleven overblijfselen van de Waterlinie. 
Via Haastrecht, Oudewater en Montfoort komen de 
deelnemers na 70 km weer terug in Vreeswijk.  

Het is leuk de auto’s ergens langs de route voorbij te 
zien komen. In Vreeswijk blijven ze lange tijd staan. 
De voertuigen zijn dan weer te bewonderen en te 
fotograferen in de zogenaamde static show. De eerste 
deelnemers worden rond 13.00 uur terugverwacht. 

Foto: Fotostudio Geinoord - Reggie Kuster © 

Foto: Nadia van Dijk

8
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A U T H E N T I E K E  DAG  2 0 1 7
FRANSE STIJL  
Het thema is dit jaar ‘Bienvenue in Vreeswijk!’. De Franse 
voertuigen, o.a. een Citroën Traction Avants en een Panhard,  
die deelnemen aan de Concours d’Elegance worden 
voorafgaand aan de rondrit op het Raadhuisplein opgesteld. 
Veel deelnemers aan de rit, vrijwilligers en standhouders 
zullen gekleed zijn in historische Franse klederdracht. 
 

BEST GEKLEDE BEZOEKER  
De organisatie zou het leuk vinden als ook bezoekers 
deze dag in authentieke stijl komen. Dit hoeft niet per se 
in Franse stijl te zijn, als het maar passend is bij de dag. 
Ideeën hiervoor kunt u opdoen op de Facebookpagina van 
de Authentieke Dag Vreeswijk. Een vakkundige jury loopt 
tijdens de Authentieke Dag Vreeswijk rond en nodigt u 
wellicht uit deel te nemen aan ‘Wie is de mooiste!’. Voor de 
best geklede deelnemer of bezoeker ligt er een leuke prijs 
klaar! Binnenkort vindt u hier meer informatie over op de 
Facebookpagina! 

FOTOWEDSTRIJD  
Nieuw dit jaar is een fotowedstrijd. Wie maakt de mooiste 
foto’s van de klassieke voertuigen, de deelnemers aan de 
rondrit of bezoekers van de markt en museumwerf? Stuur uw 
foto’s in en maak kans op een compleet verzorgde fotoshoot 
aangeboden door Reggie Kuster van Fotostudio Geinoord.  
De winnaar wordt twee weken na de Authentieke Dag Vreeswijk 
bekend gemaakt. Zie voor de exacte voorwaarden van de 
fotowedstrijd de website: authentiekedag.invreeswijk.nl  
onder ‘fotowedstrijd’. 
 

DORPSE MARKT  
Van 10.00 tot 17.00 uur is er in het dorp een markt met oude 
ambachten. Er is een palingrokerij en er zijn diverse kramen 
met streekproducten. Ongetwijfeld zijn een klompenmaker, 
rietvlechter en touwslager van de partij. 

Er zijn stands met producten over historisch Vreeswijk.  
De middenstand van Vreeswijk vult de ruim 50 kramen  
aan met hun meer eigentijdse waar.   
 

MUSEUMWERF  
Al met al is er voldoende te doen terwijl de voertuigen 
onderweg zijn. Aansluitend op het thema Bienvenue in 
het dorp, is er op Museumwerf Vreeswijk ook van alles te 
beleven. Tijdens het Werfweekend (2 en 3 september) is 
ook de Museumwerf geheel in Franse stijl omgetoverd. Op 
pagina 11 leest u alles over het gevarieerde programma van 
Franse muziek, het petanquespel, Franse lekkernijen tot een 
film over een typisch Franse binnenvaartschip. En er is nog 
veel meer.  
 

DEELNEMEN EN BIJDRAGEN  
Bezitters van een historisch voertuig kunnen zich nog 
aanmelden voor de rondrit. Voor aanmelden of informatie: 
oldtimers@invreeswijk.nl 

U kunt ook als vrijwilliger, standhouder of op andere wijze 
bijdragen aan het succes van deze dag. Voor meer informatie: 
info@invreeswijk.nl  
 

ALGEMENE INFORMATIE 
De Authentieke Dag Vreeswijk vindt plaats op zaterdag 2 
september a.s. van 8.30 tot 17.00 uur in en rond het Oude 
Dorp. Op de website (authentiekedag.invreeswijk.nl) en de 
Facebookpagina van de Authentieke Dag Vreeswijk staat 
actuele informatie. De organisatie van de Authentieke 
Dag Vreeswijk (ADV) is in handen van enkele enthousiaste 
vrijwilligers van de werkgroep ADV. De werkgroep valt onder 
de Stichting Activiteiten Vreeswijk.  

Foto: Fotostudio Geinoord - Reggie Kuster © 
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AUTHENTIEKE DAG IN VREESWIJK 

OM DE AUTHENTIEKE DAG VREESWIJK SUCCESVOL TE LATEN 
VERLOPEN ZIJN DE VOLGENDE VERKEERSMAATREGELEN 
GENOMEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GEMEENTE. 

Een wegsleep- en afsluitingregeling vanaf 02.00 tot 18.00 uur is van toepassing voor 
de volgende straten: Dorpsstraat - Oude Sluis - Raadhuisplein - parallelwegen aan de 
Koninginnenlaan zowel kerkzijde als woningzijde. 

Een afsluitingregeling is van toepassing voor de Prins Hendriklaan tot de Emmaweg 
vanaf 11.00 - 18.00 uur. We vragen de bewoners de auto’s niet te parkeren 
gedurende dit tijdstip in de Prins Hendriklaan. 
 
We attenderen u er op dat gedurende bovenstaande tijdstippen de maatregelen 
streng worden gehandhaafd. 
 
Wij danken u voor uw begrip en uw medewerking. 

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

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

Shop  i n  d e 

h e l e  maand 

s ep t ember  n og 

t ax  f r e e  op 

o n ze  Keune 

s t y l i n g s -
p r oduc t e n !
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VERKEERS M A A T R E G E L E N
Auteur: Hans van Aarnhem 

De Museumwerf Vreeswijk is tijdens het jaarlijks Werfweekend geheel in Franse sferen. 

Met een gevarieerd programma waarbij gedacht is aan jong en oud, is Museumwerf Vreeswijk 
dit keer geheel in Franse sferen tijdens het jaarlijks Werfweekend. Beleef het en doe mee 
met de vele activiteiten.

Auteur: Volkert Műnzenbrock

WERFWEEKEND OP 2 EN 3 SEPTEMBER
Speel Jeu de boules tussen de 

historische schepen onder leiding van de 
Nieuwegeinse Pétanquevereniging. Proef 

de Franse lekkernijen in de stand die Franse 
specialiteiten biedt. Proef de crêpes die op een 

oude scheepskombuis worden gebakken. Of 
de heerlijke Franse wijn die in Het Theehuys 
wordt geschonken! Bewonder rijdend Frans 

erfgoed zoals de Traction Avant en de Méhari. 
Of bekijk de film ‘PASSAGE A Boatmovie’ 

die tijdens het evenement in de historische 
ijzerwerkplaats vertoond zal worden. Net als 
op Franse evenementen is er een karikaturist 

aanwezig en zijn er diverse muziekoptredens. 
Een bezoekje aan het Werfweekend is altijd 

een gezellig dagje uit voor het hele gezin. 

