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Z I N G E N  B I J  H E T J U L I A N A B A N K J E
Vreeswijks heeft iets koninklijks wat de meeste 
andere steden of dorpen niet hebben.

S P E L E N  M E T  D E  K O N I N G
Wat is er nou gezelliger dan op Koningsdag in Vreeswijk te lopen en op de Oude Sluis 
even een potje te schaken met wel hele grote schaakstukken. 

K O M  B I N N E N , K O M  K I J K E N , D O E  M E E !  
Dorpshuis Fort Vreeswijk is een centraal ontmoetingspunt met 
een gevarieerd aanbod van activiteiten.
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Dorpsstraat 44 │3433 CL Nieuwegein
030 - 60 186 69 │info@destijlfd.nl

KONINGSDAG 
VOOR IEDER WAT WILS

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 inwoners van Nieuwegein,

Op 27 april staat ons ongetwijfeld weer een mooie Koningsdag 
te wachten. Op veel plaatsen in Nieuwegein worden activiteiten 
voor iedereen georganiseerd. Veel vrijwilligers steken hun 
handen uit de mouwen, op Koningsdag zelf, maar ook tijdens de 
voorbereiding. Op deze plaats wil ik deze enthousiaste inwoners 
daarvoor van harte dank zeggen.

De bekende kleedjesmarkten in Batau en Vreeswijk worden op 
Koningsdag al vroeg gevuld met mensen die van alles in de 
aanbieding hebben. In een gemoedelijke sfeer slenteren de 
bezoekers, die kopers willen worden, langs alle waren. Rondom de 
kleedjesmarkten worden tal van andere activiteiten en optredens 
georganiseerd. Zo is er voor ieder wat wils en kan iedere bezoeker 
er een mooie dag van maken. 

Vreeswijk barst traditioneel van de activiteiten. Het begint al de 
avond van te voren met de Koningsnacht. Er zal veel gezelligheid 
zijn die avond, maar zeker ook op Koningsdag zelf. Naast kleine 
vernieuwingen op Koningsdag, zijn het toch de traditionele 
activiteiten, zoals bijvoorbeeld de kleedjesmarkt, die ieder jaar 
de trekker zijn van talrijke bezoekers. Mensen uit Vreeswijk, 
Nieuwegein en van verder, die genieten en er samen een mooie 
dag van maken.

Mij valt bovenal de saamhorigheid tijdens Koningsdag op. Waar 
je ook vandaan komt of geboren bent, ben je jong of oud, man 
of vrouw, het maakt op Koningsdag niet uit. Wij vieren samen 
de verjaardag van onze Koning. Het is voor iedereen, maar voor 
mij als burgemeester in het bijzonder, goed om te zien hoe de 
verjaardag van onze Koning verbroedert. Samen maken wij zo van 
Nieuwegein een fijne stad om te wonen en te ontspannen.

Ik wens u allemaal een fantastische 
Koningsdag 2019!

Frans Backhuijs , 
Burgemeester Nieuwegein 



AMBACHTELIJK BROOD  WEYDELAND KAAS  BELEGDE BROODJES
LUNCH  DELICATESSEN  WIJN

De allerlekkerste 
oranje tompoucen van 
Tamminga & Verweij. 
Exclusief verkrijgbaar bij 
Broodje Vreeswijk. 

En... alléén op Koningsdag!
(te reserveren vanaf vrijdag 19 april)

KONINGINNENLAAN 10A - 3433 CT NIEUWEGEIN - T 030-7858628 - WWW.BROODJEVREESWIJK.NL

5 stuks

10.00

MAANDAG T/M ZATERDAG GEOPEND VAN 08.00 TOT 16.00 UUR

26  APRIL - DE NACHT VAN VREESWIJK - Vanaf 19.00 uur
JOHN WEST - HENK KAMPHUIS - LEX RIETDIJK - MICHAEL NOBBE - JUDITH PETERS - SEBASTIAAN DE LANGEN

