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V R E E S W I J K  K L E U R T  G E Z E L L I G  O R A N J E
In de loop van de jaren kwamen er steeds meer versieringen 
in het dorp en kleurde Vreeswijk meer en meer oranje. 

G E L U K S B O N N E N  O P  D E  J A A R M A R K T 
Hoe meer u koopt op de Jaarmarkt, hoe meer 
Vreeswijkse geluksbonnen u ontvangt en hoe groter 
uw kans om een prijs te winnen.

K O M  K I J K E N , D O E  M E E !  
Dorpshuis Fort Vreeswijk zorgt dat er een gevarieerd 
aanbod van activiteiten aangeboden wordt en er 
een centraal ontmoetingspunt in de wijk is.
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Dorpsstraat 44 │3433 CL Nieuwegein
030 - 60 186 69 │info@destijlfd.nl

KONINGSDAG 
EEN FEEST VOOR IEDEREEN 

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 Nieuwegeiners,

Koningsdag 2018 belooft weer een geweldige dag te worden voor 
ons allemaal. Er worden verschillende evenementen en activiteiten 
georganiseerd, door heel veel en betrokken vrijwilligers. Die 
vrijwilligers wil ik op deze plaats nu al van harte danken voor hun 
inzet om van Koningsdag een feest voor iedereen te maken. 

In Nieuwegein wordt op verschillende plaatsen feestgevierd. In 
Vreeswijk is er weer een programma met voor ieder wat wils, maar 
natuurlijk ook de traditionele kleedjesmarkt. De organisatie heet 
u ook dit jaar weer van harte welkom. Maar als burgemeester van 
Nieuwegein zeg ik hier vergeet ook de andere activiteiten niet. De 
dag is lang genoeg om op meer plaatsen te gaan genieten.

Koningsdag verbroedert, het is hét feest waar bijna alle 
Nieuwegeiners aan mee willen doen. Het is een feest van iedereen 
voor iedereen. Het maakt niet uit waar je woont, of waar je vandaan 
komt, of je groot of klein bent, jong of oud. We laten Nieuwegein 
van zijn beste kant zien doordat we respect voor elkaar hebben 
en tolerant naar elkaar zijn. Ik zie het elk jaar weer: op Koningsdag 
verdwijnen de verschillen en vieren we allemaal feest. Ik ben er van 
overtuigd dat het ook dit jaar weer zo zal zijn. 

Ik wens u allemaal een heel mooie Koningsdag en veel plezier!

Frans Backhuijs , 
Burgemeester Nieuwegein 
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VREESWIJK  K L E U RT W E E R
  G E Z E L L I G  O RA N J E

Teddy is vier jaar geleden voor de liefde naar Vreeswijk gekomen. In haar vorige woonplaats, 
Callantsoog, was ze lid van de Oranjevereniging. Ze meldde zich vrijwel direct aan bij de 
Oranjevereniging in Vreeswijk waar zij nu drie jaar actief is. Het laatste jaar als voorzitter.

T O I L E T T E N  E N  V U I L C O N TA I N E R S
Teddy is al maanden met de andere leden van de vereniging druk bezig met de voorbereidingen 
van Koningsdag 2018. ”De eerste vergadering was in november. Daarna kwamen we regelmatig 
bij elkaar. De lijst met actiepunten is lang. Ik noem bijvoorbeeld de markt, de verkeersregelaars, 
de vergunningen, de afzettingen, de activiteiten voor jong en oud, de communicatie naar de 
bewoners. Je moet veel regelen, want als je bijvoorbeeld 15.000 mensen verwacht, dan moet je ook 
voldoende toiletten hebben en vuilcontainers. Het is leuk om alles voor elkaar te krijgen samen met 
veel vrijwilligers. De ‘versiergroep’ is druk bezig geweest. De vrouwen hebben de vlaggetjes aan 
de slingers gecontroleerd en zo nodig gerepareerd of vervangen. De versieringen aan de bruggen 
worden gehuurd. Dat is zwaarder materiaal. Daarover zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat.”

Op de vraag of een commerciële markt nodig is, antwoordt Teddy: “De commerciële markt is 
voor handelaren en particulieren en telt nu over de 120 kramen. Deze markt samen met de 
kleedjesmarkt versterken elkaar. Het trekt elkaar aan. Naast veel activiteiten en optredens moet het 
geheel een aantrekkelijke dag worden. Aan alles is gedacht, alleen aan het weer kunnen we niks 
doen. Dat moet meezitten.”

Kilometers slingers 
met vlaggetjes 
wachten om 
opgehangen te 
worden. Vreeswijk 
kleurt straks weer 
gezellig oranje. 
Trekpleisters zijn een 
grote commerciële 
markt met ruim 
120 kramen en een 
kleedjesmarkt. 
Ook zijn er veel 
activiteiten en 
optredens. “We 
verwachten zo’n 
15.000 bezoekers”, 
zegt Teddy 
Raatgever-Lens, 
voorzitter van de 
Oranjevereniging 
Vreeswijk. 

Foto: Nadia van Dijk - Oranjevereniging Vreeswijk

HET IS LEUK OM ALLES VOOR ELKAAR TE KRIJGEN SAMEN MET VEEL VRIJWILLIGERS

Auteur: Hans Kraak
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H O B B E L F I E T S
Genoeg te doen dus op Koningsdag 2018, maar hoe ging 
dat vroeger? Zandschipper Jo van Raaij speelde tientallen 
jarenlang een grote rol bij veel activiteiten in Vreeswijk. Zo 
ook bij de organisatie van Koninginnedag. Zijn zoon Adrie 
haalt herinneringen op: “Ik vind het nu gezellig op het dorp 
met Koningsdag, maar vroeger was het ook gezellig. Heel 
anders natuurlijk. Geen duizenden mensen, maar wel ’s 
ochtends een aubade. Ik heb ook staan zingen. Of je nou 
wilde of niet, je moest meedoen. Na het zingen van onder 
andere het Wilhelmus ging het vooral om de spelletjes, 
zoals zaklopen en koekhappen.”

H I L A R I T E I T
Voor hilariteit zorgde Van Raaij toen hij een speciale fiets 
maakte. Adrie:”Mijn vader had een hobbelfiets gemaakt 
waarvan de naaf niet in het midden zat. Het wiel maakte 
daardoor een vreemde slag. Dat was vooral grote pret 
tijdens het ringsteken.” De spelletjes waren bij de Oude 
Sluis. Op het Raadhuisplein werd een houten dansvloer 
gelegd. Later kwam daar een dansavond (Oranjebal) bij 
in de St. Jan.

VA N  T O E N  N A A R  N U
In de loop van de jaren kwamen er steeds meer versieringen 
in het dorp en kleurde Vreeswijk meer en meer oranje. 
Iemand die Vreeswijk van toen naar nu zag veranderen is 
Eef Valkenburg. Als tamboer maître liep hij vroeger voorop 
bij de fanfare Kunst na Arbeid (KNA). Nu is hij coördinator 
van de activiteitengroep. Eef: ”Als tamboer maître liep ik 
met de muziek langs de scholen en haalden we de kinderen 
op. In een lange stoet gingen we naar het Raadhuisplein 
voor de aubade. Als coördinator ben ik met onze groep 
vooral facilitair bezig. Wij slepen alles aan. We bouwen op, 
breken af en ruimen op. Wij zijn de werkers zeg maar. Die 
moeten er ook zijn.”

Als op Koningsdag de laatste bezoekers zijn vertrokken, 
komt Eef weer met zijn opruimploeg in actie. En als alles, 
maar dan ook alles is opgeruimd, dán is tijd voor een biertje.

Foto: 
Oranjevereniging van toen. 
Ze organiseerden ook uitjes voor de oudjes in Vreeswijk, 
een aantal van hen.

Foto: Nadia van Dijk

TA N T E  M A R C H A
Voor de kinderen is er veel te doen. Zo is Jan van der Lit met zijn brandweerwagen op de Helling. En kunnen de kinderen 
knutselen tijdens workshops van Tante Marcha in haar ‘pipo-woonwagen’ met de naam Koekeloerie. De woonwagen vind je op 
het Raadhuisplein. Er is een kleine kermis met onder meer een draaimolen en zweefmolen. Op de Oude Sluis kunnen spelletjes 
gedaan worden. Muzikale optredens zijn er onder meer van de Dolle Diva’s, de Brulboei en van dweilorkest de Domkoppen.
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OF JE NU GAAT VOOR 
EEN GROTER OF KLEINER 

STUKJE VLEES
Je wilt toch zeker weten, 
waar dat vandaan komt.

Welnu, wij weten dat 100% 
en dat geldt voor onze 

Limousin rund-,  Livar varkens 
en Veluws kippenvlees.

Ze hebben allen een langer leven 
met veel ruimte en vrijheid.

Wij vertellen u er graag over 
in onze winkel of kijk op 
www.post.uw-slager.nl 

Uw keuken ziet er nog goed uit. Maar sommige inbouw apparaten zijn 
aan vervanging toe. Omdat een nieuw  apparaat energie zuiniger is of 
meer mogelijkheden biedt. Of omdat uw oude  apparaat niet meer te 
repareren is. Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Vakmensen in 
vervanging van Bosch  keukeninbouwapparatuur. Snel en vakkundig.

Vakkundige vervanging 
van uw inbouw apparatuur

Dealer naam

Adres

Tel. en Fax.

Website

vervanging_inbouwapparatuur_dealer_adv.indd   6 04-01-10   10:11

Visser Elektro Nieuwegein
Dorpsstraat 3-4 • 3433CH Nieuwegein • 030 60 62 427 • info@visser-elektro.nl • www.visser-elektro.nl
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KIND ZOEK 
TIJDENS KONINGSDAG? 
Ga naar de EHBO-post!
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat 
u uw kind kwijt raakt in de drukte tijdens 
Koningsdag. Treft u een kind aan die zijn 
ouders zoekt, of bent u uw eigen kind uit 
het oog verloren? 
Ga dan naar de EHBO-post op de hoek 
Koninginnenlaan / Prins Hendriklaan. 
Ook onze vrijwilligers en hulpdiensten 
zullen kinderen naar de EHBO-post 
brengen waar de kinderen rustig op hun 
ouders kunnen wachten.
TIP: speld uw 06-nummer waar u op te 
bereiken bent op het truitje of jasje van uw 
kind. Zorg in ieder geval dat uw kind in het 
bezit is van uw mobiel nummer.

OP HET RAADHUISPLEIN
TANTE MARCHA KOMT 
KNUTSELEN!
Tante Marcha is erg creatief, en wil dit 
graag overbrengen aan alle kinderen en 
volwassenen. Samen met de Koekeloerie 
ga ik regelmatig op pad om iedereen 
kennis te laten maken met leuke creatieve 
workshopjes. Dit jaar mag ik met 
Koningsdag op het Raadhuisplein staan, 
en natuurlijk breng ik de Koekeloerie mee!! 

Alle kinderen kunnen voor een klein prijsje 
aanschuiven bij Tante Marcha om een 
mooie Ibiza armband te maken of, als je 
durft, een monster van vilt in elkaar te 
naaien. De workshopjes zijn voor iedereen, 
jong en oud, klein en groot. 
Bij slecht weer gaan we gezellig in de 
Koekeloerie knutselen, bij goed weer, 
waar we natuurlijk op hopen, stal ik mijn 
tafeltjes uit en gaan we lekker in het 
zonnetje aan de slag.

Schuiven jullie gezellig aan op het 
Raadhuisplein?

BRANDHOF BIJZONDER BROOD
Wie zijn wij? Brandhof Bijzonder Brood!
Met onze mobiele broodovens bezoeken wij fairs en evenementen door het hele 
land en bakken wij op ambachtelijke wijze verschillende broodsoorten in op hout 
gestookte mobiele broodovens. En wat maakt ons Bijzonder, ik zou haast zeggen: 
“kom eens een stukje brood proeven” daar nodigen wij u graag voor uit!
Ons brood heeft nog de tijd gekregen om een brood te worden, wij laten brood 
weer smaken zoals het ooit bedoeld was. Met een heerlijke korst en een luchtige, 
open structuur die ook lang lekker blijft. De heerlijke geur van versgebakken brood 
en het open vuur in onze ovens doet menig voorbijganger met verbazing kijken en 
proeven!  We staan op de Prins Hendriklaan. Onze broodovens zijn niet zo maar 
een kraam die je zo even opzet, hiervoor heb je tijd en mankracht nodig en niet op 
de laatste plek een goede samenwerking met de organisatoren! Dat laatste, zit in 
Vreeswijk wel gebakken.

www.brandhofbijzonderbrood.nl

ROLSTOELACT
Auteur: J. Wilms
Deze voorstelling mag je absoluut niet missen!
Wat staat daar in het midden van de straat?
Dat zag ik daarstraks ook al tussen de bruggen,
en vanochtend heel vroeg al bij de oude sluis!!
Een vergeten, of wellicht een verloren voorwerp? 

Wat een grappig ding is dat, hé hij praat ook nog tegen mij. Nou kalm maar, je hoeft 
niet te claxonneren. Ik ga ook zo wel aan de kant voor je hoor. Maar ehhh, vertel eens 
hoe raak je hier helemaal verzeild en wat kom je doen?   

Oh, je komt om mensen uit te dagen zodat ze met je gaan spelen en tevens probeer 
je sociale drempels en angsten te slechten die veel mensen bij het zien van jou 
nog steeds hebben? Je bent eigenlijk wel een verrassende, maar tevens ook een 
sympathieke verstoring.
Kort samengevat, je bent best wel een performance, zoals het publiek je ziel en 
menselijkheid ontdekt en je met de openbare ruimte speelt.
www.invreeswijk.nl/agenda/koningsdag-2018



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

Uw  kapper 

i n  N i e uwege i n 

e n  oms t r eken

In één dag volledig gemonteerd!

ACTIEVraag uw dealer 
naar de voorwaarden!