‘PASSAGE A BOATMOVIE’ 
De film ‘PASSAGE A Boatmovie’ vertelt verhalen over de ‘spits’ een typisch 
schip voor de Franse binnenwateren. De film neemt u mee op een reis per 
vrachtschip van Amsterdam naar Zuid-Frankrijk en toont de poëzie van wat 
door mensenhanden is aangelegd en wat door de tijd en de veranderende 
economische en maatschappelijk structuren, weer teloor dreigt te gaan. De 
tocht leidt dwars door steden, havens, sluizen, industriegebieden en een 
verscheidenheid aan natuurlandschappen. De spits is een vrachtschip waarvan 
de afmetingen zijn afgeleid van de maten van de sluizen en kanalen in 
Frankrijk. De sluiskolken moesten minimaal 5,20 meter breed en 40 meter lang 
zijn. De minimale waterdiepte van de sluiskolken bedraagt 2,20 meter. 
De maximale doorvaarthoogte van de bruggen 3,50 meter. 

KINDERACTIVITEITEN
Het Werfweekend is vermaard in Nieuwegein en wijde omstreken vanwege 
de leuke educatieve activiteiten. Kinderen bouwen zelf een stoombootje of 
beschilderen een varend klompje. Laten zich schminken, krijgen een tattoo 
of gaan zelf aan de slag met de educatieve speeltoestellen op de werf. 
Werfmaatje ‘Hans van de Werf’ wijst daarbij de weg en legt uit hoe alles werkt. 
Een stukje zelf varen kan in één van de peddelbootjes. In een door de scouting 
Vianen opgebouwde stellage kunnen kinderen ‘in de mast klimmen’.

MUSEUMWERF VREESWIJK
De Museumwerf Vreeswijk vertelt het verhaal van het schippersdorp Vreeswijk 
en de Nederlandse binnenvaart in de context van de historische scheepswerf 
‘Buitenweg’ die nog volop in bedrijf is. Kinderen, ouders, maar ook grootouders 
kunnen zich verwonderen over de rijke binnenvaartgeschiedenis die al 
bijna 900 jaar de drijvende kracht is van de gemeenschap in Vreeswijk. 
Openingstijden en praktische informatie www.museumwerf.nl

B I E N V E N U E  op de Museumwerf

Foto: Jaap Boersema

SPITS 
Een spits is een Frans binnenvaartschip 
van meestal 38,50 meter lang en 5,05 
meter breed. Een spits kan maximaal zo'n 
300 tot 400 ton vervoeren en heeft een 
maximale diepgang van gemiddeld 2,50 
meter. De péniche/spits werd in Frankrijk 
ook wel een Freycinet genoemd. 
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Auteur: Atverni

Waarom is hardlopen zo fijn? Je voelt dat je gezond bezig bent. Tijdens het lopen en na het lopen. En dat gevoel klopt! 
Bewegen is goed voor je lichaam en een gezond lichaam zorgt voor een gezonde geest. 
De start en finish van de Sluizenloop zijn weer terug op de Oude Sluis. Elke deelnemer ontvangt na het passeren van de 
finish een herinneringsmedaille, ijsje en/of flesje water. Zowel bij de 1,25 km kinderloop als bij de 2,5 km jeugdloop worden 
alleen de tijden van de kinderen geregistreerd, dus niet die van hun begeleiders.

Atverni heeft besloten om een deel van het inschrijfgeld aan een goed doel te schenken. Dit jaar is ADRA Nederland 
dat goede doel. ADRA Nederland zet zich wereldwijd in voor sociale en economische gelijkheid. ADRA biedt hulp in 
noodsituaties en verbetert op duurzame wijze de levensomstandigheden van mensen wereldwijd. Door samen te werken 
met vrijwilligers, partnerorganisaties, lokale ADRA-vestigingen en lokale gemeenschappen is ADRA in staat om structureel 
bij te dragen aan de zelfredzaamheid van mensen in ontwikkelingslanden. 

U kunt zich inschrijven via de link: www.sluizenloop.nl/inschrijven.php 

Dagwinkel Vreeswijk (Dorpsstraat 10) biedt alle kinderen van 4 t/m 11 jaar de mogelijkheid om op zondag 10 september 
gratis mee te doen met de 43e Sluizenloop. Ga voor het inschrijfformulier naar de winkel. Dagwinkel Vreeswijk betaalt het 
inschrijfgeld. De enige voorwaarde is dat een ouder/verzorger het formulier invult en inlevert bij de kassa.

VERKEERS M A A T R E G E L E N 

Parkeerverbod
De start en finish zijn terug op de Oude Sluis. Daarom geldt er voor de Oude Sluis een parkeerverbod van 
09.00 uur tot 19.00 uur.

Wegafsluitingen
•  Van 09.00 tot 19.00 uur: Oude Sluis.
•  Van 13.45 tot 16.50 uur: Lekstraat, Dorpsstraat, Oranjestraat (zuidelijke weghelft), Rijnlaan, Merwedestraat, Wierselaan 
 (ten zuiden van de Prinsessenweg), Vaartstraat, Gildenborglaan, Fortweg en Frederiksoord.
•  Van 15.15 tot 16.50 uur: Voorhavendijk, Schipperspad, Tiendpad, Montageweg, Industrieweg, Nieuwe Kerkweg, 

Prinsessenweg (oostelijke/zuidelijke weghelft). 

Uw medewerking
Ligt uw woning of winkel aan het parcours? Met het oog op de veiligheid van de deelnemers verzoeken wij u dan:
•  uw auto zo te parkeren dat de deelnemers ongehinderd kunnen passeren.
•  uw auto zo min mogelijk en bij voorkeur helemaal niet te gebruiken.

Namens alle deelnemers en vrijwilligers danken wij u bij voorbaat voor 
uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Atverni - Commissie Sluizenloop Nieuwegein

S L U I Z E N LO O P  z o n d a g  1 0  s e p t e m b e r  2 0 1 7 
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Auteur: Addie Peek - Foto's: Marja van Eijk

Voor de vierde keer organiseerde RotaryClub Vianen/Vreeswijk de spel- en sportdag op Fort Vreeswijk voor jongeren met 
een verstandelijke beperking. Wethouder Martijn Stekelenburg mocht de spits afbijten en het startsein geven voor deze 
dag. Helaas ook dit jaar een beetje nat. Dat is bijna traditie, maar de kinderen lieten zich niet tegenhouden door een buitje 
regen en hadden enorm veel plezier. Ouders, meegekomen met hun kinderen, konden elkaar ontmoeten en met elkaar 
in gesprek gaan. Wethouder Hans Adriani mocht alle deelnemers, die ook allemaal winnaars waren, als afsluiting van de 
middag de medailles omhangen. Voor veel bezoekers was dit de eerste ontmoeting met het vernieuwde dorpshuis en 
voor beide vrijwilligers regende het dan ook veel complimentjes over de metamorfose. De leden van de Rotary met de 
betrokken familieleden, de Algemene Hulpdienst, de EHBO en de vrijwilligers van het dorpshuis hebben er een opnieuw 
een onvergetelijke dag van gemaakt. De feestelijke dag werd afgesloten met een heerlijk verzorgde barbecue.