BRIAN VOET - ROWENA - MICHAEL OOMEN - LORENZO NIEUWENHUYSEN

27 APRIL
KONINGSDAG

GRATIS ENTREE
Dorpsstraat 5

3433 CH Nieuwegein

www.friendsvreeswijk.nl

GEHEEL OVERDEKT 

en gezelliger dan ooit!! GEOPEND VANAF 10:00 UUR
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Een aantal jaren terug kregen Annemiek van Brenk, 
Nous Roemer-Nuhn en Frans Beekwilder het idee om 
samen ‘iets’ creatiefs te bedenken voor Koningsdag. 

Annemiek is Floral designer (de Stijl in Vreeswijk), 
Nous is styliste en Frans fotograaf (Beekwilder Studios) 
in Vreeswijk. Vanuit die verschillende invalshoeken 
wilden zij een stijlvol en vrolijk element toevoegen aan 
Koningsdag.

Voor de styling en de ontwerpen is gebruik gemaakt 
van bijvoorbeeld de ‘Prinses Irene Tulp’, de ‘Amalia 
roos’ en het ‘Dansend Prinsesje’ (Oncidium).Voor het 
fotograferen zijn Nederlandse modellen gebruikt. 

  VOEL JE                                            

KONINGIN
Auteur: Hans Kraak
Foto’s: Beekwilder Studios
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UW TRANSPORT EN KRAANVERHUUR 

TOT IN DE PUNTJES GEREGELD

Nijverheidsweg 1 - 3433 NP Nieuwegein 
www.jbrouwer.nl - 030 - 606 16 16

Handelskade 88
3434 BE Nieuwegein

T 030 606 20 53
cafetariahetanker.nl

Prins Hendriklaan 18
3433 EG Nieuwegein

E  mailme@vonneshomestyling.nl
I   www.vonneshomestyling.nl

T  06 25 02 09 55
KvK 59699876

Verbouwen, verhuizen of je interieur vernieuwen?

Laat Vonne's homestyling je verrassen 
met een persoonlijk interieuradvies.

Auto Totaal Service
Nieuwegein, Betuwehaven 2, 030-6042694

toyota-nieuwegein.nl

Hij is gemaakt om op te vallen: de nieuwe Toyota RAV4. Hij heeft een ruim en zeer comfortabel interieur, waarin u als het ware over de weg 
(maar ook off -the-road) lijkt te zweven. In maximale veiligheid en in maximaal comfort. Zonder compromissen. Hij is ook leverbaar als High 
Power Hybrid (218 pk/160 kW). Dan rijdt u tot wel 50% elektrisch, zonder stekker. Meld u vandaag nog aan voor de Power Challenge op 
toyota.nl en maak kans op een roadtrip naar het Noorderlicht.

Brandstofverbruik varieert van 4,4 l/100 km (22,7 km/l) – 6,1 l/100 km (16,4 km/l). CO 100-140 gr/km.

*Het daadwerkelijke te halen percentage is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, voertuigconfi guratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden. Prijs inclusief BPM, 
BTW en kosten rijklaar maken. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Vraag uw Toyota-dealer naar de voorwaarden.  Afgebeeld RAV4 2.5 Hybrid Bi-Tone Automaat in parelmoer wit t.w.v. € 48.890,-.

POWER PLAY
RAV4

De nieuwe RAV4 vanaf € 34.995,-



777HET JULIANABANKJE
Haar zonen zeggen over haar: “ze heeft een historische 
tik. Het is lastig, maar niet gevaarlijk.”  Rina Copier van 
den End (82) weet (bijna) alles over de geschiedenis 
van Vreeswijk. Ze woont er haar hele leven. Werkte als 
vakleerkracht handenarbeid. Schreef vele boekjes over 
het leven in Vreeswijk door de jaren heen en gaf er 
rondleidingen. De redactie van de Beugelaer is blij dat 
ze haar kennis vanaf nu gaat delen middels een column. 
In dit koningsnummer vertelt zij over het Julianabankje.