Inbraakwerend  •  Onderhoudsvrij  •  Geïsoleerd  •  Handig in gebruik!
Tot 25% korting op OPENSLAANDE GARAGEDEUREN

o
p  d e  p a n elen

*  
    G

arantie      *     

10  jaar

Tijd voor een nieuwe  
 Garagedeur!

Veluwehaven 51
3433 PW Nieuwegein
Tel. 030 - 743 13 99
info@avtgaragedeuren.nl
onze showroom is op afspraak open

I n V r e e s w Ij k e e n n I e u w e w I n k e l , m e t k a d o a rt I k e l e n , 

b r o ca n t e , r e t r o, c u r Io s a , V I n ta g e , n I e u w e e n o u d e m e u b e ltj e s , 

h u Is- e n t u I n h e b b e dI n g e tj e s , m e t V e l e k r I n g lo o p p r Ij z e n . 

De bovenverdieping kan worden gehuurd voor o.a. workshops.
Openingstijden zie Facebook.

M 06 - 24 12 67 76
Dorpsstraat 7 - Vreeswijk/Nieuwegein

SOWIESOWOONKADO
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THEATERWORKSHOP 
Met het thema “feest” gaan we dansen, 
zingen, springen en verkleden! De 
workshops worden aangeboden door het 
Kindercentrum MiniMuzikantjes en zijn vol 
fantasie, creativiteit en verbeeldingskracht. 
De theater-feesttent is vanaf 9.00 uur te 
vinden bij de Oude Sluis.
Het programma
10.00 - 10.20 uur :  TheaterSpelletjes,  
  kinderen van 2.5 t/m 5 jaar
10.30 - 10.50 uur :  Dans-Cheerleading- 
  Theater, kinderen van 
  6 t/m 12 jaar
11.00 - 11.20 uur : Theaterspelletjes,  
  kinderen van 2.5 t/m 5 jaar
11.30 - 11.50 uur :  Dans-Cheerleading- 
  Theater, kinderen van 
  6 t/m 12 jaar
12.00 - 12.20 uur :  Theaterspelletjes,  
  kinderen van 2,5 t/m 5 jaar
12.30 - 12.50 uur :  Dans-Cheerleading- 
  Theater, kinderen van  
  6 t/m 12 jaar

Ook zal er vanaf 9.30 uur een sneltekenaar 
aanwezig zijn waarbij kinderen voor 
€ 4,00 live een humoristische karikatuur 
van zichzelf kunnen laten tekenen op een 
bierviltje, die ze vervolgens om hun nek 
kunnen hangen.

Aanbod van het Kindercentrum
Ben je er op Koningsdag niet bij en ben 
je benieuwd naar het aanbod van het 
Kindercentrum, bekijk dan de website: 
www.minimuzikantjes.nl of de website van 
Kindertraining Nieuwegein: 
www.kindertrainingnieuwegein.nl

SAY CHEEZZ!
Voor de perfecte foto heb je niet alleen een camera of een leuk koppie nodig, 
maar ook een prachtig decor en rekwisieten. 
Wij van ‘Say Cheezz!’ zijn vier studenten vanuit de Event Academie die als 
afstudeerproject decorstukken bouwen op thema. Wij staan op Koningsdag 2018 in 
het leukste dorp van Nederland, Vreeswijk! Dit betekent dat wij een heel decorstuk 
gaan opbouwen met als thema Koningsdag/Oranje. 

Wil jij samen met vrienden en/of familie een onvergetelijke groepsfoto laten maken, 
dan zien wij jullie graag in het dorp op 27 april! De foto’s worden genomen met een 
polaroidcamera en zijn dus extra uniek. Tot 27 april!

SPELLETJES OP DE OUDE SLUIS
Voor de jeugd zal er traditiegetrouw op de Oude sluis een aantal leuke spelletjes 
georganiseerd worden! Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn van harte welkom om 
mee te doen.

Wat is er te doen
Van 10.00 – 15.00 uur staan er 3 verschillende spelletjes klaar:
• Balletjes in de klompen werpen.
• Waterballonnen stuk gooien op de cactus.
• Ringwerpen om de tentakels van de koninklijke octopus.
Lukt het jou om een ring om de tentakel te werpen, dan mag iets grabbelen uit de 
grabbelton. Wij hopen op mooi weer en een grote opkomst. 
Wij zien jullie graag op de Oude Sluis!!

INFORMATIEKRAAM HOEK DORPSSTRAAT
Oudere jeugdleden, de Explo’s (14 tot 18 jaar), van de Livingstonegroep Scouting 
Vreeswijk, bemannen samen met hun begeleiding, al sinds jaren de informatiekraam. 
Daarnaast verzorgen zij de verkoop van tompouces, koffie, thee en limonade tijdens 
de Koningsdag. 

De scouters voeren jaarlijks  diverse hand en spandiensten uit voor de 
Oranjevereniging en helpen zo mee om de koningsdag tot een groot feest te maken. 
Kijk voor meer informatie op de website: www.scoutingvreeswijk.nl

Oranjevereniging
Vreeswijk
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Buro Walet 
helpt u daarbij!

Hulp bij registratie definitief 
energielabel, in de woonplaatsen 

Nieuwegein, IJsselstein en 
Houten, kosten € 85,-. 
Overige woonplaatsen 

op aanvraag.

Woning in de verkoop? 
Als de woning van eigenaar wisselt moet de verkoper het 
energielabel overhandigen aan de koper. Voorkom een boete 
van de overheid en laat het energielabel tijdig opstellen. 

Aanbieding
met deze advertentie 

€ 10,- korting 
voor woningen 
in Nieuwegein.

Graaf Woldemarlaan 20 • 3434 DM Nieuwegein
T 030 - 231 08 04 • info@burowalet.nl

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon 

krijgt u € 1,00 korting 
op een softijsje naar keuze!

Geldig t/m 31 mei 2018

KORTING

HET LEKKERSTE SOFTIJS 
MET VERNIEUWD RECEPT HAAL JE BIJ 

CAFETARIA HET ANKER 
VREESWIJK

	
	
 
	
	
	
	
     Voor onderhoud, reparatie en vervanging van uw, 
 
     Cv Ketel 
     Radiatoren 
     Gaskachels 
     Geisers 
     Stadsverwarming  
     Mechanische ventilatie 
      
     Neemt u gerust een kijkje op onze website 
     voor meer informatie. 
 
     www.servicebedrijf-bensik.nl 
     info@servicebedrijf-bensik.nl 
     06-55742405 
     Casper Bensik 
				
	
	

06 25 02 09 55 
mailme@vonneshomestyling.nl

www.vonneshomestyling.nl

Wil je een verrassend en inspirerend interieurontwerp 
voor elke ruimte in je huis? 

 
Wil je meer sfeer in je huis creëren of wil je interieuradvies over kleur, 

licht, meubels, materialen, vloer-, wand- en/of raambekleding?

Wil je je woning verkopen en advies over de beste 

woningpresentatie, re-styling en woningfotografie?

Laat Vonne’s homestyling je verrassen met nieuwe ideeën 
waar je zelf nooit aan gedacht zou hebben. 

Uiteraard passend bij je woonwensen, budget en woonstijl!
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CLOWN DITO SAMEN MET ZIJN 
VRIEND COCO DE CIRCUSAAP
Auteur - Melvin van Soest

Zaterdag 27 april is het weer zo ver “Koningsdag 2018
Heel Vreeswijk staat weer vol met leuk kraampjes en gezellige mensen kortom een 
groot feest. Om dit jaar de kinderen en hun ouders weer van het nodige lachen te 
voorzien zal Clown Dito samen met zijn vriend Coco de Circusaap hun opwachting 
maken. Zullen de kinderen van Vreeswijk het lukken om samen met Clown Dito, 
Coco de Circus aap in bedwang te houden? Gedurende de dag zullen deze twee 
knotsgekke figuren te vinden zijn op het dorp van Vreeswijk waarna zij om 13:00 uur 
op de Mauritsstraat iedereen trakteren op een gezellige kindershow. Zowel tijdens 
de rondgang over het dorp als voor en na de show kan je natuurlijk met deze twee 
nieuwe vriendjes op de foto. Om 15:30 uur zullen zij wederom op de Mauritsstraat 
de dag gezellig afsluiten. Zien we jullie dan?

ZELF EXCLUSIEVE 
KAARSEN MAKEN
Op de Oude Sluis kun je tijdens 
Koningsdag zien hoe kaarsen gemaakt 
worden en kun je zelf een kaars maken.
Hoe gaat dit in zijn werk? 
De kaarsen worden op ambachtelijke 
wijze gemaakt. Eerst wordt er paraffine 
gesmolten, daarna worden kleur(en) 
toegevoegd. De gekleurde paraffine wordt 
in een mal gegoten. En als laatste worden 
de kaarsen gedroogd en eventueel 
voorzien van tekst of foto. Elke kaars is 
exclusief en uniek. 
We laten het zien bij de grote ketel en voor 
een klein bedrag mag je zelf aan de slag. 
Je kan zelf een witte kaars een mooi 
kleurtje geven of in een glaasje je eigen 
kaars maken. 

OPROEP VOOR  LIVING 
STATUES OP KONINGSDAG  
IN VREESWIJK!                 
Een Living Statue speelt met het gegeven 
‘levend’ versus ‘niet levend’ om het publiek 
in verwarring, dan wel verwondering te 
brengen. Beheers jij deze kunst ook? 
Dan roepen wij je op om op 27 april 
tussen 09.00 uur en 16.00 uur op het 
evenemententerrein in Vreeswijk als Living 
Statue aanwezig te zijn. Wil je extra opvallen? 
Ga dan op een verhoging staan. En vergeet 
vooral niet om je pet of hoed op de straat te 
leggen, waarin de mensen hun waardering 
kunnen gooien. Je hoeft je niet op te geven. 
Je mag gaan staan waar je wilt. 

Heb je nog vragen mail naar: 
koningsdag@invreeswijk.nl

BLUS ZELF EEN BRANDJE EN ERVAAR HOE 
ZWAAR ZO’N BRANDWEERSLANG IS 
Vanaf 10.00 tot 16.00 uur staat de oude brandweerauto voor de 4e keer op de Helling 
met werkende pomp. Deze brandweerauto, bluseenheid genoemd, heeft dienst gedaan 
bij de bedrijfsbrandweer van Henkel/Ecolab in Nieuwegein. De drie brandweermannen 
die op Koningsdag in Vreeswijk elk kind hun dromen uit laten komen zijn: Oud 
brandweercommandant Barend Doest die 28 jaar bij de vrijwillige brandweer 
Nieuwegein-Zuid heeft gezeten en 40 jaar bij de bedrijfsbrandweer van Henkel. Jan 

van der Lit die 41 jaar bij de 
bedrijfsbrandweer van Henkel/
Ecolab gezeten. Hij kreeg dit 
voertuig aangeboden voor zijn 
45 jarig dienstverband bij Henkel/
Ecolab. Jan is tot op heden nog 
steeds betrokken als coördinator 
van de Bedrijfshulpverlening 
(BHV) bij Ecolab. En Joost 
Oosterom de kleinzoon van Jan 
van der Lit.



uw GOUDSMID, voor een UNIEK en PERSOONLIJK sieraad

Raadhuisplein 6 
3433 ZA Nieuwegein

T +31(0)654 38 62 49
info@goudsmederij-emm.nl
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Beleef Vreeswijk tijdens Koningsdag!
De Oranjevereniging bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die elk jaar weer opnieuw de uitdaging 
aangaan om op koningsdag een geweldig feest te organiseren in het mooie, sfeervolle dorp Vreeswijk.

M U Z I E K  T I J D E N S  K O N I N G S D A G

EIGEN-WIJSZE 
Wij, een Nederlands-Engelstalig dameskoor 

met een vleugje Italiaans, kijken uit naar een 
optreden tijdens Koningsdag. In oktober 2015 

zijn wij met een kleine groep dames en een 
pianiste van start gegaan in een kleine bar in 

Vreeswijk. Wat inmiddels is uitgegroeid tot 35 
leden, een drummer, gitarist en twee fluitende 

dames. Een dirigente die ons tot hoog 
niveau heeft gebracht, wat als resultaat heeft 

gehad dat wij in november 2017 mochten 
meedoen aan het festival ‘kaf van het koren’ in 
Groesbeek, waar wij met de 1e prijs naar huis 
zijn gegaan. Hoe Trots (met een hoofdletter) 

ben je als koorlid dan? Nieuwsgierig geworden. 
Kijk op www.eigen-wijsze.jouwweb.nl. 

Ons optreden zal plaatsvinden van 
11.00 uur tot +/- 11.45 uur op de 

hoek Koninginnenlaan/Prins Hendriklaan.

DWEILBAND DE DOMKOPPEN
De Domkoppen zijn 18 enthousiaste leden vanuit UCM de Bazuin. Ze spelen 
verschillende instrumenten van een klarinet, koper tot het slagwerk aan toe! 
Samen maken zij vrolijke muziek, van Guus Meeuwis, de Baseballs en andere 
feestmuziek. De liedjes zijn eenvoudig mee te zingen en iedereen kan erop mee 
bewegen en dansen! U kunt ze tegenkomen in de middag door het gehele gebied.

DE DOLLE DIVA’S
De Dolle Diva’s, een gezellig vrouwenkoor uit Nieuwegein. Zij zingen uitsluitend 
Nederlandstalige liedjes voor jong en oud. Kunt u zingen en bent u nog geen 
60 jaar? Dan hebben zij nog een plaatsje voor u in het koor. Voor meer informatie kunt 
u mailen naar Diny Snijders via diny.butterfly@gmail.com.

DE BRULBOEIEN
De Brulboeien spelen weer enthousiast tijdens Koningsdag. Ze zullen dan rond 
12.00 uur optreden op de hoek Koninginnenlaan/Prins Hendriklaan. Naast de 
gebruikelijke meezingers, zullen ze ook hun nieuwe nummers aan het veelkoppige 
thuispubliek laten horen.