D E  ROTA RYC L U B  O RG A N I S E E R D E 
D E  S P E L- E N  S P O RT DAG  O P F O RT V R E E S W I J K

Beste kaartvrienden,

Dit seizoen vieren wij ons 1e lustrum. Dat kunnen we natuurlijk 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom willen we dat na 
afsluiting van het komende seizoen graag op 26 mei 2018 
groots met alle deelnemers vieren met een gezellige dag uit. 
Wat we gaan doen is nog niet bekend, maar we willen er in ieder 
geval een onvergetelijke dag van maken!
De kaartavonden worden gehouden op woensdag in 
Café Friends. Aanvang 19.30 uur. Entree € 3,50 p.p. / 
speelavond

Programma
20-09-2017  competitie kaarten
18-10-2017  competitie kaarten
15-11-2017  competitie kaarten
06-12-2017  kerstkaarten
17-01-2018  competitie kaarten
21-02-2018  competitie kaarten 
21-03-2018  paaskaarten
18-04-2018  competitiekaarten
23-05-2018  afsluiting met prijsuitreiking

K LAV E R F R I E N D S  S E I ZO E N  2 0 1 7- 2 0 1 8
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A U T H E N T I E K E  D A G
I N  V R E E S W I J K

Ruim tweehonderd historische voertuigen nemen 
tijdens de Authentieke Dag Vreeswijk deel aan een 

rondrit in de omgeving van Vreeswijk.

Foto: Fotostudio Geinoord - Reggie Kuster © 



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. 

PROEF DE SMAAK VAN ITALIË
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07september

Creatieve workshop
Dorpshuis Fort Vreeswijk
10:00 - 11:30 uur
Naai atelier
Dorpshuis Fort Vreeswijk
10.00 - 12.00 uur
Tai Chi meditatie/ontspanning
Dorpshuis Fort Vreeswijk
13:30 - 17:00 uur
Ook op: 
14, 21, 28 september  
5, 12, 19, 26 oktober
2, 9, 16, 23, 30 november  

02september

Authentieke Dag in Vreeswijk
10.00 - 17.00 uur 

Vreeswijks Kolkfeest
20.00 - 01.00 uur

Werfweekend Museumwerf
10.00 - 17.00 uur 
De Museumwerf Vreeswijk 
is tijdens het jaarlijks 
Werfweekend geheel in Franse 
sferen.

03september

Werfweekend Museumwerf
12.00 - 17.00 uur 
Het gezelligste kijk en doe-
weekend voor iedereen in 
scheepse sferen.

04september

Viswedstrijd in Vreeswijk
18.30 - 20.30 uur 
Een viswedstrijd voor 
recreanten, wedstrijdvissers en 
jeugd (t/m 13 jaar)

Creatief schilderen/
Dorpshuis Fort Vreeswijk
10.00 - 12.00 uur 
Koersbal
Dorpshuis Fort Vreeswijk
13.30 - 15.30 uur 
Ook op: 
11, 18, 25 september  
2, 9, 16, 23, 30 oktober
6, 13, 20, 27 november  

06september

Koersbal
Dorpshuis Fort Vreeswijk
10.00 - 12.00 uur 
Schaakclub 
Dorpshuis Fort Vreeswijk
14.00 - 16.00 uur 
Karate voor kinderen
Dorpshuis Fort Vreeswijk
15.30 - 16.30 uur 
Ook op: 
13, 20, 27 september  
4, 11, 18, 25 oktober
1, 8, 15, 22, 29 november  

RAP cursus
Dorpshuis Fort Vreeswijk
19.00 - 21.00 uur
Ook op: 
13, 20, 27 september  
4 oktober

05september

Beter Bewegen
Dorpshuis Fort Vreeswijk
4 groepen:
09.30 - 10.15 uur 
10.30 - 11.15 uur
13.15 - 14.00 uur
14.15 - 15.00 uur
Ook op: 
12, 19, 26 september  
3, 10, 17, 24, 31 oktober
7, 14, 21, 28 november  

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

Lunchcafé 
Dorpshuis Fort Vreeswijk
12.00 - 13.00 uur
Ook op: 
12, 19, 26 september  
3, 10, 17, 24, 31 oktober
7, 14, 21, 28 november  

12september

Country Line dancing
Dorpshuis Fort Vreeswijk
20:00 - 21:30 uur
Ook op: 
19, 26 september  
3, 10, 17, 24, 31 oktober
7, 14, 21, 28 november  

15september

Pubquiz 
Dorpshuis Fort Vreeswijk
20:00 - 23:00 uur
Ook op: 
20 oktober, 17 november  en
8 december

17september

Prinsessen- en ridder feest 
Dorpshuis Fort Vreeswijk
14:00 - 16:30 uur

23september

Burendag dorpshuis 
Dorpshuis Fort Vreeswijk

24september

Soep & Cultuur op zondag
met optreden 'Ukelelies'
Dorpshuis Fort Vreeswijk
16:00 - 17:00 uur

28september

Eetcafé
Dorpshuis Fort Vreeswijk
17:30 - 19:00 uur
Ook op:
5, 12, 19, 26 oktober
2, 9, 16, 23, 30 november  

20september

Kinderactiviteit
Dorpshuis Fort Vreeswijk
14:30 - 16:00 uur
Ook op:   
11 oktober, 15 november en
20 december

08september

Wandelgroep
Dorpshuis Fort Vreeswijk
10.00 - 11.30 uur
Lunchcafé 
Dorpshuis Fort Vreeswijk
12.00 - 13.00 uur
Ook op: 
15, 22, 29 september  
6, 13, 20, 27 oktober
3, 10, 17, 24 november  

09september

Sluizenwandeltocht v.a. 
Museumwerf
08.00 - 12.00 uur

Open monumentendag 
Museumwerf 
13.00 - 17.00 uur

Open Monumentendag 
Rijkswaterstaat Beatrixsluis 
10.00-17.00 uur

10september

Open monumentendag 
13.00 - 17.00 uur

Sluizenloop in Vreeswijk - 
Oude Sluis
12.00 - 16.30 uur

07september

Puzzelruilbeurs
Dorpshuis Fort Vreeswijk
13.00 - 14.00 uur
Ook op: 
14, 21, 28 september  
5, 12, 19, 26 oktober
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Nummer 7, 9 en 11. Dat zijn de nummers van de drie 
sluiswachterswoningen, ook wel bekend als ‘witte 
huisjes’ bij de Prinses Beatrixsluis die behouden 
blijven. Bart Hinnen, Technisch Manager van Sas van 
Vreeswijk, somt de huisnummers bijna liefdevol op. 
‘Hier woonden vroeger de sluiswachters. We starten 
na de bouwvak met de renovatie’. Ook de loods die 
vijftien meter verderop ligt, blijft behouden.

OORSPRONKELIJK
‘We gaan de situatie uit 1938 herstellen. Dat is de periode dat 
de Prinses Beatrixsluis gereed was’, zegt Hinnen. Dit betekent: 
behoud van de drie woningen plus de loods uit de jaren 
dertig, en sloop van wat er later bijgebouwd is. De huidige 
bediencentrale,  die nu tussen de twee bestaande kolken 
ligt, en de loopbrug er naartoe worden straks gesloopt. Het 
kantoorgebouw naast de sluis, daterend uit 1996, wordt een 
koppie kleiner gemaakt. ‘Dit gebouw wordt, zoals dat heet, 
met de grond gelijk gemaakt’, licht Hinnen toe. ‘We slopen 
de bovenste verdieping eraf en zetten er een bepakking van 
staalgaas omheen, zodat je er zo dadelijk niets meer van ziet. 
Het gaat dan mooi op in de omgeving’. Het kantoorgebouw 
kan niet helemaal worden gesloopt omdat zich daar de 
noodstroomvoorziening van de sluis bevindt. Het vierde 
witte huis, dat in de jaren zestig werd gebouwd, is eerder dit 
jaar al gesloopt. 