De redactie

Wij als Oranjevereniging Vreeswijk dagen jong en oud uit om tijdens 
Koningsdag een leuke, LUDIEKE FOTO TE MAKEN OP DIT 
BANKJE en het op onze instagram te plaatsen, 
@oranjeverenigingvreeswijk of bezoek onze Facebookpagina.

WIE GAAT DE UITDAGING AAN!
Na Koningsdag maken wij de winnaar bekend en deze zal een leuke 
prijs in ontvangst mogen nemen!

ZINGEN BIJ HET JULIANABANKJE
Vreeswijk was niet koningsgezinder dan andere dorpen of steden. 
Overal is wel een Julianaweg, een Emmaweg of een Wilhelminastraat. 
In de Tweede Wereldoorlog mochten straten of gebouwen geen 
namen hebben van levende leden van het Koninklijk Huis. De 
Emmaweg mocht wel, want Emma was dood. De Wilhelminastraat 
werd de Vaartstraat. De Julianaweg werd de Willem de Zwijgerstraat. 
Van de Prinses Beatrixsluis werden de letters afgehaald en heette 
voor een aantal jaren Oostersluis. Na de oorlog werd alles weer 
teruggedraaid.

Toch heeft Vreeswijks iets koninklijks wat de meeste andere steden of 
dorpen niet hebben. En dat is het Julianabankje. Die bank kwam er ter 
gelegenheid van het huwelijk van Juliana en Bernhard. Zij trouwden 
op 7 januari 1937. De bank is ontworpen door gemeentearchitect 
Cornelis de Graaf. Onder grote belangstelling werd de bank een paar 
maanden na het huwelijk in gebruik genomen. In de volksmond 
kreeg het bankje al snel de naam Julianabankje.

Toen ik jong was, in de jaren 50 en 60, was het bankje een hangplek 
voor jongeren. Jan van Dijk, bijgenaamd Jan de Cowboy, zat er 
’s avonds vaak met zijn gitaar en de jeugd zong met hem mee. 
Ik herinner me dat ik meezong met  ‘er hangt een paardenhoofdstel 
aan de muur’. Dat waren nog eens tijden. 

Het was in die tijd heel normaal dat je ’s avonds nog een 
wandelingetje maakte. We liepen dan van ‘laag’ (Barbarakerk) naar 
‘hoog’ (Julianabankje). 

Ondanks de vele bezoeken en de liedjes ging het niet goed met het 
bankje. Door verwaarlozing trad het verval in. Ook de bij de bank 
geplante boom overleefde het niet. Het was Simon van der Sluiszen 
die begin jaren tachtig het initiatief nam om de Julianabank opnieuw 
te bouwen. Dat kon, want de originele tekeningen waren bewaard 
gebleven. Zo kon het bankje exact nagebouwd worden. De drie 
oranjeschildjes (de J, de B en de datum) zijn de originele schildjes.

Later merkte ik tijdens het geven van rondleidingen dat men niet 
op de hoogte was van het bestaan en de geschiedenis van het 
Julianabankje. Als u in het dorp loopt, ziet u aan het einde van de 
Dorpsstraat de ophaalbrug. Daar staat het bankje. Als u bij het bankje 
bent, zing dan maar zachtjes een liedje. Dat is ‘ie gewend…..

Rina Copier van den End
 

- column -

Oranjevereniging
Vreeswijk

Julianabankje 1938 



www.tamminga.nl

Voor een feestelijke Koningsdag! 

Haal uw bestelling op bij onze banketbakkerij aan 
de Veluwehaven, de koffie staat klaar!

oranje 
tompouce

SO PURE JOLAN
SCHOONHEIDSSPECIALISTE

06 - 50 22 23 99
sopurejolan.nl

Scheldestraat 12
3433 AV Vreeswijk - Nieuwegein

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

Dorpsstraat 36 
3433 CL Nieuwegein

030-6061807
www.haarstudiochantal.nl

      haarstudiochantal

VLECHTCURSUS

Vanaf half april gaan wij 

weer starten met de 

vlechtcursus voor beginners.