GEBRO SCOOTERS - WIERSELAAN 128I NIEUWEGEIN - 030-3400004

EEN KONINKLIJKE
ELEKTRISCHE SCOOTER

COMFORTABEL 
EN AFSLUITBAAR

SNELHEID 
TOT 45 KM/U

TOT 70 KM 
ACTIERADIUS

TWEE 
ZITPLAATSEN

OVERAL VRIJ 
PARKEREN

€ 4900
VANAF

Standaard met nog meer;
• 7-inch multimediasysteem • 16-inch lichtmetalen velgen
• Airconditioning • Cruise Control • Lane Departure Warning 
• Parkeersensoren achter • LED mistlampen • Navigatie

Mazda2 vanaf € 16.590,-. Gemiddeld verbruik Mazda2 van 3,4 tot 4,9  liter per 100 km / van 29,4 tot 20,4 km per liter / CO2-uitstoot van 89 tot 115 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. De Mazda2 Dynamic+ 
is in een gelimiteerde oplage verkrijgbaar, uitvoering is leverbaar zolang de voorraad strekt. Overige consumentenacties niet mogelijk i.c.m. het Mazda2 Dynamic+ aanbod. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specifi caties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie 
voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.  

DE EXTRA COMPLETE MAZDA2 DYNAMIC+
NU RĲ KLAAR € 17.990,- 
€ 2.695,- VOORDEEL

WAARD
NOG MEER

AUTOBEDRIJF CLUISTRA NIEUWEGEIN
Betuwehaven 1 | 3433 PV Nieuwegein | 030 - 6062598 | www.cluistra.nl | N i e u w e g e i n  |  V e e n e n d a a l C l u i s t r a  L e a s e



151515HET BELOOFT WEER EEN MOOIE DAG TE WORDEN IN VREESWIJK.

Sinds jaar en dag is koningsdag in Vreeswijk een supergezellige dag waar veel mensen uit omringende 
gemeentes naartoe komen.

Auteur: Tonie Smits

S A M E N  I N  ACT I E  VO O R  K I KA !

STICHTING KIKA
Dit jaar kreeg ik het verzoek of ik iets leuks wilde doen voor het 
goede doel op deze dag, en dat pak ik graag met beide handen 
aan. Zoals sommige Vreeswijkers misschien wel weten, zet ik mij 
al vanaf 2012 in voor stichting KiKa, samen met loopmaatje Eric 
Martherus. Wij gebruiken onze sport, het hardlopen, om zoveel 
mogelijk geld bijeen te krijgen voor KiKa, die daarmee onderzoek 
financiert naar kinderkanker. Zo deden wij in 2012, 2013, en 2016 
mee aan de New York Marathon en haalden met deze acties al 
bijna 50.000 euro op voor KiKa.
En met succes, zo is kort geleden gebleken. In 2017 zijn minder 
kinderen aan kanker komen te overlijden, dan in de jaren daarvoor. 
Het jarenlange onderzoek naar betere geneeswijzen begint zijn 
vruchten af te werpen, en dat is natuurlijk heel goed nieuws!
Maar we zijn er nog niet. Helaas sterft nog zo’n 25% van de 
kinderen die kanker krijgen aan de gevolgen van deze vreselijke 
ziekte. Dat betekent dat 1 op de 4 kinderen deze oneerlijke strijd 
niet wint.

Daarom ga ik mij ook dit jaar wederom inzetten voor KiKa. Samen 
met Eric Martherus. Eind augustus gaan wij samen met een aantal 
andere runners een nieuwe sportieve uitdaging aan: De Run-
for-KiKa-Estafette: Hardlopend van Groningen naar Utrecht, 285 
kilometer in drie dagen, waarbij we op de derde estafettedag 
zullen finishen bij het nieuwe prinses Maxima centrum voor kinder 
oncologie. Dit centrum opent medio 2018 zijn deuren, en hier 
worden alle onderzoeken naar kinderkanker, die nu nog overal 
door het land verspreidt zijn, onder een dak samengebracht.
Met onze deelname aan deze estafette willen wij graag de 
aandacht vestigen, en zoveel mogelijk geld ophalen voor KiKa. En 
dit jaar neemt ook mijn zus Petra Smits, ook geboren en getogen 
in Vreeswijk, deel aan ons Run-for-KiKa-Estafette -Team. Zij zal deze 
dagen tal van ondersteunende taken op zich nemen, en zorgen 
dat het de lopers van het team aan niets ontbreekt! Broer en zus uit 
Vreeswijk samen in actie voor KiKa! Hoe leuk is dat!
Je kunt ons steunen door onze estafetteloop te sponsoren. 
Dit kan door een bezoekje aan onze site:  
www.runforkikaestafette.nl/tonie-smits
Hier kun je alles lezen over de estafette, en eventueel een donatie 
doen. Maar je kan ons ook steunen door een bezoekje te brengen 
aan onze KiKa-stand, die wij ter beschikking hebben gekregen van 
de organisatie van koningsdag.
Kom gerust even langs om een donatie te doen of mee te doen 
aan een van de leuke spelletjes bij de kraam.
Bedankt, en tot ziens! Ik zie u graag bij onze KiKa-stand tijdens 
Koningsdag!
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Grote vrijmarkt en commerciële 
markt door het gehele gebied heen.

Op onderstaande tijden kunt u 
Clown Dito & Coco de aap in het 
gehele gebied tegen komen. U kunt 
zelfs met hun op de foto. Op de 
Mauritsstraat zal de mini Disco Show 
gehouden worden. 
10:30 uur - 11:15 uur : Rondgang
11:15 uur - 11:45 uur : Pauze
11:45 uur - 12:30 uur : Rondgang
12:30 uur - 12:45 uur : Pauze
13:00 uur - 13:20 uur : Mini Disco Show
13:20 uur - 13:30 uur : Pauze
13:30 uur - 14:15 uur : Rondgang
14:15 uur - 14:45 uur : Pauze
14:45 uur - 15:30 uur : Rondgang
15:30 uur - 15:40 uur : Pauze
15:40 uur - 16:00 uur : Mini Disco show

De gehele dag kunt u in het gebied 
tegenkomen
Ik ben “Rol-e” en vind zelf mijn eigen 
weg. Ik ben een rijdend object, dat in- 
en met de openbare ruimte speelt,
en ben niet enkel alleen maar een 
performance, maar ben speciaal 
ontwikkeld om de sociale drempel en 
angst te slechten, die veel mensen bij 
het zien van een rolstoel nog steeds 
hebben. 

Prins Hendriklaan
10:00 uur - 16:00 uur
Ambachtelijke Broodoven. Wil 
je weten wat Brandhof Brood 
“Bijzonder”maakt? Oordeel zelf en kom 
bij de broodoven langs om een stukje 
brood te proeven.
10.00 uur - 16:00 uur
Diverse Kermis Attracties.  
(Draaimolen/Kinder zweefmolen/
Schuivenspel-bulldozers/Kop van Jut) 

Op de Helling 
10:00 uur - 16:00 uur 
Hier kan je weer alles leren over 
brandjes blussen. Natuurlijk zal 
de Henkel Brandweerwagen niet 
ontbreken. 

Oude Sluis
10:00 uur - 16:00 uur
3 verschillende spelletjes staan klaar.
• Balletjes in de klompen werpen.
• Waterballonnen stuk te gooien op de 

cactus.
• Ringwerpen om de tentakels van de 

Koninklijke Octopus    

09:00 uur - 16:00 uur
Dans & Theaterworkshop voor 
gegarandeerd plezier! Met het thema 
“feest” gaan we dansen, zingen, springen 
en verkleden! De workshops worden 
aangeboden door het Kindercentrum 
MiniMuzikantjes en zijn vol fantasie, 
creativiteit en verbeeldingskracht. 
Programma zie pagina 9.

09:30 uur - 16.00 uur
Zal er een sneltekenaar aanwezig zijn 
waarbij kinderen voor 4 euro live een 
humoristische karikatuur van zichzelf 
kunnen laten tekenen op een bierviltje, 
die ze vervolgens om hun nek kunnen 
hangen.

10:00 uur - 16:00 uur
Kinderen kunnen hun eigen kaarsen 
maken, in de kraam.
Bezoek ook hier de kraam van de 
Voedselbank.

Raadhuisplein
10:00 uur - 16:00 uur
Samen met de Koekeloerie (pipowagen) 
ga ik regelmatig op pad om iedereen 
kennis te laten maken met leuke creatieve 
workshopjes. Alle kinderen kunnen voor 
een klein prijsje aanschuiven bij Tante 
Marcha.

10:00 uur - 16:00 uur
Kom even langs om een donatie te doen, 
of mee te doen aan een van de leuke 
spelletjes bij de kraam eurosjoelen, 
muntjes mikken in een grote glazen pot 
met water, shuttles in een goaltje slaan. 
Door mee te doen, sponsort u KIKA.

Dorpsstraat
10:00 uur - 16:00 uur
SAY CHEEZZ!
Voor de perfecte foto heb je niet 
alleen een camera of een leuk koppie 
nodig, maar ook een prachtig decor. 
De foto’s worden genomen met een 
polaroidcamera en zijn dus extra uniek.

Mauritsstraat
11:00 uur - 16:00 uur
Eindpunt rondgang Clown Dito & 
Coco de Aap. Hier kunt u met ze op de 
foto. En plaats van de Mini Disco Show 
om 13:00 uur - 13:20 uur en 
15:40 uur - 16:00 uur.        

Oranjevereniging
Vreeswijk

DONATEUR OF VRIJWILLIGER 
WORDEN VAN DE 
ORANJEVERENIGING
Activiteiten in Vreeswijk zijn mogelijk 
door betrokkenheid van vrijwilligers. 
Heeft u interesse kijk dan op 
www.invreeswijk.nl voor 
meer informatie. U bent welkom! 
Bestaande organisaties in 
Nieuwegein ontvangen van de 
gemeente geen financiële middelen. 
De Oranjevereniging is afhankelijk 
van sponsoring van ondernemers 
en van donaties van buurtbewoners. 
Met deze financiële ondersteuning 
wordt een groot aantal activiteiten 
georganiseerd!! U kunt een 
vrijwillige bijdrage overmaken 
op rekeningnummer:
NL75 RABO 0381 0585 49 t.n.v. 
Oranjevereniging Vreeswijk.

P R O G R A M M A  activiteiten
16
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BENIEUWD WAT UW 
WONING WAARD IS?
Ik kom graag geheel vrijblijvend bij u langs!

Brabanthaven 2 - 3433 PJ Nieuwegein
T 06 402 363 34  

info@ingridvaneckmakelaardij.nl
www.ingridvaneckmakelaardij.nl

Koninginnenlaan
10:00 uur - 16:00 uur
Draaiorgel nabij de Willem 
Alexanderschool.

In de muziektent aan de 
Koninginnenlaan/hoek Prins 
Hendriklaan kunt u genieten van 
diverse optredens.
11:00 uur - 11:45 uur
Dameskoor Eigen - Wijsze 
12:30 uur -13:15 uur
De Brulboeien 
13:30 uur -14:15 uur
De Dolle Diva’s 

Flashpoint 
De dag wordt afgesloten om 14:30 
uur tot ongeveer 16: 00 uur met een 
optreden van  Flashpoint is een 7-koppige 
TOP 100 formatie die op verschillende 
evenementen en festiviteiten, zoals 
bedrijfsfeesten, studentenfeesten 
bruiloften, gala’s, jubilea, dance events, 
speelt. Flashpoint is ontstaan uit de 
bekende band Footloose.
info@flashpointmusic.nl

Dweilband de Domkoppen; kunt u in het 
gebied tegenkomen tussen 14:00 uur en 
16: 00 uur.

Op het podium tegenover Friends 
Zijn de gehele dag diverse optredens.    
Van o.a. diverse dansgroepen, artiesten en 
veel beginnend talent.

14:00 tot 16:00 uur
Live blues band theBluesville’s, 
Dave Miller, Henk Stelte, Rowena en 
Michael Nobbe.

Verder doet de Oranje Vereniging de 
oproep aan iedereen die muziek kan 
maken, om plaats te nemen in het feest 
gebied, als straatmuzikant. 

M U Z I E K  op Koningsdag
17
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Koningsdag in Vreeswijk 
Koningsdag in Vreeswijk wordt weer een gezellig feest. Dat feest vindt plaats ‘tussen de bruggen’ met een grote Koningsmarkt en 
vrijmarkt, muziek en kinderactiviteiten. Als Oranjevereniging hebben we met Gemeente Nieuwegein afspraken gemaakt om de 
veiligheid van u en van de duizenden bezoekers te verhogen. Vrijwilligers en verkeersbegeleiders van de Oranjevereniging houden op 
Koningsdag een oogje in het zeil en zullen waar nodig aanwijzingen geven. Zij zijn herkenbaar aan de speciale gele hesjes. 
Volgt u hun aanwijzingen altijd op. 

Vrijmarkt en Koningsmarkt
Zoals elk jaar kunt u met een kleedje op de Vrijmarkt staan om uw tweedehandsspullen te verkopen. Registratie vooraf is niet nodig 
en er zijn geen kosten aan verbonden. De arcering op het kaartje aan de achterzijde van deze brief geeft aan waar de Koningsmarkt 
en Vrijmarkt plaats zal vinden. Wie buiten het gearceerde gebied spullen verkoopt, moet de spullen verwijderen en wordt 
weggestuurd. De rijbaan moet worden vrijgehouden, zodat hulpdiensten vrije doorgang hebben. 
Deelnemers aan de vrijmarkt mogen hun plaats reserveren vanaf vrijdag 27 april om 0.00 uur. 
Het in gebruik nemen van de vrijmarktplaatsen is toegestaan op 27 april vanaf 5.00 tot 7.00 uur. 

Etenswaren en drank
Het verkopen van etenswaren en drank is voorbehouden aan vergunninghouders, om gezondheidsrisico’s te voorkomen. 