ZORGVULDIG
‘De renovatie van de drie witte huisjes is op zich niet 
complex, maar het moet wel zorgvuldig gebeuren’, vertelt 
Hinnen. ‘Voor de monumentencommissie van de gemeente 
Nieuwegein is het belangrijk dat de woningen er van de 
buitenkant uitzien zoals ze er oorspronkelijk uitzagen. We 
gaan dan ook niet slopen, we gaan demonteren.’  Zo wordt 
een enkel aluminiumkozijn vervangen door een houten 
kozijn. Ook de, van origine, wit gepleisterde gevel wordt waar 
nodig hersteld en opnieuw gewit, zodat de huisjes er weer 
mooi bij staan. Hinnen: ‘De woningen hebben wat schade 
aan de buitenkant, maar niet veel. Dus het gaat om kleine 
dingen.’

BINNENZIJDE
De binnenzijde van de woningen wordt wel grondig 
aangepakt. Hier komt de nieuwe bediencentrale. 
Hinnen: ‘De binnenzijde wordt opgeleverd volgens de 
huidige wet- en regelgeving. Zo gaan we de vloeren 
versterken, zodat deze geschikt zijn voor de nieuwe functie. 
We gaan alle balken zorgvuldig losschroeven, eruit halen, 
versterken en weer terugplaatsen. Waar nodig worden 
vloerbalken vervangen. Ook halen we de vlieringvloer 
eruit, zodat je de open kapconstructie met schuine daken 
overhoudt.’ 

AFSTEMMING
Het moeilijkste van dit renovatieproject is de zorgvuldige 
afstemming met alle betrokken partijen over wat iedereen 
wil en wat technisch kan, zo geeft Hinnen aan: 
‘De bedienaars krijgen bijvoorbeeld een geheel nieuwe 
bedieningscentrale. Wat zij hadden verdwijnt, en er komt 
iets nieuws voor in de plaats. Dat is wennen. Maar de nieuwe 
bedieningsplekken zijn straks net zo modern en comfortabel 
als de huidige bediencentrale, misschien zelfs nog wel wat 
meer.’

OPLEVERING
De renovatie van de witte huisjes is in het voorjaar van  
2018 gereed, waarna de afbouw begint. Uiterlijk over zo’n 
anderhalf jaar, als de derde kolk helemaal gereed is, kunnen 
de sluiswachters dan de nieuwe bediencentrale betrekken. 
‘De bedienaars komen met hun terminals dan op de eerste 
verdieping. De overige apparatuur komt op de begane 
grond, recht onder de sluiswachters’, licht Hinnen toe.
Het project ligt goed op schema. ‘Wellicht zijn we zelfs iets 
eerder klaar met de renovatie. Maar dat is niet erg. Dan staan 
ze er mooi bij!’ Het volledige project van de verbreding van 
het Lekkanaal en de aanleg van de 3e kolk van de Prinses 
Beatrixsluis is dan nog niet gereed. Want na oplevering van 
de nieuwe bediencentrale en de 3e kolk, begint de renovatie 
van kolken 1 en 2. Pas dan wordt alles wat niet oorspronkelijk 
is, verwijderd. Zoals de huidige bedieningscentrale en de 
loopbrug er naar toe, beiden daterend uit 1996.

HISTORIE
Hinnen werkt met veel plezier mee aan het renovatieproject: 
‘Het mooie is dat er een stukje lokale binnenvaarthistorie van 
Nederland behouden blijft. Woningen uit de jaren tachtig 
zien er meestal niet meer uit, die kun je net zo goed slopen. 
Maar deze woningen uit 1938 zijn nog heel goed. Ze zijn een 
beetje klein, maar het zijn prachtig gekeimde huisjes zoals 
dat heet; gemetseld met stucwerk eromheen. Daar kunnen 
we straks  weer volop van genieten. ’

E E N  S T U K J E  L O K A L E 
B I N N E N V A A R T H I S T O R I E  B E H O U D E N 
Auteur:  Rijkswaterstaat

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

Bezoek ons ook tijdens Open Monumentendag op 
zaterdag 9 september tussen 10.00 uur en 17.00 uur!
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V R I J W I L L I G E R S  G E V RA AG D
Auteur: C. van Meegen

F O N D S E N W E RV E R  G E V RA AG D
Auteur: C. van Meegen

De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat op de voorlopige 
lijst van werelderfgoed van UNESCO voor 2019. Fort 
Vreeswijk is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. In 2019 hoopt de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
op de werelderfgoedlijst te komen. De Stelling van 
Amsterdam heeft al vanaf 1996 de status van UNESCO. 
Nederland is druk bezig om die status uit te breiden met 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

De werelderfgoedstatus is belangrijk voor het behoud en 
de ontwikkeling van de forten en voor het toerisme.
Fort Vreeswijk gaat zich voorbereiden op een groot feest 
om dit te vieren. En daar kun je niet vroeg genoeg mee 
beginnen.
Interesse om dit mee te organiseren? 
Graag een berichtje naar: moniquedebeer@xs4all.nl

Op maandag 4 september 2017 start het nieuwe seizoen 
van de cursus Creatief Schilderen met een open les. Tussen 
10.00 en 12.00 uur kunnen belangstellenden aanschuiven 
bij de vaste deelnemers om eens mee te maken wat 
deze cursus te bieden heeft. In de cursus komen diverse 
technieken aan bod waarbij onder meer gebruik wordt 
gemaakt van aquarel- en acrylverf. 

Er wordt gewerkt op papier of op doek. Zowel figuratief 
als abstract of een tussenvorm komen tijdens de cursus 
aan bod. De cursus biedt veel vrijheid om zelf verder te 
experimenteren met de opgedane technieken.
Tijdens de open les tonen de cursisten werk dat zij eerder 
hebben gemaakt. De cursus Creatief Schilderen wordt 
wekelijks gehouden op maandag van 10.00 tot 12.00 uur. 
Voor meer informatie kun je bellen met Jet van Swieten: 
06-29493579.

Dorpshuis Fort Vreeswijk draait op vrijwilligers en zonder 
subsidie. We doen ons best om zoveel mogelijk activiteiten 
voor een laag bedrag aan te bieden zodat iedereen mee 
kan doen. Bij verschillende fondsen kloppen we aan voor 
een bijdrage aan de activiteiten die wij organiseren. Wij 
hebben een aanvraag gedaan bij het OranjeFonds met als 
doel meer ouderen te kunnen betrekken bij het Dorpshuis 
en zijn we ingegaan op de actie van de Lidl. 

Ook doen we mee met de Burendag. We zijn op zoek naar 
iemand die ons wil ondersteunen bij het benaderen van 
fondsen. Ervaring met het aanvragen van subsidies is 
gewenst, maar niet noodzakelijk.

Meer informatie bij Carin van Meegen: 
c.v.meegen@hotmail.com

Als vrijwilliger doe je niet alleen een ander plezier. Zelf 
word je er ook rijker van. En er is genoeg in de aanbieding. 
Ruime keuze! En jawel. We mochten de afgelopen weken 
weer een paar nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Daar zijn 
we blij mee. Het betekent dat we de werkzaamheden weer 
wat beter kunnen verdelen en dat we ook weer wat extra’s 
kunnen doen. U leest dat in deze Beugelaer. Het nieuwe 
seizoen begint weer bijna en we barsten van de leuke 
plannen. We kunnen daar nog heel goed hulp bij gebruiken, 
bijvoorbeeld:
• een (hobby)kok voor 1x per 2 weken bij het lunchcafé 

op vrijdag
• organiseren van de soep en cultuur 1 x per maand op 

zondag (er zijn al 2 enthousiaste vrijwilligers; nog maar 
1tje erbij!)