Houd u onze website 

en Facebook pagina 

vooral in de gaten 

voor de data’s!
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KO N I N G S DAG 
EEN FEEST VAN TRADITIES!
 Alweer heel wat jaartjes geleden hebben een aantal mensen het initiatief genomen tot oprichting van de Oranjevereniging Vreeswijk. 
In het begin bestonden de activiteiten voornamelijk uit het organiseren van spelletjes voor de kinderen. Langzamerhand is Koningsdag 
in Vreeswijk uitgegroeid tot een groots evenement met ieder jaar zo’n 10.000 bezoekers uit Vreeswijk en wijde omgeving!

Ook de activiteiten zijn steeds meer uitgebreid. Daarbij zijn er een aantal vaste elementen die jaarlijks terugkeren. En dat hoort ook zo…
Koningsdag is immers een feest van tradities! Waarbij vooral de vrijmarkt voor zowel kinderen als volwassenen elk jaar 
weer veel bezoekers trekt.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook altijd spelletjes voor de kinderen en de volwassenen kunnen zich prima vermaken met tal van 
activiteiten.

Wat de meeste mensen niet weten is dat wij als Oranjevereniging al in de maand december voorafgaand aan Koningsdag voor de eerste 
keer bij elkaar komen. Ten eerste moet de aanvraag voor de vergunning al in januari bij de Gemeente Nieuwegein ingediend worden. 
Maar ook bepaalde activiteiten dienen al vroegtijdig gereserveerd te worden, anders zijn we te laat.

Momenteel bestaat onze groep uit ongeveer 16 personen. Net zoals elke vereniging hebben ook wij een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. Onze voorzitter gaat binnenkort helaas verhuizen, maar gelukkig hebben we waarschijnlijk al een opvolger.
Wij vergaderen in de gehele periode zo’n 6 tot 8 keer met de hele groep. Daarnaast hebben wij een aantal subgroepen die onderling ook 
nog weer bij elkaar komen om een en ander voor te bereiden.

De subgroepen zijn onder andere:
  Marktgroep: uitnodigen van standhouders/brieven/
 e-mail/facturen/indeling markt;
  Versiergroep: het maken en onderhouden van de 

versiering door het dorp;
  Activiteitengroep: het werven van activiteiten, contacten 

via e-mail/telefoon;
  Doe-groep: zorgen dat het dorp perfect versierd en 

aangekleed is.

Mocht u interesse hebben: 
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden of 
mensen die incidenteel een handje willen 
helpen. Alle hulp is welkom.

Zo zoeken wij nog mensen die op 
Koningsdag zelf 1 of 2 uurtjes in de Willem 
Alexanderschool willen zijn als gastvrouw/
gastheer om daar voor koffie en thee te 
zorgen.

Voor alle informatie rondom Koningsdag 
óf om u op te geven als vrijwilliger/helpend 
handje kunt u terecht op onze site:

www.invreeswijk.nl
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uw GOUDSMID, voor een UNIEK en PERSOONLIJK sieraad

Raadhuisplein 6 
3433 ZA Nieuwegein

T +31(0)654 38 62 49
info@goudsmederij-emm.nl

Dorpsstraat 13
3433 CH Nieuwegein 
T 030-6586438 

Rolafweg Noord 42 
3411 BK Lopik 
T 0348-724003

info@bloemenshop4rose.nl
www.bloemenshop4roses.nl 

Dorpsstraat 9
3433 CH Nieuwegein
030 - 606 53 35
www.eeterie03402.nl
info@eeterie03402.nl

Bij inlevering van 
deze bon, krijgt u 

10% korting 
op de totaalrekening in 

mei & juni 2019

Niet geldig icm acties & dinercheques.