Verkeersmaatregelen 
Het gehele gebied ´tussen de bruggen´ is op Koningsdag gesloten voor alle verkeer en moet vanaf 0.00 uur op vrijdag 27 april 
autovrij zijn. Op donderdag 26 april, om ca. 23.00 uur wordt u door de beveiliging gewaarschuwd d.m.v. zwaailichten om u hierop 
te attenderen. We verzoeken u daarom dringend uw auto tijdig buiten het gebied te parkeren. Dit geldt ook voor voertuigen die 
geparkeerd staan op gehandicapten invalide parkeerplaatsen. De wegsleepregeling is van kracht. De politie en Stadstoezicht gaan 
streng controleren op fout parkeren. 

Locatie en tijden wegsleepregeling 
•  Prins-Hendriklaan, hoek Koninginnenlaan tot aan 1e woonblok t.o. de Museumwerf, afsluiting en wegsleep regeling i.v.m. opbouw 

van de kleine kermis vanaf donderdag 26 april 12.00 uur tot vrijdag 27 april 19.00 uur. 
•  Alle straten ‘tussen de bruggen’, afsluiting en wegsleepregeling op vrijdag 27 april van 0.00 uur tot 19.00 uur.

Voor de privé parkeerplaatsen op de Prins Claussstraat, geldt geen wegsleepregeling, echter wel een afsluiting op vrijdag 27 
april van 0.00 uur tot 19.00 uur.  Voor De Kade en aangrenzend stukje Land van Huiden geldt geen wegsleepregeling, maar wel de 
afsluiting van vrijdag 0.00 uur tot 19.00 uur. Deze plaatsen kunnen benut worden als parkeerplaats voor de bewoners waar een 
wegsleepregeling van kracht is. U kunt de plaatsen in gebruik nemen op donderdag 26 april tussen 20.00 uur en 21.00 uur. Ophalen 
kan vrijdag 27 april tussen 19.00 en 20.00 uur. De parkeerruimte is beperkt. 

M A AT R E G E L E N  KO N I N G S DAG
Auteur: Hans van Aarnhem 

Broodje Kaas Hét adres voor een overheerlijke lunch! 
Dorpsstraat 8 • 3433 CH Nieuwegein • 030-305 03 48 • www.broodje-kaas.nl
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Oranjevereniging
Vreeswijk

Schoonmaken
Grote, niet verkochte spullen 
neemt u natuurlijk mee 
naar huis. Kleine spullen 
kunt u achterlaten op de 
speciale verzamelplaatsen 
die aangegeven staan op het 
kaartje. Volg ook hierbij de 
aanwijzingen van de vrijwilligers 
van de Oranjevereniging. 
Na afloop van de vrijmarkt 
maakt de gemeente het gebied 
weer schoon. Dit gebeurt 
vanaf ongeveer 17.00 uur. 
Zodra de straten schoon zijn, 
worden ze weer vrijgegeven. 
Naar verwachting zal dat om 
20.00 uur zijn.  

Laten we er met z’n allen een 
gezellig en veilig feest van 
maken.   

We danken u alvast hartelijk 
voor uw medewerking en 
wensen u een hele prettige 
Koningsdag!



Lunchroom                                               
Hoogzandveld

W.C Hoogzandveld 38 C
3434 EE NIEUWEGEIN 

Tel: 030-8791212

VOOR EEN 
SNELLE HAP, 

LEKKERE LUNCH 
OF HEERLIJK DINER, 
ALLES IS MOGELIJK 

BIJ ONS!!

Driessen

Een fijne plek voor uw bijeenkomst, (familie) feest, 
kookworkshop en diners.

Gratis en ruim parkeren, goed bereikbaar.

www.driessensmaakvermaak.nl

Marconibaan 42 H  
3439 MS Nieuwegein 

030-6051162 / 06-10905016
info@driessensmaakvermaak.nl  

Ben of ken je een ervaren ouder met 
een groot hart, die graag een ander gezin helpt.

Wil je graag wat doen voor gezinnen en 
kinderen in de buurt die het moeilijk hebben?

atie@buurtgezinnen.nl 
of kijk en like facebook: buurtgezinnen.nlinNieuwegein

www.buurtgezinnen.nl/Nieuwegein

Meer weten?

GOED VOORBEREID EN 
ZONDER STRESS OP VAKANTIE?

Profiteer van onze 
vakantie-vroeg-boek-weken.

Plan uw GRATIS 
vakantie-check t.w.v. € 14,95 
in de maand mei 
en ontvang tevens 
een drinkfles* cadeau!

Zeemanlaan 3 • 3401 MV IJsselstein
T 030 68 80 373

info@autoservicedekemp.nl

www.autoservicedekemp.nl
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DE IDEALE FEESTLOCATIE!
Boven bij King’s Valley Kusadasi kun je een feest geven 

voor iedere gelegenheid tot 50 personen! 
In overleg is er van alles mogelijk, zodat we er samen 

voor zorgen dat jouw feest gegarandeerd slaagt.
Neem gerust contact met ons op!

T 030-6063346

Spareribs - Döner kebab - Turkse Pizza’s
THUIS BEZORGSERVICE van 17.00 tot 22.00 uur

Dorpsstraat 31 - Vreeswijk - www.kings-valley.nl          KingsValleyKusadasi

De Jaarmarkt vindt plaats op zaterdag op 2 juni van 10.00 - 17.00 uur op en rond 
de sluizen van Vreeswijk. Het aanbod op de markt is heel divers, van zomerartikelen 
en woondecoratie tot zoete en hartige lekkernijen. Naast de meer dan 200 kramen 
kunt u natuurlijk genieten van livemuziek, van draaiorgel tot dweilorkest en nog 
veel meer. Ook zijn er op verschillende plaatsen leuke kinderactiviteiten. Heel 
bijzonder is de roofvogelshow die op verschillende tijden te zien zal zijn. Waar en 
hoe laat u de vogels kunt bewonderen is vanaf medio mei te lezen op de website 
InVreeswijk.nl en zal ook in de volgende Beugelaer vermeld worden. Tijdens de 
jaarmarkt vindt ook de Pieremachocheltocht plaats van 14.30 - 16.00 uur. 
Ook meedoen aan dit GEZELLIGE EVENEMENT, schrijf je dan nu in 
www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-pieremachocheltocht-2018

Tijdens de Jaarmarkt wordt een grote flyeractie gehouden. Bij elke aankoop tussen 
de 0 en 5 euro ontvangt u een Vreeswijkse geluksbon. Bij een bedrag van 5-10 
euro ontvangt u 2 geluksbonnen, bij 10-15 euro 3 geluksbonnen enz. Met deze 

geluksbonen maakt u kans op mooie prijzen die door de marktkooplui en Vreeswijkse ondernemers ter beschikking 
gesteld worden. Hoe meer u koopt, hoe meer Vreeswijkse geluksbonnen u ontvangt en hoe groter uw kans om 
een prijs te winnen. De geluksbonnen worden in de kraam van de organisatie op de Oude Sluis verzameld. Daar 
vindt om 12 uur ’s middags en na afloop van de Pieremachocheltocht de verdeling van de prijzen plaats. Wie z’n 
geluksbonnen vóór 12 uur inlevert heeft zelfs tweemaal kans op geluk. 

HET REGENT GELUKSBONNEN  
OP DE JAARMARKT  
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- Ontwerp 
- Bestrating 
- Schuttingen 
- Houtwerk 
- Kunstgras 
- Beregening 
- Verlichting en Electra 

Voor al uw tuinklussen ! 
www.heiboerhoveniers.nl 

26  APRIL - DE NACHT VAN ORANJE - Vanaf 19.00 uur
KEES NEERINGS - MICHAEL OOMEN - LEX RIETDIJK - JUDITH PETERS - FRANK VAN ETTEN - DONNY VAN DER ROEST

PRESENTATIE: LEX RIETDIJK

THE BLUESVILLE’S - DAVE MILLER - HENK STELTE - ROWENA - MICHAEL NOBBE

27 APRIL
KONINGSDAG

GRATIS ENTREE
Dorpsstraat 5

3433 CH Nieuwegein

www.friendsvreeswijk.nl

GEHEEL OVERDEKT 

en gezelliger dan ooit!!
TERRAS VANAF 08:00 UUR 

LIVE MUZIEK VANAF 14:00 UUR
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O N D E R N E M E R  I N  B E E L D 
 - advertorial  -

Café Friends op de Dorpsstraat. Wie kent niet 
De Nacht van Oranje? Lekker swingen op live 
optredens in de Dorpsstraat dat kan bij Café Friends in 
Vreeswijk. Gezellig borrelend ontmoet een gevarieerd 
publiek elkaar, binnen en buiten op straat. Vanwege 
Koningsnacht is de Dorpsstraat ter hoogte van Friends 
feestelijk omgetoverd tot een tijdelijke eventlocatie. 
Terras, tent en de klanken van het live optreden klinken 
over het water. Dan waan je jezelf op een festival, maar je 
bent gewoon in bruisend Vreeswijk. De Nacht van Oranje is 
een groot succes dat al twintig jaar bestaat en waarvan het 
bezoekersaantal nog steeds groeit.

Friends Eigenaar Manuel Sanchez is vier jaar geleden in het café gestapt. 
Hij heeft het omgebouwd naar een eetcafé dat smaakt naar meer. Manuel 
is van oorsprong slager en had een broodjeszaak. “Met die ervaring op zak 
vond ik het tijd voor een nieuwe uitdaging. Friends paste perfect bij mij. 
Ik kwam beslagen ten ijs en heb mijn kwaliteit in kunnen zetten voor het 
eetcafé en inmiddels bak ik de “allerbeste biefstuk van de Lage Landen”, 
aldus Manuel. Friends heeft zomers een groot terras aan het water waar je 
uitkijkt over het oude dorp. “We hebben een gezellig team dat kwaliteit en 
gastvrijheid hoog in het vaandel heeft. Zij lopen graag dat extra stapje om 
het iedereen naar de zin te maken. 

Ondernemen in Vreeswijk vindt hij fantastisch, maar niet altijd even makkelijk.
Het oude dorp is natuurlijk prachtig, maar als ondernemer moet je echt alle 
zeilen bijzetten om er iets van te maken. Om bijvoorbeeld aan alle eisen te 
voldoen, moet er constant geïnvesteerd worden. En daarvoor zijn succesvolle 
evenementen broodnodig. Die organiseren wij dan ook graag voor ons mooie 
dorp en onze bezoekers.

Op mijn vraag of hij vaste bezoekers heeft, vertelt hij dat Friends steeds meer 
bezocht wordt door verschillende leeftijdsgroepen. Zo staat Friends bekend als 
een veilige uitgaansplek voor de jongeren. De verhouding tot de ‘middengroep’ 
op bijv. een vrijdagavond is procentueel 50-50. Eén woensdagavond per 
maand is er een klaverjasavond. Zo’n 20-24 mannen en vrouwen zijn al vijf jaar 
‘Klaverfriends’ en vieren dit jaar hun 1e lustrum. Ook goed bezocht wordt de 
‘Hollandse Avond’. De avond met Hollandse live muziek wordt via Facebook 
aangekondigd.

De Nacht van Oranje
Nacht van Oranje hebben we weer een mooi aantal top artiesten en op Koningsdag voor het 
eerst een live blues band van 14:00 tot 16:00 uur, daarna zijn er weer aantal top artiesten om 
de dag af te sluiten. Dat vergt een goede organisatie met veiligheid voorop. Veel voorbereiding 
en ook extra voorzieningen zijn er op gericht om zo weinig mogelijk hinder en overlast te 
geven voor de direct omwonenden. Sinds vorig jaar is de straat overdekt en dat wordt zeer 
gewaardeerd door het publiek. We hebben er veel voor over om het iedereen naar het zin te 
maken. We willen het dorp levendig te houden, dat vind ik ook nog erg leuk om te doen. 

Dorpsstraat 5 - 3433 CH Vreeswijk - 030 – 60 80 093

BELEEF HET THUISGEVOEL

BESTE BIEFSTUK VAN DE LAGE LANDEN

Auteur: Atie Wakkee 

www.friendsvreeswijk.nl
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K O N I N G S D A G
I N  V R E E S W I J K 
Foto: Paula van den Born
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Auto Totaal Service 
Nieuwegein, Betuwehaven 2, 030-6042694

www.toyotanieuwegein.nl

AYGO
Private FlexLease

v.a.

€ 199,-
per maand* 

AYGO

Auto Totaal Service 

per maand

Private FlexLease
v.a.

€ 199,-€ 199,-€
per maand*

Gemiddeld brandstofverbruik (EC2016/646KW) 3,8 L/100 km (26,3 km/L) en CO2 88 gr/km.

* Vraag naar de voorwaarden.

Private FlexLease

 199,-

Wilt u advies of een persoonlijke offerte, eventueel 
na inruil van uw huidige fiets, kom dan gerust even 
langs in onze winkel.

•	 U	koopt	u	fiets	bij	zeer	ervaren	mensen.
•	 U	krijgt	een	eerlijk	advies.
•	 Uw	fiets	wordt	vakkundig	afgemonteerd.
•	 De	eerste	onderhoudsbeurt	is	helemaal	gratis,	
	 de	tweede	en	de	derde	tegen	een	gereduceerd	tarief.
•	 Onze	nazorg	en	onze	garantievoorwaarden	zijn	
	 erop	gericht	om	u	als	klant	tevreden
	 te	houden.
 
U kunt nu ook 
online bestellen 
via onze webshop.

Hoog	Zandveld	24B
3434EE	Nieuwegein

030-6067125

info@groentweewielers.nl

www.groentweewielers.nl

www.facebook.com/
groentweewielers

Servicegericht     Deskundig     Vertrouwd

Waarom gaat u met uw auto naar
Den Hartog Autoservice?

 �ecer��ceerde toptechnici in de werkplaats.

 Uitstekende service en onderhoud.

 Opslag zomer- en winterbanden in eigen magazijn.

 �ra�s ��� bij onderhoud.

 Betrouwbare occasions

 Totaal onderhoud voor uw lease auto!

Wij zorge
n er me

t ons

hele te
am voor

 dat u 
altijd

met ple
zier in 

uw auto
 rijdt!

Zorgeloos genieten van betaalbaar autorijden!