• de (druk bezochte) kinderactiviteiten 1x per maand op 
woensdag 

• nog 1 maatje voor de beheerder
• bardiensten: 1x per 2 weken of 1x per maand
• fondsenwerving
• organiseren feest Fort Vreeswijk op Werelderfgoedlijst 

UNESCO
• voorbereiden kerstmaaltijd

Heeft u belangstelling en tijd voor een onderdeel? 
Meld dit dan aan Carin van Meegen: 
c.v.meegen@hotmail.com

Forten op werelderfgoedlijst UNESCO
Auteur: M. de Beer

O P E N  L E S  C U R S U S  C R E A T I E F  S C H I L D E R E N
Auteur: Jet van Swieten
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bij Museumwerf Vreeswijk

In de tweede en derde week van oktober komt 
het statenjacht De Utrecht bij de Museumwerf. 

De komst van dit imposante, houten schip laat 
de Museumwerf niet ongemerkt voorbijgaan! In 
samenwerking met Stichting Statenjacht De Utrecht 
organiseert de Museumwerf activiteiten, onder 
andere tijdens de Themazondag op 8 oktober. Aan 
de invulling wordt momenteel nog gewerkt. 

Statenjacht
De Utrecht is niet zo maar een schip. Zij is een 
reconstructie van een 18e eeuws statenjacht. 
Statenjachten werden gebruikt in de 17e, 18 e en vroeg 
19e eeuw. Het waren rijkversierde vaartuigen die dienden 
voor het vervoer van vooraanstaande personen over de 
ondiepe binnenwateren. Naast de Staten hadden o.a. 
ook de VOC (compagniesjacht) en de Admiraliteiten 
(admiraliteitsjacht) deze comfortabele en handzame 
zeilschepen in gebruik. De schepen waren gerieflijk. 
Tijdens de reis kon men er comfortabel borrelen 
en converseren, sjiek dineren en, indien nodig, ook 
overnachten. In Nederland zijn ongeveer 200 van deze 
jachten gebouwd. Dat was in de tijd dat reizen in ons 
sompige landje het beste via het water kon gebeuren.

De Utrecht is gebouwd door deelnemers aan een leer-/
werktraject dat is opgezet door de Utrechtse Rotary in 
samenwerking met het Nieuwegeinse Gildevaartcollege.

Het jacht is gebouwd aan de hand van bouwtekeningen 
uit 1647 van Pieter van Zwijndrecht, destijds een 
beroemd en kundig bouwer van statenjachten. De bouw 
werd geleid door bouwmeester Kees Sars, leermeester 
Anton van den Heuvel en beeldsnijmeester Cees van 
Soestbergen. De tewaterlating vond plaats in 2003. Het 
bouwplan van De Utrecht stamt uit de tijd van de VOC. 
Maar dat niet alleen… Het hout is afkomstig van Deense 
plantages die destijds speciaal voor de scheepsbouw 
werden opgezet!

Met De Utrecht wordt tijdens het zomerseizoen vanuit 
Volendam gevaren. Als het weer het toelaat, wordt 
er ook echt mee gezeild, want statenjachten waren 
uitstekende zeilers. In de winterperiode ligt De Utrecht in 
de Historische Haven (de oude Veilinghaven) in Utrecht 
waar, na reservering, een heerlijke stamppot kan worden 
gegeten. Wie weet kan dit straks ook in Vreeswijk.

Voor De Utrecht breekt de tijd aan voor wat groter 
onderhoud. Waar anders kan dat beter dan op de helling 
van de Museumwerf? Grijp uw kans dit mooie bijzondere 
schip van binnen en buiten te bekijken en de verhalen 
erover te horen. Beleef het mee! Houd onze site in de 
gaten voor het programma: www.museumwerf.nl.

Tot ziens bij de Museumwerf!

Auteur: Cisca de Ruiter, Organisatiemedewerker Museumwerf Vreeswijk
Bron: Museumwerf Vreeswijk
Foto: Archief Museumwerf
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Slagerij Koekman
•  Wij verzorgen graag & goed 

uw barbecue. 
•  Alle producten zijn van 

topkwaliteit en worden 
 vers bereid bij ons . 
•  Veel van onze producten 

zijn al voorgegaard.  
•  Wij mengen zelf onze 

kruiden waardoor wij ons 
onderscheiden op pure 
smaak. 

•  Wij houden volledig 
rekening met u wensen en 
adviseren u daar graag bij. 

•  U kunt uw barbecue pakket 
geheel naar eigen wens 
samenstellen incl. salades, 
sauzen, brood, etcc. 

Handelskade 66
3434 BE Nieuwegein

030 6062381
www.slagerijkoekman.nl 

COMPLETE VERZORGING 
OP MAAT! 100% GESLAAGD!

Auteur: M. de Beer

Manifestatie Sociale Alliantie 29 september 
Dorpshuis Fort Vreeswijk door Nicole 
Esteje. 'Peer'm uit de armoede, op weg naar 
bestaanszekerheid'.  

Op 29 september zetten sociale coöperaties uit het hele land 
de schijnwerpers op de nieuwe verhoudingen die ontstaan 
tussen burgers en overheid op het gebied van publieke 
taken. Iedereen met ideeën en ervaringen op dit gebied en 
iedereen die hier meer van wil weten, is van harte welkom 
om mee terug te kijken op vier jaar expeditie en samen 
vooruit te blikken op de toekomst van sociale coöperaties. 
Dat doen we samen met theatermakers die de werkelijkheid 
aan ons opdringen, met een tentoonstelling waar we 
bewegingsvol stil kunnen staan bij diezelfde werkelijkheid 
en met sociale coöperaties die hun werkelijkheid toelichten. 
Na de manifestatie trekt de tentoonstelling het land door. 
Gemeenten en initiatieven kunnen het estafettestokje over 
pakken en zo samen bouwen aan een samenleving waar 
coöperatie centraal staat in plaats van competitie. 

De bestaanszekerheid van veel mensen is aangetast 
door een beleid van privatisering en een terugtrekkende 
overheid. Mensen zoeken elkaar op om zich daartegen 
te weer te stellen: mensen die door reorganisaties of 
andere oorzaken op een zijspoor zijn gezet, mensen 
zonder baan of met een onzekere baan, mensen met een 
afgebroken opleiding, mensen met weinig geld, met grote 
behoefte aan zorg en stilaan ook steeds meer mensen 
uit middengroepen.... Op allerlei terreinen, van zorg tot 
re-integratie, zetten mensen coöperatieve activiteiten op. 
Vier jaar geleden is de Sociale Alliantie - landelijk netwerk 
voor Sociale Rechtvaardigheid - een expeditie gestart naar 
deze burgerinitiatieven, naar sociale coöperaties. Door 
verbindingen te leggen tussen deze initiatieven ontdekte 
men langzaamaan een patroon: sociale coöperaties 
creëren nieuwe verhoudingen tussen burgers en overheid. 
Sociale coöperaties zijn gericht op het waarborgen van 
bestaanszekerheid en raken daarmee de kern van de wijze 
waarop we de samenleving vorm geven. Ze richten zich op 
publieke taken, taken die tot voor kort uitgevoerd werden 
door de overheid of door instanties die werken in opdracht 
van de overheid. Publieke taken die betrekking hebben op 
verschillende terreinen van bestaanszekerheid: werken, 
wonen, onderwijs, sociale zekerheid, volksgezondheid. Dit 
pakket taken vinden we in Nederland zo belangrijk, dat we 
de opdrachten daarvoor vastgelegd hebben in de grondwet 
onder de noemer: sociale grondrechten (artikel 19 tot 23 van 
de Grondwet). Omdat de overheid zich terugtrekt en haar 
taken inperkt, zijn het in de praktijk steeds vaker groepen 
mensen die zélf deze publieke taken op zich nemen en zo 
steeds meer zélf vorm geven aan onze sociale grondrechten. 
Soms geloven mensen dat ze het zelf beter kunnen, maar in 
de meeste gevallen pakken mensen deze taken op, omdat 
de overheid het laat afweten. Voor meer informatie en 
aanmelden voor de bijeenkomst ga naar www.peer-m.nu 
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O N D E R N E M E R  I N  B E E L D 
 - advertorial  -