De Activiteitengroep Vreeswijk zoekt een
PR Manager              
Persvoorlichter         
Webmanager

 
Met name voor evenementen als Koningsdag, Zomeravond Fair 
en Vreeswijk bij Kaarslicht. 
Takenpakket:
 contacten met schrijvende pers
 beheer van onze eigen website InVreeswijk.nl
 plaatsen van berichten en foto’s op deze website
 aankondigen van onze evenementen op websites van derden
 plaatsen van berichten op Facebook
 onderhoud van Facebook account
 
Kennis/ervaring:
PR Manager / Persvoorlichter
 goede contactuele eigenschappen
 schrijven van persberichten
 schrijven van berichten voor websites en Facebook 
Webmanager
 kennis van softwarepakketten of bereid dit te leren
 ervaring met Facebook
 
Interesse in (één van) deze taken of meer informatie, neem dan 
kun je contact op met de secretaris van de Activiteitengroep 
Anja de Blok-Bouter, info@invreeswijk.nl. 

De Activiteitengroep Vreeswijk organiseert jaarlijks een aantal 
evenementen waaronder Kaarslicht in Vreeswijk. Evenementen 
die worden gerealiseerd door de inzet en medewerking van veel 
vrijwilligers. Om een en ander in goede banen te leiden wordt 
gezocht naar versterking in de vorm van een

Event Manager        
Evenementen Coördinator              
Project Manager

 
Het takenpakket omvat:
 opzet en beheer van tijd/actieschema’s
 werven en enthousiasmeren van vrijwilligers
 leiden van vergaderingen
 afstemmen van activiteiten met de verschillende personen en   
 instanties
 
Profiel:
 ervaring op het gebied van de organisatie van bijeenkomsten   
 en/of evenementen
 communicatief sterk
 kennis van de programma’s Word en/of Excel, Google Drive
 inventief bij het zoeken naar oplossingen
 stressbestendig
 
Mensen die het organiseren in het bloed zit wordt verzocht 
contact op te nemen met de secretaris van de Activiteitengroep 
Anja de Blok-Bouter, info@invreeswijk.nl. 

Ook voor meer informatie kun je bij haar terecht.



Oranjevereniging
Vreeswijk

Kom de gehele dag langs bij de infokraam, op de hoek 
Dorpsstraat - Koninginnenlaan, koop hier lekkere tompoucen 
en steun hiermee de Oranjevereniging en hun activiteiten.

GROTE VRIJMARKT EN COMMERCIËLE MARKT 
DOOR HET GEHELE GEBIED HEEN
Op onderstaande tijden kunt u Sam & Sammie in het gehele gebied 
tegen komen. U kunt zelfs met hen op de foto. 
10:30 uur - 11:00 uur / 11:30 uur - 12:00 uur / 12:30 uur - 13:00 uur / 
13:30 uur - 14:00 uur 

Ik ben Rolstoelact en vind zelf mijn eigen weg. Ga op zoek en laat 
u verrassen.

PRINS HENDRIKLAAN
10:00 uur - 16:00 uur 
Bezoek hier ook de kraam van de Voedselbank.
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)

VERLENGDE DORPSSTRAAT
10:00 uur - 16:00 uur 
Wie kent het Julianabankje in Vreeswijk niet! Op de kruising 
Dorpsstraat/Molenstraat, net voor de brug rechts (dus richting de 
Lek). Wij dagen iedereen uit jong en oud om tijdens Koningsdag een 
ludieke foto op dit bankje te maken en het op Instagram te plaatsen. 
De leukste foto zal bekroond worden met een prijs.