Ambachtsweg 10     3433 PR  Nieuwegein
www.denhartogautoservice.nl

Telefoon 030 – 606 63 60 - info@denhartogautoservice.nl

Wij zijn een autoservicenetwerkgespecialiseerd in het onderhoudvan Fiat, Alfa Romeo en LanciaMaar ook voor andere merken bent ubij ons altijd aan het goede adres!
Onderhoud & ReparatieStoringsdiagnoseBandenwissel en -opslagAirco onderhoudOriginele Italiaanse onderdelenVerkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Den Hartog Autoservice
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TAKELSPEKTAKEL B I J  MUSEUMWERF 

Op 12 februari vond bij Museumwerf Vreeswijk een indrukwekkend schouwspel plaats. Gadegeslagen door de pers en toegestroomd 
publiek, werden drie schepen verplaatst. Normaal is zoiets geen heisa. Maar deze drie schepen gingen door de lucht! Voor dit 
spectaculaire hijswerk werd door de Nieuwegeinse firma J. Brouwer & Zn. de grootste kraan ingezet, een 450-tonner.

De schepen die verplaatst werden, waren de Westlander Voorwaarts, de heve-aak Christina en de Utrechtse praam Simone. De aantal 
jaren geleden gerestaureerde Voorwaarts stond naast de oude werfkraan op het oude hoger gelegen fundament van Machinefabriek van 
Van Perge. De westlander was als eerste aan de beurt. Zij moest naar een andere plaats, zo’n twintig meter verderop. Mooi om te zien was 
de soepele draai, hoog in de lucht. Die was nodig omdat het schip achterstevoren op de nieuwe plek moest komen te staan.
Op de vrijgekomen plaats, kwam de Christina. Dit nog als woonboot opgebouwde schip wachtte aan de kade in het water. Naar haar 
ging de meeste aandacht uit. Dat is niet zo verwonderlijk. Zij is een oude bekende van Vreeswijk! Daarover leest u verderop in deze 
Beugelaer meer. Het luchttransport van de Christina was behoorlijk spannend. Eerst hing ze gevaarlijk scheef in de takels. Weer terug in 
het water moesten eerst de hijsbanden worden verlegd. De tweede poging lukte. Hoewel ze nog steeds behoorlijk scheef hing, loodste 
de kraanmachinist de heve-aak behoedzaam tussen de werfkraan en een grote eik door naar de nieuwe, vaste plek. Na de zachte landing 
klonk het applaus.

Als laatste kwam de Utrechtse praam Simone aan de beurt. Dit scheepje was een paar weken daarvoor geschonken aan de Museumwerf 
door BV Aannemersbedrijf Ben van Hees & Zonen en stond al op de kade. Met dit scheepje kreeg de werf een zeldzaamheid in handen. 
Utrechtse pramen werden tot halverwege de vorige eeuw veelvuldig gebruikt in en rond Utrecht. De maten (ca. 14 m. lang en 2.15 
breed) waren berekend op de smalste Utrechtse vaarten. Utrechtse pramen werden gebruikt voor baggerwerk en andere klussen 
aan de Utrechtse waterwegen. Er werd ook wel vuilnis mee vervoerd en lading van en naar tuinders in de regio. Van deze scheepjes is 
geen handvol meer over! De praam vloog het langst door de lucht. Haar tijdelijk plek ligt namelijk midden op het werfterrein, naast de 
IJzerloods. Zo in de lucht hangend en de kraan wegdenkend, leek het langgerekte schip wel wat op een zeppelin.

De Museumwerf wil de Christina en de Simone behouden. Voor hen en de Westlander moeten (verdere) plannen worden gemaakt 
en sponsors gevonden. Over de Christina kan vast worden verklapt dat zij tentoonstellingsruimte wordt voor de voorbije Vreeswijkse 
zandwinning. Daarnaast hoopt de Museumwerf voor de restauratiewerkzaamheden een leerproject op te zetten. Het tekort aan goede 
ijzerwerkers/lassers is nijpend geworden. Willen we ons varend en drijvend erfgoed kunnen behouden, dan zijn goede vaklui van 
levensbelang.

De werkzaamheden aan de schepen zullen een flinke tijd in beslag nemen. U kunt dit interessante proces volgen op de website: 
www.museumwerf.nl. Maar beter nog kunt u dat in het echt, tijdens een bezoek aan de Museumwerf!

Cisca de Ruiter - Organisatiemedewerker Museumwerf Vreeswijk 

Westlander Voorwaarts draait soepel een pirouette in de lucht. Het schip krijgt een nieuwe plek, ca. 20 meter naast de oude. (Foto: Cisca de Ruiter)



VEELZIJDIGE FAMILIE
 MET PLEZIER ONDERWEG

Brandstofverbruik: 1,7-7,0 l/100km. CO2-uitstoot: 41-159 g/km.
Verkoopprijzen inclusief BTW/BPM en bijkomende kosten, exclusief metallic lak. One Stop Private Lease is een product van Algemene Lease Maatschappij Autoplanning B.V. KvK Flevoland 28073418. 
Maandbedragen op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardspecifi caties. Een nieuwe Mitsubishi wordt geleverd met 5 jaar garantie 
en mobiliteitsservice. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 03-18

MITSUBISHI SPACE STAR

+ Compact en toch ruim 
+ Standaard 5 deuren en zitplaatsen
+ Gemiddeld verbruik van 1 op 25
+ Ook leverbaar met CVT automaat

o.b.v. 60 maanden 10.000 km/jaar

One Stop Private Lease v.a.

€ 189 p.m. 

All-in rijklaar v.a.

€ 11.390

o.b.v. 60 maanden 10.000 km/jaar

+ Dynamisch design
+ Comfortabele hoge zit
+ Uitnodigende ruimte
+ Veelzijdige crossover

One Stop Private Lease v.a.

€ 339 p.m.

All-in rijklaar v.a.

€ 21.490
MITSUBISHI ASX

o.b.v. 60 maanden 10.000 km/jaar

+ Ideale gezinsauto
+ Benzine, diesel of PHEV
+ Leverbaar met 7 zitplaatsen
+ Ook als 4WD

One Stop Private Lease v.a.

€ 549 p.m.

All-in rijklaar v.a.

€ 33.990

o.b.v. 60 maanden 10.000 km/jaar

+ 1.5-liter turbo benzinemotor met 163pk
+ Leverbaar met 8-traps CVT automaat
+ Trekgewicht 1.600 kg
+ Optioneel: 4WD met Super-All Wheel Control

One Stop Private Lease v.a.

€ 475 p.m.

All-in rijklaar v.a.

€ 29.490
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS MITSUBISHI OUTLANDER

MET PLEZIER ONDER

MITSUBISHI ASX MITSUBISHI ECLIPSE CROSSMITSUBISHI ECLIPSE CROSS

MET PLEZIER ONDERWEGWEGMET PLEZIER ONDERWEGMET PLEZIER ONDERMET PLEZIER ONDER

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS MITSUBISHI OUTLANDER

WEGWEG

Autocentrum Stekelenburg
Parkerbaan 5 • Nieuwegein • T. 030 – 60 37 050 • www.autostekelenburg.nl
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DE CH R I ST I NA I S  WEER  THU I S

Onder een haveloze opbouw met vrolijk beschilderd plaatwerk en achter dikke lagen roest schuilt onherkenbaar een verrassende 
aanwinst van Museumwerf Vreeswijk. Ooit was dit opgebouwde woonschip een bekende verschijning in Vreeswijk. Het is de heve-aak 
Christina die een paar jaar geleden, na 60 jaar(!) afwezigheid, terugkeerde naar haar oude Vreeswijkse thuishaven.

De Christina maakte van begin jaren twintig tot begin jaren vijftig deel uit van de Vreeswijkse zandwinningsvloot, destijds met 150 
schepen de grootste baggervloot van Nederland. Eigenaren waren Adriaan Pieter van Dijk en zijn vrouw Christina Gerardina Johanna 
(Stien) Eikelboom, naar wie het schip is vernoemd. Zij waren de ouders van Pieter (Piet) van Dijk, een geliefde, gemoedelijke Vreeswijker 
die altijd voor iedereen klaarstond. Opgegroeid in de zandwinning, was Piet de laatste jaren vaak te vinden aan boord van de Door Gunst 
Verkregen waar hij als lierman met veel plezier losdemonstraties gaf. Tot verdriet van velen stierf hij in 2010, 76 jaar oud, in het harnas 
als schipper op de olieboot van de firma Markus Scheepsmaterialen. Piet en ook de vorig jaar overleden broer Wolter (Wout), lieten veel 
herinneringen na uit hun tijd met de Christina. Hun verhalen zijn verzameld door het Project Stalen Woonschepen Utrecht. 

Zandwinning
Adriaan Pieter van Dijk kocht de heve-aak begin jaren twintig van dorpsgenoot B. van Wijngaarden. Het schip, gebouwd in 1911 bij 
scheepswerf J. Hendriks in Dodewaard, was nog een zeilend vrachtschip en heette toen Johanna Cornelia. Na de nodige aanpassingen 
ging Van Dijk ermee in de zandwinning. Lang heeft hij het zand met de beugel gewonnen, bijgestaan o.a. door de knechten Jan Tukker 
en Kees Daalhuizen. Vervolgens kwamen zijn zoons Wout, Adriaan en onze Piet aan boord, eerst als knecht, later als schipper. Net als 
zoveel andere Vreeswijkse zandschepen lag de Christina vaak aan het Lage Wallegie, langs de Prins Hendriklaan.
Zeilen of het schip voortbomen was lastig en zwaar werk. Al in 1926 ging Van Dijk over op een zijschroefinstallatie met een 6 Pk Wafflard 
benzinemotor voor de aandrijving. Omdat de motor veel problemen gaf en duur was in het gebruik, verving Van Dijk deze door een ABC 
(Angelo Belgian Corporation) 8 Pk gloeikop oliemotor. Door het intensieve gebruik kreeg ook deze motor de nodige kuren.
De crisis in de jaren dertig en de oorlogsjaren waren ook voor zandschippers moeilijke tijden. Door de teruglopende vraag en de grote 
onderlinge concurrentie viel weinig te verdienen. In 1939 werd de Christina, samen met zo’n twintig andere zandschepen, gevorderd 
door de Nederlandse Genie. Zij werden bij Gorinchem gebruikt als ponton voor een noodbrug over de Waal en vervolgens tot zinken 
gebracht. Pas maanden later werden ze gelicht en teruggehaald. Vervolgens werd de Christina opnieuw gevorderd, ditmaal voor 
voedseltransporten. Beschietingen door de geallieerden maakten dit werk te gevaarlijk waarop Van Dijk zijn schip voor de rest van de 
oorlog aan de kant hield.

Woonschip
Na WO II werd de zandwinning hervat. Begin jaren vijftig voorzag Van Dijk de Christina van een knijperinstallatie en een bescheiden 
stuurhut. Kleine zandschippers als Van Dijk verdienden echter te weinig. Van Dijk kocht een groter schip, een tjalk. Daarop zette hij de 
motor met zijschroef- en de knijperinstallatie over. Toen de tjalk Christina werd gedoopt, was de rol van de heve-aak uitgespeeld.
De aak werd verkocht en opgebouwd als woonschip. De mast verdween in moten als draagbalken onder de vloer. Ze kwam terecht aan 
de Merwedekade in Utrecht waar ze vroeger zo vaak voorbijvoer met zand. In de zestig jaren die volgden, werd ze een aantal malen 
verkocht en kreeg ze verschillende namen. Het onderhoud hield lang geleden op wat goed aan het schip valt af te lezen.

Terug naar Vreeswijk
In 2014 werd het woonschip opnieuw verkocht. De interesse ging enkel uit naar de ligplaats. Oude afgedankte woonboten resten 
doorgaans één bestemming: de sloper. Maar naast zestig jaar woonboot-historie, zouden met dit schip ook de laatste tastbare 
herinneringen aan de zandwinning verdwijnen. De Museumwerf liet dit laatste niet gebeuren. In 2014 aanvaardde de werf het 
woonschip als schenking. Het schip, weer Christina genoemd, keerde terug naar haar oude thuishaven! Voor de Museumwerf vormt de 
schenking een unieke kans een scholingsproject te beginnen én tegelijk het schip te behouden als tentoonstellingsruimte. Zo zal de 
aak eer betonen aan de Vreeswijkse zandwinning waarin zo veel Vreeswijkers hun brood verdienden, en aan de sympathieke Piet en zijn 
familie. De bewaard gebleven verhalen zullen in de expositie worden verwerkt. 

Cisca de Ruiter - Organisatiemedewerker Museumwerf Vreeswijk - Initiatiefnemer Project Stalen Woonschepen Utrecht

Begin jaren vijftig: Adriaan en Piet (rechts) van Dijk poseren aan boord 
van de Christina. Het schip ligt aan het Lage Wallegie langs de Prins 
Hendriklaan. (Foto uit het album van de familie Van Dijk)

De Christina in 2014 als woonschip Eenhoorn aan het Merwede-
plantsoen in Utrecht. Dat jaar verlaat het schip deze plek waar zij zestig 
jaar als woonboot heeft gelegen. (Foto: Cisca de Ruiter) 
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DINSDAG 
Walnootgaarde Nieuwegein
WOENSDAG 
Markt Vianen
DONDERDAG 
Fokkesteeg Nieuwegein
VRIJDAG 
Dorpsstraat Vreeswijk
ZATERDAG 
Walnootgaarde Nieuwegein

KIBBELINGCOUPON

KIBBELINGCOUPON

500 gram kibbeling 
  voor maar

€6,50
Knip deze 
coupon uit 
en lever hem in 
bij onze wagen. 
U krijgt dan 500 gram 
kibbeling incl. saus 
voor maar €6,50
Deze actie is geldig 
t/m za 26 mei 2018.

incl. 
saus

Het is misschien nog amper voor te stellen, maar in 
november van dit jaar varen naar verwachting de 
eerste schepen al door de 3e kolk van de Prinses 
Beatrixsluis! Dat is dan na ruim twee jaar hard werken 
door aannemersconsortium Sas van Vreeswijk in 
opdracht van Rijkswaterstaat. De komende tijd komen 
er nog prachtige mijlpalen die het bekijken waard 
zijn. Omgevingsmanagers Jacqueline te Lindert 
(Rijkswaterstaat) en Jacco Kwakman (Sas van Vreeswijk) 
blikken vooruit.