Een uitnodigend zitje, een wijd openstaande deur 
en binnen kleding op rekjes. Aan een manicuretafel 
met verlichting wordt hard gewerkt. Een mooie vitrine 
aan de wand met nagellakflesjes keurig en kleurig 
geëtaleerd. En een warm welkom voor de Beugelaer 
redacteur en fotograaf door eigenaresse Coby.

Bij het vrijkomen van het pandje Dorpsstraat 7 zag Coby 
Beekink van Nagelstudio Impulsief een kans om haar droom 
waar te maken. Met haar passie voor nagelkunst en 21 jaar 
ervaring als nagel-styliste, wilde zij graag een winkel openen 
waar iedere vrouw blij van wordt. 

Adviseren en verbeteren van de kwaliteit 
Bij binnenkomst in de studio zie ik Coby met uiterste precisie 
bezig terwijl een medewerker toekijkt en instructies krijgt over 
het verzorgen van de nagels van deze klant. Coby: “Naast het 
adviseren en verbeteren van de kwaliteit en het stijlen van de 
nagels van klanten, begeleid ik zelf ook stylistes in opleiding 
zoals Debby”. Debby Honhof is een van de twee medewerkers. 
Haar specialiteit is cosmetische voetverzorging. Het verwennen 
van de voeten door oliën en massage en dan de teennagels mooi 
aflakken en zij volgt de opleiding voor nagelstyliste. Ook cursist 
Selina Nagtegaal laat talent zien en is dus goed op weg om een 
expert te worden.

Coby wil een breed servicepakket aanbieden voor een 
betaalbare prijs. Daarom heeft zij aan haar studio een 
bescheiden winkeltje in kleding en attributen als schoenen, 
ceinturen en sieraden toegevoegd die, zoals zij aangeeft, 
gegarandeerd om de week worden ‘ververst’. “Zo houd je het 
aanbod fris en exclusief”. aldus Coby. Boven in het pand is 
sinds kort Irma van Straaten met haar schoonheidssalon 
gevestigd. Je kunt bij haar terecht voor een 
gezichtsbehandeling, wenkbrauwen en wimpers verven, 
epileren of een ontspannende- lichaamsmassage. 

Coby is erg gelukkig met haar stek in Vreeswijk en de 
dames uit Vreeswijk en omstreken kunnen haar studio 
goed vinden. “Service staat bij ons hoog in het vaandel en 
klanten worden gastvrij ontvangen met een kopje koffie 
of een drankje, of ze nu voor de kleding komen, voor de 
nagels of voor een schoonheidsbehandeling, 
het is allemaal mogelijk aangezien alles onder 
één dak te vinden is. Ik heb het zelf ook erg 
naar mijn zin. De sfeer op het oude dorp is 
goed en de ondernemers zijn op elkaar gericht. 
Daardoor is het hier zo gezellig voor ons 
ondernemers en zeker ook voor de klanten”. 
Vanaf 23 augustus wordt de service van de 
studio uitgebreid met wimper extension en 
binnenkort ook met permanente make-up.

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag, woensdag, vrijdag 10:00 – 17.00 uur
donderdag en zaterdag 12.00 – 17.00 uur

‘s avonds op afspraak
Dorpsstraat 7

3433 CH Nieuwegein
06-31280331

Gratis parkeren

  TRENDY EN BETAALBAAR!

STUDIO IMPULSIEF IS TRENDY EN BETAALBAAR.                                    
DAT ER OOK KLEDING TE KOOP IS, IS EEN EXTRA DIMENSIE. 

MOOI EN IMPULSIEF! 

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

https://www.facebook.com/Studio-Impulsief-652345154952722/
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COUNTRY LINEDANCING 
Auteur: Atie Wakkee

Op 12 september start in Dorpshuis Fort Vreeswijk een beginnersgroep 
Country Line Dance. Iedere dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur. Ieder 
heeft zijn eigen stijl en voorkeur bij bepaalde muziek en bewegingen. 
Country muziek en country line dance biedt de perfecte mogelijkheid om dit 
te combineren. 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. De dansen worden aangeleerd in een 
ontspannen en gezellige sfeer. Niks moet en alles kan. 

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? 
Kom dan, geheel vrijblijvend, de sfeer proeven. Bij voldoende animo worden 
de wekelijkse lessen country line dance gestart. Cursusgeld bedraagt € 12,50 
per maand. Laat ons weten wanneer u interesse heeft en meld u (liefst) vóór 
5 september aan bij Dorpshuis Fort Vreeswijk, tel. 06-21664918 of mail naar 
dorpshuisvreeswijk@gmail.com. 

Inhoudelijke informatie is verkrijgbaar 
bij gecertificeerd country line dance 
instructeur Ton Vermeulen, tel. 
06-37170533 en bij Dorpshuis Fort 
Vreeswijk, Fort Vreeswijk 1, 3433 ZZ 
Nieuwegein.

UITBREIDING ACTIVITEIT DORPSHUIS
SOEP EN CULTUUR OP ZONDAG MET DE UKELELIES
Auteur: Monique de Beer

Zondag 24 september aanvang 16:00 uur. Entree € 2,-
Zin in een vrolijke zondag? Kom dan naar de 1e SOEP&CULTUUR OP ZONDAG
De Utrechtse Ukelelies gaan u vermaken met een vrolijke potpourri van 
bekende liedjes. Het wordt een muzikaal feestje. De groep enthousiaste 
vrouwen speelt op de ukelele en wordt daarbij ondersteund door banjo 
en gitaar. Eerder waren zij al te zien op het festival Nederlandse muziek en 
bij Gluren bij de Buren in Utrecht. Zondag 24 september dan in Dorpshuis 
Fort Vreeswijk. In de pauze en na afloop kunt u voor €2,50 genieten van een 
heerlijke kop soep, vers bereid door de eigen huiskok. Kom kijken, luisteren, 
meezingen, genieten en laat u inspireren.  