OP DE HELLING
10:00 uur - 16:00 uur 
Hier kan je brandweerman zijn. Natuurlijk zal de Henkel 
Brandweerwagen niet ontbreken.
10:00 uur - 16:00 uur 
Valkerij Nadicia. U kunt deze dag genieten van onze verschillende 
soorten roofvogels en uilen. Ook zullen wij weer meerdere 
demonstraties verzorgen en hebben jullie de mogelijkheid om 
met de vogels op de foto te gaan. Tijden van de demonstratie:
11:30 /13:00/14:30.  Een demonstratie duurt 20 tot 30 minuten.
11.00 uur en 13.00 uur
Koninklijke Flyboardshow. Driedubbele salto’s en dolfijnduiken 
van wel 20 meter hoogte gaan we zien in het water nabij het 
Kippenbruggetje. Het belooft een spektakel te worden zoals u 
nooit eerder heeft gezien. Tussen 11.00 uur en 13.00 uur bent u 
van harte welkom om één van de shows te aanschouwen.

OUDE SLUIS
10.00 uur - 16:00 uur
Schaakclub S.V. Lekstroom staat hier met een groot schaakspel 
van 4 bij 4 meter, kom een potje schaken.
10:00 uur - 16:00 uur 
Kom even langs bij de KiKa kraam.  Bij de kraam van KiKa kan 
je een donatie doen, een spelletje spelen of een figuur laten 
schminken! Ook verkopen ze KiKa-armbandjes, KiKa-zonnebrillen, 
en meer leuks.

OUDE SLUIS
10:00 uur - 16:00 uur
Kinderen kunnen hun eigen kaarsen maken in de kraam.
10:00 uur - 16:00 uur
De Prins Bernhardgroep van de waterscoutingvereniging is hier 
aanwezig. De kleintjes onder ons kunnen varen in de Oude Sluis 
in radarbootjes en je kan lid worden, kom kijken.

RAADHUISPLEIN
10:00 uur - 16:00 uur
Hier organiseert de Oranjevereniging verschillende onderdelen.                                       
Er staan 2 verschillende spelletjes klaar.
•  Balletjes gooien in boerenklompen
•  Ringwerpen om de tentakels van de Koninklijke Octopus   
•  Er staat de gehele dag een springkussen
•  Ontwerp je eigen button, en laat deze afdrukken in een   
 buttonmachine
10:00 uur - 16:00 uur
KWF-evenement: “Alped’HuZes - Opgeven is geen optie”.               
Er staan twee fietsen op een rollerbank, ga een weddenschap aan. 
En kom kijken naar de Legoberg en koop voor het goede
doel enkele poppetjes.
10:00 uur - 16:00 uur
De Algemene Hulpdienst Nieuwegein staat hier met een kraam, 
kom kijken wat ze allemaal doen.

MUZIEK IN VREESWIJK
Koninginnenlaan
10:00 uur - 16:00 uur
Draaiorgel nabij de Willem Alexanderschool.
De Brulboeien  zingen met veel plezier een breed repertoire van 
vooral bekende Nederlandstalige liedjes. Hun motto is: “Kun je 
zingen, zing dan mee!” Ze zingen dit jaar twee keer om 
12:30 -13:15 uur en van 13:45 - 14:30 uur.

Op het podium tegenover Café Friends (Dorpsstraat) zijn de 
gehele dag optredens van o.a. diverse dansgroepen, artiesten 
en veel beginnend talent.

Koningsnacht:
19:00/20:00  Test en DJ muziek
20:00/20:30  Live muziek (Sebastiaan de Langen)
21:00/21:30  Live muziek (Henk Kamphuis)
21:30/22:00  Live muziek (Michael Nobbe)
22:30/23:00  Live muziek (Lex Rietdijk)
23:00/23:30  Live muziek (John West)
00:00/00:30  Live muziek (Judith Peters)

Koningsdag:
09:00/12:00  Muziek DJ (Achtergrond muziek)
14:00/14:30  Live muziek (Lex Rietdijk)  
15:00/15:30  Live muziek (Rowena)
16:00/16:30  Live muziek (Bryan Voet)
17:00/17:30  Live muziek (Michael Oomen)
18:00/18:30  Live Muziek (Lorenzo Nieuwenhuizen)