KOM SNEL EENS KIJKEN VOOR HET WERK 
OPEENS AF IS
 ‘Niets is meer wat het was toen we begonnen met bouwen 
en graven’, begint Te Lindert. ‘Omdat veel mensen zich 
betrokken voelen bij ons project, laten we ook veel zien, er is 
ook veel te zien. Ik zou tegen heel Nieuwegein willen zeggen: 
Kom snel eens kijken voor het werk opeens af is. Fiets eens 
rond de bouwput, loop eens mee met een rondleiding of 
kom kijken op de bijzondere dagen die we nog gaan houden. 

Het is echt bijzonder, zo’n groot project in je eigen stad.’ 
Goed te weten is dat er tien gratis leenfietsen van Sas van 
Vreeswijk beschikbaar zijn bij streektransferium Linielanding. 
Een routekaartje die je langs alle interessante punten van het 
werk voert, zit erbij of is te downloaden in de bibliotheek op 
de interactieve website www.prinsesbeatrixsluis.nl onder 
‘Overige’. 

DAG VAN DE BOUW OP 2 JUNI
Een bijzondere manier om het werk van dichtbij mee te 
krijgen, is met een rondleiding. ‘Kwakman: ‘We organiseren ze 
maandelijks. Op het bouwterrein, dus je komt echt op plekken 
waar je normaal niet mag komen! Iedere keer zetten we een 
specifiek deel van het werk in de spotlight. Ook kinderen vanaf 
7 jaar mogen mee. Je moet je vooraf wel even aanmelden. 
De rondleidingen kondigen we aan op de Facebookpagina 
van het project www.Facebook.com/PrinsesBeatrixsluis, 
de website www.prinsesbeatrixsluis.nl en via de BXS-app die 
gratis te downloaden is in de app stores.’ 

A ANLEG 3E KOLK PR INSES BE ATR IXSLUIS E N 
VE R BR E DING LE KK ANA AL IN VOLLE VA AR T
Bron:  Rijkswaterstaat
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Een keer per jaar is een groot evenement in de bouwput: 
de Dag van de Bouw. Dit jaar op zaterdag 2 juni. ‘Dan mag 
iedereen gewoon binnen lopen. We stippelen een mooie 
looproute over het bouwterrein uit die mensen op hun eigen 
tempo kunnen doen. Natuurlijk staan er collega’s van Sas van 
Vreeswijk en Rijkswaterstaat klaar om te vertellen en vragen 
te beantwoorden. Dit was vorig jaar een superleuke dag en 
dat wordt het dit jaar ook! Zowel voor de bezoekers als voor 
ons. We vertellen nou eenmaal graag over dit mooie project’, 
glimlacht Kwakman.

JOEKELS VAN DEUREN
Er staat nog veel meer op het programma. Dit voorjaar komen 
de eerste twee van vier sluisdeuren vanuit China, waar de 
deuren gebouwd zijn, aan bij de werf van Mammoet in 
Schiedam. Daar worden alle technische installaties en zaken 
als ladders aangebracht. Kwakman: ‘En dan is het zover. Aan 
het begin van de zomer varen de deuren van Schiedam naar 
Nieuwegein. Eén ding is zeker, de deuren gaan onderweg al veel 
bekijks opleveren, laat staan als ze aankomen in Nieuwegein 
en we ze met een drijvende kraan op hun plek gaan hijsen! 
Natuurlijk zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk mensen het 
inhijsen kunnen zien! Het zijn echt joekels van deuren… Ze 
wegen ieder 490.000 kilo en zijn 26,5 meter lang, 6,25 meter 
breed en 14 meter hoog. Een flink stuk groter en zwaarder dus 
dan die van de bestaande kolken. ‘Als dat in een kraan hangt, 
weet je niet wat je ziet!’, vult Te Lindert enthousiast aan. ‘Voor het 
publiek creëren we een veilige mooie plek vlak bij het hijswerk, 
vandaar heb je eersterangs uitzicht op dit spektakel. Natuurlijk 
kondigen we de precieze datum bijtijds aan.’

PRIMEUR: ZET 20 OKTOBER IN DE AGENDA
Nu zie je nog één grote bouwput bij dat wat de 3e kolk wordt. 
Te Lindert: ‘Veel mensen kunnen niet geloven dat hier in 
november van dit jaar al de eerste schepen doorheen varen. 
Om straks te zien dat het echt waar is, geven we de primeur aan 
de omgeving. Nog voor de officiële opening in november met 
belangrijke genodigden, organiseren we een open dag waarbij 
iedereen het eindresultaat kan komen bekijken. We doen dat 
op zaterdag 20 oktober, tijdens de Week van ons Water. 
Zet die datum alvast in de agenda.’ 

MAGAZINE
Voordat de verbreding van het Lekkanaal kon beginnen, 
moesten objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie langs 
het Lekkanaal, die daar liggen als onderdeel van een 19de-
eeuse militaire verdedigingslinie, worden verplaatst. Kwakman: 
‘Dat was een mega-operatie. Binnen zes maanden hebben we 
deze enorme bouwwerken, zoals kazematten van 1,2 tot 1,6 
miljoen kilo verplaatst.’ De inwoners van Nieuwegein hebben 
van oudsher een band met de sluis en het Lekkanaal, maar ook 
met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

De objecten van de waterlinie hebben lang in het landschap 
gelegen en hebben elk hun eigen verhaal. En omwonenden 
hun herinneringen. Sas van Vreeswijk legt deze unieke 
verplaatsingsoperatie en de plaatselijke historie en 
herinneringen aan de waterlinie langs het Lekkanaal vast in een 
mooi magazine. ‘We zijn hier momenteel druk mee bezig, zodat 
het op de Dag van de Bouw tegen een kleine prijs gekocht kan 
worden’.  

WAT GETALLEN
•  Afmetingen 3e kolk: maximaal 300 meter lang, 25 meter 

breed, 4,5 meter diep.
•  3e kolk krijgt 2 x 2 sluisdeuren, twee aan ieder uiteinde 

(twee per sluishoofd).
•  Per sluisdeur: 490.000 kilo, 26,5 meter lang, 6,25 meter 

breed, 14 meter hoog.
•  Verbreding Lekkanaal ten noorden van de sluis: 90 meter, 

ten zuiden: 130 meter.
•  Eerste deeloplevering verbreed Lekkanaal en 11 

ligplaatsen: april 2018 (noordwaarts vanaf net boven 
Schalkwijkse Wetering).

•  Af te graven grond voor hele verbreding: circa 2.000.000 
kubieke meter. 

•  Afvoer via het water scheelt dagelijks zo’n 150 zware 
vrachtwagens op de weg.

•  Drie kazematten , een sluisje, een duikerhoofd en een 
palengroep van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn 
verplaatst.

•  De lichtste kazemat woog 750.000 kilo, de zwaarste 
1.600.000 kilo.

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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ZEEMANSKOOR DE BRULBOEI OOK IN 2018 WEER VOLOP AANWEZIG 
IN “ONS MOOIE VREESWIJK”
Auteur: Bert Stekelenburg

Na een fantastisch 20-jarig jubileumjaar in 2017, willen we 
natuurlijk ook in 2018 weer volop van ons laten horen. In 
de eerste plaats natuurlijk tijdens onze wekelijkse repetities 
in de Willem Alexanderschool. Het weer wordt straks 
weer beter. De ramen van de school gaan weer open. Het 
betekent dat ons wekelijkse feestje voor de bewoners van de 
Koninginnensluis en de Beatrixstraat vanuit hun tuin weer 
goed te volgen zal zijn.

Ook staan er weer vele optredens in het dorp op ons 
programma. De eerste keer zal zijn op vrijdag 27 april, de 
jaarlijkse Koningsdag. We zullen dan rond 12.00 uur optreden 
op de hoek Koninginnenlaan/Prins Hendriklaan. Naast de 
gebruikelijke meezingers, zullen we dan ook onze nieuwe 
nummers aan het veelkoppige thuispubliek laten horen.

Trouwens: weten jullie dat onze wachtlijst inmiddels is 
opgeheven. Dus: als je zin hebt om op donderdagavond 
tussen 19.30 en 21.30 uur gezellig te komen meezingen, dan 
ben je voor een aantal proefrepetities van harte welkom. 
Als je het fijn vindt, kun je ook eerst even bellen met Wim 
van Meeteren (6063946) of met Bert Stekelenburg(6061161). 
Natuurlijk is kijken op de website (www.debrulboei.nl) ook 
een mogelijkheid.

Zoals het er nu naar uitziet is ons tweede thuisoptreden weer 
vanuit de kolk van de Oude Sluis. Alweer voor de 9e keer 
vindt op zaterdag 16 juni het Sluizenfestival plaats. Vorig 
jaar nodigden we, om ons 20-jarig bestaan te vieren, alleen 
Nieuwegeinse koren uit. 

De afwisseling in koren is zowel ons als het publiek goed 
bevallen. Rondom de Oude Sluis was het die dag mede 
dankzij het mooie weer heerlijk toeven.
We gaan nu dus voor een herhaling. Naast ons eigen koor dat 
vooral gespecialiseerd is in het Nederlandstalige zeemanslied, 
hebben we het Popkoor Amazing Nieuwegein op de 
deelnemerslijst. Hun naam is duidelijk. Met ± 70 leden is het 
een groot koor met een gezellig, afwisselend en ook modern 
repertoire. Het derde koor komt uit Woerden. Het bevriende 
Shantykoor Bravour komt de variatie compleet maken. Goed 
in het gehoor liggende shanties, waarin vooral de afwisseling 
tussen solo- en koorzang een hoofdrol speelt. Shanties zijn 
werkliederen, die aan boord van de schepen gezamenlijk 
gezongen werden om het werk te vergemakkelijken. De 
shantyman zingt voor en de crew, de bemanning, geeft 
gezamenlijk de response. Na afloop van ons festival laten we 
de pontons in de Oude Sluis liggen. Op zondagmorgen 17 
juni zal een openluchtkerkdienst vanaf dezelfde pontons 
plaatsvinden. Deze wordt georganiseerd door de Prot. Gem. 
De Rank en de R.K. Barbaraparochie.

Het laatste evenement in ons dorp waarbij de Brulboei 
aanwezig zal zijn, is tijdens de Open Werfdagen van de 
Museumwerf. Deze vallen dit jaar op zaterdag 1 en zondag 
2 september. De voorlopige planning is dat we rond 14.00 
uur onze zeemansklanken ten gehore gaan brengen. Wilt u 
nog veel meer op de hoogte zijn en blijven van het wel en 
wee van dit supergezellige koor, kijk dan regelmatig op onze 
website www.debrulboei.nl



Huisartsen�rak�jk  

Vreeswijk 
�� ������������ ��� ������������ �������� �� ���� ���� �� ����������� 

Marion H. Grol, huisarts 

Fort Vreeswijk 1A 

3433 ZZ Nieuwegein 

: 030 – 60 62 231 

@: in�o@�uis�rtsen�r�k�jk�reeswijk�n� 

www: www��uis�rtsen�r�k�jk�reeswijk�n� 

Particuliere 
belegger in 
commercieel
vastgoed

Bernhardstraat 1a
3433 EL Nieuwegein
T 030 - 6060528
info@vanderlouwvastgoed.nl



Keuren van:
 Gereedschappen
 Klimmateriaal
 Valbeveiliging
 Magazijnstellingen

Werkzaamheden:
 Loodgieterswerk
 Dak en zinkwerk
 Grote en kleine verbouwingen

Extra service
 Facilitaire/technische dienstverlening

AC Keuringen - T (+31) 6 3942 3765
info@ac-keuringen.nl - ac-keuringen.nl

FORD UTRECHT
schakelautogroep.nl

met vestigingen in Leidsche Rijn/Utrecht (FordStore), Utrecht, Woerden, Nieuwegein,
Schoonhoven, Krimpen a/d IJssel, Schiedam/Vlaardingen

Ford Utrecht - Nieuwegein
030 6006464

FordStore - Ford Utrecht
030 291 1111

Ford Utrecht - Woerden
0348 496060

Ford Utrecht - Nieuw Overvecht
030 2619580

De nieuwe Ford SUV Range
Nu bij Schakel Autogroep

Oude Sluis 7 - Nieuwegein-Zuid - T 030 606 3906
www.pizzeriavreeswijk.nl

www.facebook.com/Pizzeria.Vreeswijk

Hét Italiaanse restaurant in Nieuwegein voor
| Catering | Bezorgen | Afhalen | Dineren |



35

KINDEREN IN DE SCHIJNWERPER   
Het Dorpshuis barst van de plannen en de ambitie. Dit jaar 
richten we de aandacht vooral op het uitbreiden van de 
activiteiten voor kinderen.
Ook voor kinderen is het Dorpshuis een fijne plek om te zijn en 
meer kinderen moeten dit kunnen ervaren. Daarom werken we 
nu aan een 3-tal nieuwe activiteiten:
• Weekendschool
• Koken met Kinderen in de Wereldkeuken
• Muziek met kinderen
Voor deze activiteiten zoeken we mensen die het leuk vinden 
om te helpen dit voor elkaar te krijgen. Alle ingrediënten zijn 
aanwezig om dit tot een succes te maken. We missen alleen 
nog een paar mensen die hier een bijdrage aan willen leveren. 
Geïnteresseerd? Maak dan een kennismakingsafspraak met 
Monique de Beer via moniquedebeer@xs4all.nl.