SOEP&CULTUUR OP ZONDAG is iedere laatste zondag van de maand in het 
Dorpshuis. Noteer alvast: zondag 29 oktober een optreden van Wij4en met 
muziek uit de jaren ’50 en ’60 met zang, percussie, gitaar, drums en basgitaar. 
Entree € 2,-

RAP-CURSUS 
Auteur: Jajette Mom

Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar start een cursus RAP: ‘Maak je eigen rap’
Start: woensdag 6 september. De cursus start met 5 lessen van 19.00 tot 
21.00 uur. Je betaalt hiervoor € 25,-. Heb je een N-pas, dan krijg je korting.
De bekende Nieuwegeinse Rapper JosBros leert je een rapper te worden met 
steengoede tekst. Deelnemers leren door schrijf- en luisteropdrachten om een 
eigen rap te maken.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar 
dorpshuisvreeswijk@gmail.com We sturen je dan een inschrijfformulier.
Over JosBros: Rapper Josbros komt uit Nieuwegein. Hij is bekend van de 
tracks ‘Utregse UFO Piloot’ en ‘André Kuipers’. Na twee 101Barz sessies en twee 
albums in eigen release te hebben uitgebracht, heeft hij een platencontract 
binnen weten te slepen bij het label Noah’s Ark.

ACTIEF ONTSPANNEN MET 
TAOÏSTISCHE TAI CHI™ 
KUNSTEN 
Auteur: Tai Chi Vereniging

Op donderdag 7 september 
organiseert de Taoïstische Tai Chi 
Vereniging Nederland van 13.30 
tot 15.30 uur een Open huis in het 
Dorpshuis, Fort Vreeswijk 1. Dat is tevens 
de start voor een nieuwe beginnersklas 
iedere donderdagmiddag op dezelfde 
tijd. Het is een mooie gelegenheid 
om vlakbij kennis te maken met 
deze Chinese bewegingskunst. De 
bewegingen worden aangeleerd op een 
natuurlijke manier, met geduld maar 
vooral met veel plezier. De Taoïstische 
Tai Chi Vereniging Nederland is een 
internationale vrijwilligersorganisatie 
die dit jaar zijn 47-jarig bestaan viert en 
actief is in 26 landen. In deze omgeving 
geven we ook les in Houten en Utrecht. 
Je lidmaatschap van de vereniging opent 
vele deuren naar nieuwe ervaringen 
waarbij de tai chi de verbindende factor 
is. Gezonder en gelukkiger worden? Dan 
kun je nu beginnen!
WIL JE MEER WETEN? 
Kijk dan ook eens op onze website 
www.taoist.nl voor de lestijden en –
dagen in Nieuwegein en andere locaties.

NIEUWE ACTIVITEIT 
DORPSHUIS 
NAAIATELIER 
Heb je een mooie broek dan gaat de 
rits stuk… Je hebt een prachtige jurk 
maar bent afgevallen, fijn maar ook 
jammer! Je ziet een prachtig patroon 
voor een broek, maar je durft de stof 
niet te knippen. Geen nood; dit zijn 
mooie voorbeelden van wat je zoal kunt 
oppakken in het naaiatelier onder leiding 
van Madelon Kleinlugtenbelt. Zij is zeer 
ervaren met naai- en herstelwerk en leert 
je de basistechnieken om zelf kleding 
te maken aan de hand van een patroon. 
Ook kan zij je verder helpen met allerlei 
kledingreparaties en veranderwerk. 

Het atelier begint op donderdag 7 
september, van 10:00 tot 12:00 uur en 
vindt plaats in het dorpshuis. Wel je eigen 
naaimachine meenemen dan zorgen wij 
voor de ruimte, tafels en verlengsnoeren. 
De mogelijkheid bestaat om daarna nog 
5 weken door te gaan.                                                                                          
Tien lessen voor €75,00 met N-pas €50,00. 
Na opgave bij het dorpshuis wordt dit 
door automatische incasso afgeschreven. 
Cash betalen kan natuurlijk ook.
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Auteur: Monique de Beer

Waterspektakel als afsluiting van het seizoen voor de kinderactiviteiten. 
Tropisch warm. Dus alle spelletjes waar water aan te pas kwam, werden door 
de 75 deelnemers met gejuich ontvangen. Dat werden ook de pannenkoeken 
van onze kok Theo. Stapels pannenkoeken vlogen er in een mum van tijd 
doorheen. Nu vakantie ! In september verwachten we  jullie weer. Reken maar 
alvast op een leuk programma.

FEEST VOOR PRINSESSEN EN RIDDERS
Auteur: Monique de Beer

Zondag 17 september van 14:00 tot 16:30 uur is er feest voor alle prinsessen en 
ridders. Ben jij een prinses? Of ben je een ridder? En ben je tussen de 4 en 8 jaar?
Kom dan naar de verjaardag van Prinses Mathilda en Ridder Roeland.
Voordat prinses Mathilda en ridder Roeland komen, gaan we eerst nog even 
een beetje oefenen hoe je als prinses loopt, zwaait, danst en glimlacht. De 
ridders gaan oefenen met ringsteken, dansen en groeten. We gaan ook nog wat 
knutselen: een kadootje maken voor de jarigen en je eigen schild versieren met je 
familienaam erin of een kroontje.

Als om 15:00 uur ridder Roeland en prinses Mathilda binnen komen, 
dan gaat het feest echt beginnen. We zingen natuurlijk lang zullen 
ze leven, drinken limonade en eten een stukje taart. Ridder 
Roeland en prinses Mathilda vertellen over hun avonturen en 
hoe ze elkaar hebben leren kennen. Daarna leren ze ons een 
ridder- en prinsessenlied. Om 15:30 uur kijken we allemaal 
naar een film en we eindigen de middag met een groot 
bal voor alle prinsessen en ridders.     

KOM JE OOK ? 
Als je geen prinsessen- of ridderkleren hebt dan zorgen 
wij daarvoor. Voor € 2,00 heb je een hele leuke middag.
Voor de vaders, moeders, opa’s en oma’s maken we het 
in de ‘huiskamer’ gezellig.

Prinsessenjurken en ridderkleding gevraagd
Voor het prinsessen- en ridderfeest van 17 september vragen 

wij, voor de kinderen die dit niet zelf hebben, wat jurken 
en ridderkleding te leen. Kunt u ons hier aan helpen? 

Ook de vrijwilligers gaan als prinses. Heeft u voor hen nog iets 
dat geschikt is? Heeft u iets dat wij even mogen gebruiken? Geef 
dat dan a.u.b. af bij het Dorpshuis of bel met 06-21664918 en we 

komen het bij u halen. Heel veel dank alvast.

WEEKAGENDA DORPSHUIS

MAANDAG
Aquarel-schilderen  10:00 – 12:00 uur
Koersbal  13:30 – 15:30 uur

DINSDAG
Beter Bewegen   09:30 – 10:15 uur
Beter Bewegen   10:30 – 11:15 uur
Lunchcafé   12:00 – 13:00 uur
Beter Bewegen   13:15 – 14:00 uur
Beter Bewegen   14:15 – 15:00 uur
Country Linedancing  20:00 – 21:30 uur

WOENSDAG 
Koersbal  10:00 – 12:00 uur
Inloop   09:30 – 12:00 uur
Schaakclub  14:00 – 16:00 uur
Karate voor kinderen  15.30 – 16:30 uur
Kinderactiviteit   14:30 – 16:00 uur
(Iedere 2e (of 3e) van de maand)
Rapcursus  19:00 – 21:00 uur

DONDERDAG 
Creatieve workshop  10:00 – 11:30 uur
Naai atelier  10:00 – 12:00 uur
Puzzelruilbeurs   13:00 – 14:00 uur
Tai- Chi  13:30 – 17:00 uur

VRIJDAG  
Wandelgroep   10:00 – 11:30 uur
Inloop   10:00 – 12:00 uur
Lunchcafé   12:00 – 13:00 uur
Bingo   19:30 – 22:30 uur
(Iedere 2e van de maand) 
Pub Quiz   20:00 – 22:30 uur 
(Iedere 3e van de maand)