KONINGSDAG PROGRAMMA 11



Doelgerichte
Online Marketing

voor bedrijven 
in de recreatie en reisbranche

Prins Clausstraat 38 - 3433 EP  Nieuwegein - 030-2746549 
redonlinemarketing.nl - info@redonlinemarketing.nl

Drenthehaven 28
3433 PB  Nieuwegein
Postbus 1353
3430 BJ  Nieuwegein

T 030 606 36 41
F 030 606 79 74
E info@kippersluisbv.nl 
I www.kippersluisbv.nl

Advertentie Kippersluis.pdf   02-12-2010   14:58:35

catering-express.nl

Ons complete bedrijf met jarenlange ervaringverzorgt 
voor u verse belegde broodjes en buffetten om van te 
smullen. Om het u gemakkelijk te maken bieden wij 
een totaaloplossing. Van broodjes voor de lunch tot een 
complete barbecue of receptie, bij ons bent u aan 
het goede adres.  

Belegde broodjes
Buffetten
Recepties
Jubilarissen

CATERING-EXPRESS

Eet smakelijk!

 
Catering-express, voor uw totale 

culinaire belevenis.  

 
onderdeel van AJ-Verhoef 

 

www.heiboerhoveniers.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 dat 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.

KONINKLIJKE 
FLYBOARDSHOW IN 
VREESWIJK
Koningsdag 2019 zal dit jaar nog 
spectaculairder worden in het oude 
dorp. Het beste Flyboardteam van 
Nederland doet namelijk dit jaar Vreeswijk 
aan. Flyboardteam Nederland gaat 
de hele wereld over voor shows. Van 
Dubai tot Miami en nu gewoon in ons 
eigen Vreeswijk. Driedubbele salto’s en 
dolfijnduiken van wel 20 meter hoogte 
gaan we zien in het water nabij de 
Kippenbrug. Het belooft een spektakel te 
worden zoals u nooit eerder heeft gezien. 
Tussen 11.00 uur en 13.00 uur bent u 
van harte welkom om één van de shows 
te aanschouwen. Deze shows worden 
een bekroning op de samenwerking die 
Flyboardteam Nederland al jaren heeft 
door o.a. ook Zwarte Piet elk jaar op het 
Flyboard langs te laten vliegen.

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 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! 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 plaats een goede samenwerking met de organisatoren! 
Dat laatste zit in Vreeswijk wel gebakken, bedankt Activiteitengroep Vreeswijk!
www.brandhofbijzonderbrood.nl

SPELLETJES OP OP HET RAADHUISPLEIN
Voor de kinderen van 3 tot en met 12 jaar worden er op deze dag een aantal leuke 
spelletjes georganiseerd op het Raadhuisplein.

Wat is er te doen:
• Balletjes gooien in boerenklompen
• Ringwerpen om de tentakels van de koninklijke octopus
Voor de kinderen die raak gooien, ofwel in de klomp of om één van de poten van de 
Octopus, is er een kleinigheid te verdienen. 

BUTTON MAKEN
Kom op Koningsdag gezellig langs op het Raadhuisplein om je eigen button te maken! 
Je kunt zelf een button ontwerpen en deze laten afdrukken in een buttonmachine. 
De prijs hiervoor is € 0,50 per button!         

We hopen jullie allemaal te zien op Koningsdag 2019 op het Raadshuisplein in 
Vreeswijk!

Sponsoring van de button machine:



A
B
C

D
E
F
G

Buro Walet helpt u daarbij!
Aanvraag en registratie 

definitief energielabel € 30,-.
Meerkosten ondersteuning bij 

aanvraag d.m.v. woningbezoek
 in de woonplaatsen Nieuwegein,

 IJsselstein en Houten: € 60,- *. 
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 

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

WIJ ZIJN BRASSERIE HET RAADHUIS, 
HET GEZELLIGSTE PLEKJE VAN VREESWIJK.
WIL JE ZEKER ZIJN VAN EEN PLEKJE, RESERVEER DAN VAN TEVOREN!