Weekendschool
Kinderen in contact brengen met mensen met aansprekende 
beroepen prikkelt de nieuwsgierigheid en het ontdekken van 
de eigen talenten. Wie met volle overtuiging zijn interesses 
volgt, haalt het meeste uit zijn leven. Daarom laat de 
Weekendschool nieuwsgierige jongeren kennismaken met 
enthousiaste professionals en hun uiteenlopende vakgebieden. 
De Weekendschool stimuleert het lef van onze leerlingen en 
biedt hen een netwerk. Zo geven we hun de bagage mee om te 
kunnen worden wie ze willen zijn.
Als gastdocent laat u jongeren ervaren wat het betekent om 
uw beroep uit te oefenen. Of u nu journalist, kok, acteur of 
advocaat bent, iedereen kan gastdocent worden. Zolang u maar 
gepassioneerd bent over uw vak en daar graag over vertelt aan 
nieuwsgierige jongeren. Ervaring met lesgeven is niet nodig. 
U krijgt professionele begeleiding bij de voorbereidingen en 
uiteraard op de zondag zelf.
Begeleiders ondersteunen een groepje leerlingen tijdens de doe-
gedeeltes van de lessen. U trekt samen op met de gastdocenten 
en de leerlingen en onze vaste staf. Zo leert u onze leerlingen en 
hun achtergrond beter kennen. Het kan ook zijn dat u bijles gaat 
geven aan een leerling of mentor wordt voor een oud-leerling.
Organisatoren: U kunt ook ‘achter de schermen’ bijdragen. U kunt 
helpen met het organiseren van activiteiten of de PR verzorgen. 
Daarbij bepaalt u altijd zelf hoeveel tijd u kwijt wilt zijn. 

Koken met Kinderen in de Wereldkeuken
Kinderen ontdekken de wereld door te koken! In de 
kookworkshops staat iedere maand een ander land centraal. De 
kinderen koken voor zichzelf en 1 x per maand worden ouders, 
vrienden en andere belangrijke mensen uitgenodigd om mee te 
eten.  Vóór we van start kunnen gaan zoeken we nog mensen die 
dit mee willen organiseren. Vind jij het leuk om mee te helpen 
deze kookworkshops te organiseren? Laat het ons weten! 
En natuurlijk willen we ook heel graag amateur-koks uit allerlei 
landen erbij. Meer info en aanmelden:
dorpshuisvreeswijk@gmail.com of 06-21664918

Muziek met kinderen
Vrijwilligers van het Dorpshuis vinden het belangrijk dat alle 
kinderen in de gelegenheid komen om muziek te maken. 
Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier. Maar dat 
is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat muziek maken een 
positief effect heeft op schoolprestaties. Het bespelen van een 
instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van 
kinderen en bevordert discipline en doorzettingsvermogen. 
Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met 
anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele 
vaardigheden. Op dit moment werken we plannen uit om meer 
kinderen in aanraking te brengen met muziek. Als dit u aanspreekt 
en u wilt hier iets aan bijdragen dan nodigen we u van harte uit 
om contact op te nemen met Vera Lubbinge via 
vera@lubbinge.com

KINDERCENTRUM 
MINIMUZIKANTJES        
Individuele begeleiding en trainingen; lessen dans 
en theater.
Sinds 1 januari 2017 bestaat Kindercentrum MiniMuzikantjes. 
Een kindercentrum waar alle kinderen welkom zijn en gebouwd 
wordt aan “ik zit lekker in mijn vel”.  Elke woensdag en vrijdag zijn 
er dans- & theaterlessen voor kinderen. 
Bij deze lessen draait het niet om presteren, maar om genieten. 
3 keer per jaar zullen de kinderen een voorstelling geven, 
waarbij ouders en familie van harte welkom zijn. 

DORPSHUIS FORT VREESWIJK

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

Auteur: Monique de Beer

K O M  K I J K E N ,  D O E  M E E !  
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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!

Nijverheidsweg 9HH
3433 NP  Nieuwegein

T 030 – 604 30 73

info@scholmanservicebedrijf.nl
www.scholmanservicebedrijf.nl

VAKKUNDIG MAATWERK 
IN KLIMAATBEHEERSING



37Het Kindercentrum biedt eveneens individuele begeleiding en 
trainingen aan kinderen en ouders. Voor kinderen die bijvoorbeeld 
kampen met een negatief zelfbeeld, faalangst, hooggevoeligheid, 
hoogbegaafdheid, of een ontwikkelingsachterstand zoals 
Autisme (ASS), ADHD, ADD. De individuele begeleiding en 
groepstrainingen van het Kindercentrum zijn ondergebracht 
onder de naam: Kindertraining Nieuwegein. Binnen Kindertraining 
Nieuwegein wordt met 4 vrouwen (waaronder Jennie) gebouwd 
aan het zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, zelfbewustzijn en 
weerbaarheid van kinderen en tieners. De trainingen zijn erop 
gericht dat kinderen en tieners zichzelf mogen laten zien, zichzelf 
mogen uiten, op een respectvolle manier voor zichzelf kunnen 
opkomen en emotioneel lekker in hun vel zitten. Sinds 1 februari 
2018 is het Kindercentrum gevestigd in het karakteristieke Fort 
Vreeswijk. Hét Dorpshuis van Vreeswijk. Een plek waar we een 
mooie samenwerking aangaan en kunnen uitbouwen.

Ben je benieuwd naar het aanbod van het Kindercentrum? 
Bekijk dan de website: www.minimuzikantjes.nl of 
de website van Kindertraining Nieuwegein: 
www.kindertrainingnieuwegein.nl

SPELEN EN KNUTSELEN OP HET 
FORT VOOR KINDEREN
1 x per maand is er op woensdag een leuke activiteit voor 
kinderen die op de basisschool zitten. We doen iedere keer wat 
anders en altijd is het leuk. We beginnen om 14.30 uur. Kom ook! 
Het kost maar € 1,- per keer.
18 april   T-shirt versieren (neem een eigen t-shirt mee)
16 mei       Tuinieren
20 juni        Beestenboel (feestelijke afsluiting van het seizoen)

OP DE VRIJMARKT     
Op Koningsdag staat het Dorpshuis Fort Vreeswijk op de 
vrijmarkt. Een goed moment om eens even kennis met u te 
maken. We vertellen u graag over onze activiteiten en over ons 
bewonersinitiatief. Misschien is er wel iets bij waar u aan deel wil 
nemen. Aarzel niet en kom een praatje maken.

PLANTENMARKT ZATERDAG 12 MEI    
Verkoop kleurrijke zomerplantjes. 
Het voorjaar is aangebroken, april doet nog steeds wat hij wil. 
Het éne moment storm, regen en dan piept de zon er toch weer 
door. We willen liever vandaag dan morgen kleur in onze borders 
van de tuin en op de balkons. Dat kan, want ze komen weer, 
die mooie zomerbloeiers! Heeft u er vorig jaar ook zoveel en zo 
lang plezier van gehad? Dan weet u dat u bij ons aan het goede 
adres bent. Op Fort Vreeswijk kunt u op zaterdag 12 mei van 
11.00 tot 16.00 uur mooie planten kopen. De plantenmarkt is 
onderdeel van de crowdfunding voor Dorpshuis Fort Vreeswijk. 
Door bij het Fort uw planten te kopen doet u daarmee niet 
alleen uzelf een plezier maar bouwt u mee aan het opknappen 
van het Dorpshuis.

Heeft u stekken van eigen planten dan kunt u deze ook 
doneren door ze in een klein potje die dag af te leveren 
uiterlijk voor 11 uur.  Tijdens de plantenmarkt is het 
Dorpshuis open voor koffie en taart.

SOEP&CULTUUR OP ZONDAG 
29 APRIL PIANO TRIO PIA3
Yolanda van Greevenbroek en Mildred Rijneker spelen al 
jaren met veel passie piano. Samen vormen zij een duo met 
een inmiddels breed repertoire: van musical tot klassiek, 
van kerstliedjes tot romantische evergreens. Na het samen 
instuderen zorgt hun pianodocente Flor Verhey voor de puntjes 
op de i. Met hun enthousiaste spel traden zij regelmatig op 
in verpleeghuis de Geinsche Hof en in 2017 bij ‘Gluren bij de 
Buren’ in Nieuwegein. Samen met Flor Verhey vormen Yolanda 
en Mildred het piano trio Pia3. Individueel en samen bespelen 
ze op zondag 29 april de piano in het Dorpshuis. Entree: €2,- per 
persoon. En als altijd na afloop soep voor €2,50 per kop.

SOEP&CULTUUR OP ZONDAG 
27 MEI JAZZCRAFT         
Van 16.00 tot 17.00 uur kunt u genieten van de jazzformatie 
JAZZCRAFT. JAZZCRAFT is een viermansformatie met repertoire 
dat voornamelijk gebaseerd is op het ijzeren jazzrepertoire uit 
de jaren 40 - 90. Dat wil zeggen goed in het gehoor liggende en 
vaak makkelijk dansbare en dus swingende muziek.
Daarna kunt u genieten van een heerlijke kop soep.
Entree: €2,- per persoon. En na afloop soep voor €2,50 per kop.

SCHAKEN IN DORPSHUIS
Auteur: Atie Wakkee    
Schaken is gymnastiek voor het brein en daarom een leuke 
tijdsbesteding. Iedere week wordt er met een klein groepje 
in een prettige sfeer en zonder verplichting, een paar uur 
gezellig geschaakt. Maar van hen mag de groep graag wat 
groter worden. Hoe goed je in schaken bent is niet belangrijk, 
er wordt gespeeld op plezier niveau. Kom naar de gezelligste 
woonkamer van Vreeswijk en doe mee! Het schaken is gratis 
en iedere woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. 
Vanaf 13.45 uur ben je van harte welkom!
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StadsHub
DigiDrukpunt

Binnenstadservice Nieuwegein
Nu ook:

DIGIDRUKPUNT

Post Haal- en
Brengservice

advertenties
visitekaartjes

KONINGSDAG AANBIEDING

printen - kopiëren - ontwerpen & meer

BOSCH CAR SERVICE 
AUTOBEDRIJF VRIELO

Waarom jij jouw auto
bij ons onderbrengt

Onderhoud voor ALLE MERKEN 
met behoud fabrieksgarantie

Occasions met BOVAG garantie

HAAL EN BRENG service









Wij zijn er ook voor de 
LEASERIJDER!

 Bosch Car Service Vrielo
 Parkerbaan 3
 3439 MC Nieuwegein

 030 - 634 05 40
 info@vrielo.nl
 www.vrielo.nl



39COLLECTE ORANJEFONDS   

Vanwege het groot succes van vorige jaren wordt er ook dit jaar 
gecollecteerd! Van het opgehaalde bedrag krijgt het Dorpshuis 
de helft. Daarmee kunnen wij nog de nodige dingen voor het 
Dorpshuis aanschaffen en nieuwe activiteiten opzetten. 
De andere helft van de opbrengst besteedt het Oranjefonds aan 
sociale initiatieven in de provincie Utrecht. Dus dat kan ook naar 
ons toe komen. Alle opbrengsten worden goed besteed en zo 
wordt het Dorpshuis alsmaar beter. Het Dorpshuis Fort Vreeswijk 
is op zoek naar mensen die mee willen collecteren.
Opgeven kan via prfortvreeswijk@gmail.com

RTV-UTRECHT ZENDT 
DOCUMENTAIRE ‘EEN DRIJVEND 
VERLEDEN’ UIT        
Vooruitlopend op de 4 mei herdenkingen 2018 zendt RTV-
Utrecht zondag 29 april de documentaire ‘een drijvend verleden’ 
uit. De eerste uitzending is rond 7.05 uur. Daarna in principe elk 
uur tot de volgende dag 12 uur. In deze documentaire vertellen 
ooggetuigen over de Vreeswijkse scheepvaart tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, een onderwerp waar weinig over bekend is. 

THEATER TOTAAL MET 
‘RUPSJE NOOITGENOEG’       
Vrijdag 23 maart genoten kinderen van peuterspeelzaal t Piraatje 
en de deelnemers van het Wijkontmoetingscentrum van Vitras 
samen van de voorstelling ‘Buikje vol’ door Theater Totaal.
Iedere maand is er een gezamenlijke activiteit met de peuters van 
het Piraatje en de ouderen van het Wijkontmoetingscentrum. Dit 
maakt blij en ontroert.

SOEP&CULTUUR OP ZONDAG       
Veel mensen genieten van de maandelijkse Soep&Cultuur op 
zondag. 1x per maand op zondag eind van de middag is het 
genieten van een optreden en na afloop van een kopje heerlijke 
huisgemaakte soep. We horen dat dit bij veel mensen in de 
smaak valt. Gezien: Het duo Banus en de Ridder met pittige, 
Nederlandstalige luisterliedjes. En natuurlijk deden we mee met 
Gluren Bij De Buren. Rockband PROMOTION speelde de zaal plat.       

NL DOET   
We hebben de NL Doet dag goed benut. Met de aangeboden 
ondersteuning van wijkbewoners is er flink opgeruimd, 
schoongemaakt en weer veel opbergmogelijkheid gecreëerd. 
Volgend jaar mag u ook weer meedoen. Gezellig en nuttig.

PUBQUIZ 
Iedere maand is er een enerverende PUBQUIZ. De quizmasters 
slagen er iedere keer in met een verrassend thema te komen en 
bedenken de meest onwaarschijnlijke vragen.
De teams zitten met rode konen op het puntje van hun stoel om 
het juiste antwoord te kunnen geven en punten te verzamelen. 
De afgelopen keren stonden de vragen in het teken van de 
verkiezingen en daarna van de lente.

Documentaire ‘een drijvend verleden’; een uniek document
Inwoners van Vreeswijk hebben in 2016 en 2017 verhalen 
van Nieuwegeinse schippers ‘boven water gehaald’ om aan 
de vergetelheid te onttrekken. De Vreeswijkers Harmke 
Mastenbroek, Rina Copier en Jaap Boersema hebben veel 
speurwerk gedaan en zijn op bijzondere verhalen gestuit.
In de documentaire ‘een drijvend verleden’ komen ooggetuigen 
van belevenissen rondom de scheepvaart tijdens WOII aan het 
woord. Zij brengen Nieuwegeinse historie via deze bijzondere 
insteek tot leven.
Klaas Wijbenga heeft, met advies van Ad van Liempt, het script, 
de cameravoering en editing van de documentaire gedaan. 
Klaas Wijbenga is editor bij ondermeer Brandpunt en voormalig 
inwoner van Vreeswijk.