ZONDAG  
Soep & Cultuur  16:00 – 17:00 uur
op zondag
(Iedere laatste zondag 
van de maand) 

NATUURWANDELING OP WIELEN                                               
Auteur: Leni Mook

Op zaterdagmiddag 1 juli werd vanuit het Dorpshuis een natuurwandeling 
onder begeleiding van de natuurgidsen van de IVN voor rolstoelen, 
kinderwagens en rollators georganiseerd. Helaas was de weersverwachting 
ongunstig, waardoor er maar 1 rolstoel meedeed. Met een groepje van 7 
personen werd langs de Fortgracht gewandeld, vervolgens over de dijk en 
daarna door het dorp zelf. Onderweg werd uitgebreid uitleg gegeven over 
bomen, planten en vogels. Maar ook de historie van het Fort en Vreeswijk 
kwam aan de orde. En uiteraard werd stil gestaan bij de nieuwe bomen naast 
de Koninginnensluis. Het initiatief van de omwonenden om verschillende 
soorten bomen daar te planten werd zeer gewaardeerd. 
Inmiddels was het zonnetje doorgekomen en na zo’n 2 uur (meer stilstaan dan 
wandelen) kwam de groep, weer een stuk wijzer, terug bij het Fort. Met dank 
aan de IVN voor de enthousiaste manier waarop zij anderen meer over de 
natuur kunnen vertellen. Hopelijk volgende jaar zomer weer zo’n wandeling, 
want het is echt de moeite waard.

SOEP OP
ZONDAG
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O pe n  M o n u me n t e ndag  
10 SEPTEMBER
RONDOM KUNST EN 

MONUMENTAAL VREESWIJK

De foto's en fietsverhalen reizen nu als expositie door 
Nieuwegein en zijn de hele maand september te bewonderen in 
de Traverse van Dorpshuis Fort Vreeswijk. Van 13.00 tot 16.00 uur 
is het dorpshuis geopend en kunt u gebruik maken van de bar.

RONDLEIDINGEN
Om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur vertrekt er een groep voor 
een buiten rondleiding op het Fort. Een vrijwilliger vertelt u graag 
over de historische waarde van de gebouwen, de buitenlocatie 
en wat de toekomst plannen hiermee zijn. U kunt hierbij 
aansluiten, de rondleiding is gratis.

Gidsengroep Vreeswijk geeft u de gelegenheid om mee te lopen 
met een korte kennismakings- rondleiding (± 30 minuten) in Oud 
Vreeswijk. De gidsen starten voor een mooie wandeling vanaf het 
Fort. Zo kunt u gratis kennismaken met een stukje historie van 
het voormalige dorp. 

Wist u dat een rondleiding in Oud Vreeswijk al mogelijk is voor 
€ 2,50 p.p. Informatie www.invreeswijk.nl/historie of  
yueu23cf@kpnmail.nl, tel. 030-606 25 15 

Auteur: Atie Wakkee

Op ZONDAG 10 SEPTEMBER is het de Landelijke 
Open Monumentendag. Museumwerf Vreeswijk, 
Fort Vreeswijk,  Het Vreeswijks Museum en 
Gidsengroep nodigen u van harte uit om langs te 
komen. 

Het Vreeswijks Museum op Fort Vreeswijk 
presenteert een expositie over Rijks monumenten 
langs het Lekkanaal. Het museum is open van 14.00 
uur tot 17.00 uur en de toegangsprijs is € 2,00. Voor 
65plus en Museumjaarkaarthouders € 1,00. Kind 
t/m 12 jaar gratis.

De Museumwerf is zondag gratis te bezoeken 
en u kunt, met uw kinderen, ervaren wat er 
allemaal te doen en te zien is. Vanwege het 
monumentenweekend is de Museumwerf ook 
op zaterdag 9 september gratis te bezoeken. 
Adres: Wierselaan 113.

Ook Dorpshuis Vreeswijk op het Fort nodigt 
iedereen uit om de expositie ‘Nieuwegein fietst’ 
gratis te bezoeken. De expositie van 70 foto’s is het 
resultaat van een fotowedstrijd waarvoor in april de 
winnaars door wethouder Snoeren een originele 
Nieuwegein-fiets hebben ontvangen. 

Wie is er niet groot mee geworden? Hand in hand met opa en oma, een zakje oud brood mee: eendjes voeren. Gefascineerd 
als ze ruzie maken, beetje bang als ze allemaal om je heen staan, opgewonden blij als meeuwen stukjes uit de lucht snaaien. 
Een eerste en belangrijke kennismaking met de natuur. Maar… er kleven ook nadelen aan.
Veel brood eten is niet gezond voor eenden. Het is geen natuurlijk voedsel; het is te eenzijdig, waardoor ze voedingsstoffen 
missen, en er zit zout in, wat echt ongezond voor ze is. Het is niet nodig. Eenden eten ‘s winters vooral gras en waterplanten en 
dat kunnen ze prima vinden: veel gezonder!
Grote hoeveelheden brood blijven vaak liggen en dat trekt ook ratten en muizen aan. Of het wordt gegeten door meeuwen 
en kauwen die soms overlast in de wijk veroorzaken. Brood dat in het water blijft liggen vervuilt het water en is een 
voedingsbodem voor ziekteverwekkers. Overmatig voeren zorgt voor veel eenden in een heel klein gebiedje. Dat leidt 
weer tot agressieve paringen. Door de onnatuurlijke omstandigheden van een park kan het vrouwtje zulk geweld vaak niet 
ontvluchten.

Mag ik de eendjes dan helemaal niet meer voeren?!
Jawel, het mag nog steeds, maar doe het op een verantwoorde manier:
•  Voer zo min mogelijk brood. Een kapje oud brood kan weinig kwaad, maar 

houd het beperkt, geen hele broden!
•  Bied de dieren eens wat anders aan: doperwten, mais of ander graan 

(kippenvoer!). Er is zelfs speciaal eendenvoer te koop.
•  Voer niet te veel! Dus ook geen bergen graan en erwten, het moet opgaan 

waar je bij staat!
•  Help de eenden verder door een sneeuwvrije plek te maken, zodat ze bij het 

gras kunnen.
•  Vraag de gemeente een informatiebord te plaatsen over goed voeren. 
 Daar help je de eenden ook mee!

EENDJES VOEREN, WEL OF NIET?
Auteur: Monique de Beer
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O pe n  M o n u me n t e ndag  
COLOFON

Dorpshuis Fort Vreeswijk
Fort 1
3433 ZZ Nieuwegein
T 030-6060090  
M 06-21664918
www.fortvreeswijk.nl
dorpshuisvreeswijk@gmail.com 
www.facebook.com/Fort Vreeswijk
Beheerders bereikbaar telefonisch 06-21664918 

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

Saltro 
Fort 1
3433 ZZ Nieuwegein 
www.saltro.nl
(laboratorium, bloedprikken)
Aanwezig woensdag- en vrijdagochtend
7:45 uur - 8:30 uur

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

Vitras Ontmoetingsgroep
Fort 1
3433 ZZ Nieuwegein
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
Fort 1
3433 ZZ Nieuwegein
T 030-6067409
www.facebook.com/HulpdienstNieuwegein
info@hulpdienstnieuwegein.nl

Kind & Co
Fort 1
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

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?