Kinderen van de Willem Alexanderschool: Amal, Milan, Sophie, 
Swen, Tanya en Theunis hebben hem hierbij, als jonge reporters, 
geassisteerd met het interviewen van de ooggetuigen.
Ooggetuigen die in de documentaire aan het woord komen zijn 
onder anderen de dames: Elbertse, Pol, vd Sloot, IJkelenstam en 
van Rossum en de heren van Ieperen en Buitenweg. 
Dorpshuis Fort Vreeswijk heeft in samenwerking met 4 en 5 
mei comité Nieuwegein, Museumwerf Vreeswijk, de Willem 
Alexanderschool en ROC Midden Nederland een grootschalig 
project uitgevoerd om de gevolgen van de oorlog op een 
speciale manier onder de aandacht te brengen. 
Het maken van de documentaire was hier een belangrijk 
onderdeel van. Meer informatie bij Monique de Beer, 
moniquedebeer@xs4all.nl 
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MAANDAG

Ontmoetingscentrum  09.00 - 16.00 uur
Creatief schilderen          10.00 - 12.00 uur
Koersbal                                        13.30 - 15.30 uur
Parkinson café                           14.00 - 16.00 uur
Koor RefreshSing                       20.00 - 22.30 uur

DINSDAG

Peuterspeelzaal Kind&Co 08:30 – 12:00 uur
Ontmoetingscentrum  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 

Ontmoetingscentrum  09:00 – 16:00 uur
Koersbal  10:00 – 12:00 uur
Inloop  09:30 – 12:00 uur
Dans & theater 2,5 t/m 5 jaar 13:15 – 14:10 uur
Dans & theater 5 t/m 10 jaar 14:15 – 15:15 uur
Schaakclub  14:00 – 16:00 uur
Kinderactiviteit  14:30 – 16:00 uur
(3e woensdag 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 
Ontmoetingscentrum  09:00 – 16:00 uur
Creatieve workshop  10:00 – 11:30 uur
Puzzelruilbeurs  13:00 – 14:00 uur
Tai-Chi  13:30 – 15:30 uur
Tai-Chi   15:00 – 17:00 uur
Eetcafé  17:30 – 19:00 uur

VRIJDAG  
Peuterspeelzaal Kind&Co 08:30 – 12:00 uur
Ontmoetingscentrum  09:00 – 16:00 uur
Wandelgroep  10:00 – 11:30 uur
Inloop  10:00 – 12:00 uur
Lunchcafé  12:00 – 13:00 uur
Dans & theater 2,5 t/m 5 jaar 14.30 – 15.30 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   
(laatste zondag van de maand) 16:00 uur

HAASJES 
Het Dorpshuis breit een nieuw 
item. Na het grote succes van 
de Fortkonijntjes worden er 
nu te gekke haasjes gebreid. 
De opbrengst is voor verdere 
verfraaiing van het dorpshuis. Ellie 
Vernooy geeft workshops aan de 
hand van een patroon. Bij meer 

belangstelling wordt de workshop herhaald. Dus: kunt u nog breien, brei dan mee!

GESLAAGDE POLITIEKE AVOND 
Het Wijkplatform Vreeswijk organiseerde op woensdagavond 7 maart een politieke 
avond voor inwoners van Vreeswijk en Nieuwegein om in debat te gaan met de 
politieke partijen. Alle 11 lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, waren aanwezig. Politieke voornemens 
voor de komende 4 jaar die zijn uitgesproken door de aanwezige lijsttrekkers:
• Wat goed is voor Vreeswijk is goed voor Nieuwegein
• Alle partijen willen af van precariobelasting voor niet commerciële evenementen
• City marketing plan met ondersteuning en financiën is ook voor alle wijken
• Geen grote ‘superstores’ aan de rand van de gemeente
• Betere kwaliteit voor alle groenstroken en parken in Nieuwegein
• Meer zonnepanelen op (bedrijfs)daken in Nieuwegein
In totaal waren er ruim 125 bezoekers waarvan 2/3 uit Vreeswijk en de rest uit de 
overige wijken van Nieuwegein. Op het podium stonden de 11 lijsttrekkers, drie 
vrouwen en 8 mannen van de 7 landelijke partijen en van de 4 lokale partijen.
Al met al een mooi resultaat.

OMZIEN NAAR ELKAAR; GENERATIES VERBINDEN  
Het Dorpshuis Fort Vreeswijk is 1 van de 3 projecten die dit jaar deelnemen aan het 
landelijk ontwikkeltraject: ‘generaties verbinden, buurtkracht vinden’.
Met ondersteuning van de stichting ‘omzien naar elkaar’ gaan we ons dit jaar meer 

richten op jongere generaties. Ook 
voor hen kan het Dorpshuis veel 
betekenen. We gaan onderzoeken 
hoe we de verschillende 
leeftijdsgroepen in de wijk goed 
met elkaar kunnen verbinden. 
Vrijdag 9 februari waren we 
‘generatiebreed’ (de jongste 12 en 
de oudste 80) bij de startdag van 
het project. Wordt vervolgd. 
Spreekt dit jou ook aan? 
Wil je meedoen? 

Neem dan contact met ons op via vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com

WINTERS KNUTSELEN EN ‘HEEL HET FORT BAKT’   
Wel 50 kinderen kwamen zich creatief uitleven in februari om te knutselen.
In maart kwamen ze allemaal weer om cupcakes en broodhaantjes te bakken.
1x per maand is er voor kinderen van 4 tot 10 jaar een activiteit. Iedere keer wat 
anders en iedere keer weer hartstikke leuk. 
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|  KOFFIE MET EEN COP 
Beste bewoner van Vreeswijk,

Maandag 16 april heeft u de kans om onder het genot van een kopje koffie in gesprek te gaan met de wijkagenten. 
Tussen 15.00 en 16.00 uur is de volgende ‘KOFFIE MET EEN COP’ in Dorpshuis Fort Vreeswijk.

Wij horen graag wat belangrijk is voor u. Kleine ergernissen, grote frustraties, zorgen of juist positieve zaken. 
Inwoners van Vreeswijk worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met de wijkagenten. De koffieochtend is een goed moment 
om in een ontspannen setting met de wijkagenten in gesprek te gaan. De gesprekken geven de wijkagenten weer een goed beeld 
van wat er speelt in de wijk, in zoverre zij daar nog niet van op de hoogte zijn.

Koffie met een Cop is op een informele wijze praten met u over het politiewerk. Er zijn geen afleidingen zoals meldingen en of 
telefoons die het gesprek afbreken. ‘Wij als Politie Nieuwegein vinden het van belang om te weten wat de burger belangrijk vindt 
in zijn of haar buurt. Koffie met een Cop biedt de mogelijkheid de dienstverlening te versterken en haar burgers beter te leren 
kennen. Koffie met een Cop verlaagt op deze manier de drempel voor de burgers’.
Graag tot dan in het Dorpshuis!

PUNTEN VAN HET WIJKPLATFORM VREESWIJK     
•  Begin februari was er een informatieavond over het voorontwerp wijziging bestemmingplan Vreeswijk. Het WPV heeft binnen de gestelde 

twee weken gereageerd op het ontwerp en vraagt duidelijkheid omtrent o.a. het niet meer vermelden van de groenstroken in de wijk. 
Hierdoor valt dit onder woonomgeving en kan groen zomaar veranderen in bv. parkeren.

•  De mededeling van Post NL aan de bewoners van Vreeswijk dat op zeer korte termijn meerdere brievenbussen zullen worden verwijderd. 
Alleen de brievenbus bij de Koninginnenlaan blijft. Heel Vreeswijk (dus ook oost en nieuw Vreeswijk) zullen daar dan gebruik van moeten 
maken. Het WPV heeft in een brief aan Post NL en aan de wijkwethouder laten weten dat zij dit betreurt en vraagt met name voor de 
ouderen uit de wijk te heroverwegen om de bus in de Wierselaan te handhaven.

•  Samen met de stichting Hartslag is een nieuwe plek gezocht in de wijk voor een openbare AED. De AED uit de Pinguin komt nu bij de 
Willem Alexanderschool in de Julianaweg te hangen. Naar plaatsen voor de overige AED’s  wordt nog gezocht en zullen in een volgende 
Beugelaer worden vermeld. Ook zal een oproep aan de bewoners worden gedaan die een korte cursus willen volgen om de AED te 
bedienen.

•  Tot slot is het WPV intensief bezig geweest om belangrijke punten voor Vreeswijk te noemen voor de politieke avond van 7 maart. 
 Zie pagina 41 van deze editie.

Wilt u de vergadering van het WPV bezoeken, kijk dan op www.Nieuwegeinsewijken.nl/Vreeswijk voor de agenda. 
De volgende vergadering is op maandag 23 april in Dorpshuis Vreeswijk om 20.00 uur.

V A N U I T  H E T  W I J K P LA T F O R M 
V R E E S W I J K  ( W P V )
Auteur: Margriet Mannak



43

Marconibaan 20 - 3439 MS  Nieuwegein
Tel. 030-606 22 22 - www.verstegen.net

Voor al uw schilderwerk binnen en buiten
Sauswerk, wandafwerkingen zoals : sierpleisters, 
behangwerk, glasvlies etc. 
Voor bedrijven en particulieren
Bel voor een vrijblijvende offert

Schildersbedrijf Gabrie van Kan is een schildersbedrijf 
met ruim 30 jaar ervaring in het schildersvak.

Door het gevarieerde scala aan werkzaamheden is 
schildersbedrijf Gabrie van Kan de ideale partner voor 

elk project zowel groot als klein.

Wij schilderen voor 
Particulieren - Vereniging van eigenaren - Bedrijven

Wij verzorgen al uw
Binnen en buitenschilderwerk - Dubbel glas - Behang, glasvlies, 
structuurpleister, spachtelputz - Latex spuiten - Sauswerk aan 
wand en plafond - Houtrotsanering, timmerwerkzaamheden

Hunzewerf 2
3433 BT   Nieuwegein
T 030 60 800 30
M 06 10 84 82 35

 info@schildersbedrijfvankan.nl
www.schildersbedrijfvankan.nl

ALLES ONDER EEN DAK
Dorpshuis Fort Vreeswijk 
T 030-6060090
M 06-21664918
www.fortvreeswijk.nl
dorpshuisvreeswijk@gmail.com
www.facebook.com/Fort Vreeswijk

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

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

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

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

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

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

Kindercentrum Minimuzikantjes
Jennie de Weerd
kindertrainingnieuwegein.nl
info@minimuzikantjes.nl

Het Vreeswijks Museum
T 030 - 6081444 
admin@hetvreeswijksmuseum.nl
www.hetvreeswijksmuseum.nl
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Inspiraties
voor uw uitvaart

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Ervaring van nabestaanden
‘PCB luisterde tussen de regels door’
‘We konden veel zelf doen, maar ze  
waren er als we ze nodig hadden’
‘Het was een uitvaart zoals bij ons 
past’

Verschil tussen algemeen en 
particulier graf

Een algemeen graf blijft op naam van 
de eigenaar (meestal de gemeente). 
Een graf voor 2 of 3 personen, die 
elkaar volstrekt niet kennen. Een 
particulier (ook familiegraf genoemd) 
komt op naam van de nabestaanden. 
Vaak liggen er twee echtgenoten of 
eventueel andere familieleden

Sieraad met vingerafdruk
Persoonlijker kan bijna niet: een 
sieraad met de vingerafdruk van 
uw geliefde

Zavadi Kistenlab
Een kist in een ontwerp met een ka-
toenen buitenkantbekleding met zo-
wel kleurrijke als ingetogen dessins. 
De kisten zijn goedgekeurd voor be-
graven en cremeren.

Licht met bericht
Een zelf te ontwerpen windlicht, 
voorzien van foto en teksten. Kin-
deren kunnen blanco exemplaren 
met viltstiften hun eigen windlichtje 
maken. Te gebruiken om te plaatsen 
tijdens de uitvaartplechtigheid of als 
bedank- of herdenkgeschenkje.

De achterblijvers
Interviews met rouwenden. De 
één blijft een leven lang in ver-
driet hangen, een ander klinkt 
een jaar later stevig en gezond. 
Coen Verbraak interviewde en 
schreef dat prachtig op.

Fijn Konijn
Kinderen lichtpuntjes tonen. Een 
prentenboek over Konijn, die 
plots verdwijnt, maar mooie din-
gen achterlaat.

Nieuwegein expo
Regelmatig zijn er exposities van 
schilderijen, keramiek, foto’s van 
lokale kunstenaars. Kom gerust eens 
kijken. De toegang is gratis.

Bakkie troost
Graag bieden we een luisterend oor 
als u uw verhaal wilt vertellen. Onder 
het genot van een kopje koffie/thee  
willen we u ontvangen. Van harte 
welkom!

Strooikokers
Als alternatief voor een asurn is 
de strooikoker te gebruiken voor 
het verstrooien of begraven van 
as of om de as in te bewaren.

Kleurrijke stoffen voorzien van 
een zachte, gewatteerde 
tussenlaag.

PCB Uitvaartzorg verzorgt al 85 jaar begrafenissen en crematies. Bij de uitvoering 
inspireert PCB graag met de vele mogelijkheden rondom de uitvaart.

Tineke Swager
Gastvrouw Uitvaartwinkel

Uitvaartwinkel Nieuwegein
Hier kunt u zich laten informeren en 
inspireren voor uw uitvaart. Dit kan 
ook in een persoonlijk bezoek bij u 
thuis. Uw wensen kunt u noteren in 
het speciale wensenformulier.

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

PCB Uitvaartzorg 
Dorpsstraat 6
3433 CH Nieuwegein