Uw Slager Post - Dorpsstraat 27 - 3433 CJ  Nieuwegein
030-6062272 - post.uw-slager.nl

Ekoplaza afhaalpunt in 
VREESWIJK met een flink 

assortiment biologische producten 
èn natuurlijk ook voor uw scharrel 

en biologisch vlees 
en flexproducten.
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Traditiegetrouw staat ook dit jaar Scouting 
Vreeswijk Livingstonegroep weer bij de 
infostand van de Oranjevereniging op de 
kruising Koninginnenlaan/Dorpsstraat. 
Op Koningsdag zullen wij vanaf de vroege 
uurtjes u niet alleen voorzien van informatie 
over de activiteiten op het dorp, maar ook 
kunt u bij ons terecht voor een warm drankje 
(koffie, thee en chocolademelk) met een 
lekkere tompouce van Broodje Vreeswijk. 

Vanaf 10:00 uur kunnen de jonge kinderen 
door onze explorers worden geschminkt, 
dit tegen een kleine bijdrage voor het 
zomerkamp. Het doel is om elk zomerkamp 
van de explorers naar het buitenland te 
gaan. Om dit betaalbaar te houden doen de 
explorers verschillende acties gedurende 
het jaar. In de middag helpen wij de 
Oranjevereniging bij het rondbrengen van 
briefjes met het verzoek om het terrein 
netjes achter te laten.

Scouting Vreeswijk is al vele jaren onderdeel 
van het Vreeswijkse verenigingsleven. Als 
scoutingvereniging zijn we onderdeel van 
Scouting Nederland, de grootste jeugd- en 
jongerenorganisatie. Op Fort Vreeswijk 
bieden wij een leuke en spannende 
vrijetijdsbesteding voor ieder kind. Onder 
de begeleiding van de speltakleiding is er 
een veilige en leerzame speelomgeving 
met uitdagende activiteiten voor kinderen 
en jongeren gecreëerd. Scouting staat voor 
uitdaging! Bij Scouting Vreeswijk besteden 
kinderen en jongeren hun vrije tijd op 
een actieve en uitdagende manier. Scouts 
hebben veel plezier met elkaar en leren 
samen te werken en respect te hebben voor 
de ander. Kinderen en jongeren ontwikkelen 
zich bij Scouting op een natuurlijke manier 
tot zelfstandige mensen en krijgen de ruimte 
om te ontdekken en te leren.

Lid worden of meer informatie kijk op 
www.scoutingvreeswijk.nl of onze 
Facebookpagina.

WATERSCOUTING
De Prins Bernhardgroep is een waterscoutingvereniging voor kinderen vanaf 
7 jaar. Het water is een belangrijk onderdeel van het spelprogramma. 
De jongste kinderen gaan kanoën, terwijl de tieners met hun eigen boten zeilen 
en roeien. ‘s Zomers worden er enkele kampen georganiseerd waar we met ons 
wachtschip de Nieuwe Zorg eropuit gaan. Met Vreeswijk als thuishaven is de Prins 
Bernhardgroep natuurlijk betrokken bij grote evenementen in het dorp. Tijdens 
Koningsdag zorgen de zeeverkenners er voor dat mensen kunnen varen in het dorp. 
Ook zijn er radarbootjes beschikbaar gesteld door de Oranjevereniging waar de jonge 
kinderen in kunnen peddelen. Wij staan bij de Oude Sluis.
 
Lid worden? Kijk op www.prinsbernhardgroep.nl

VALKERIJ NADICIA 
U kunt deze dag genieten van onze verschillende soorten roofvogels en uilen. Ook 
zullen wij weer meerdere demonstraties verzorgen op de Helling en hebben jullie de 
mogelijkheid om met de vogels op de foto te gaan. 
Tijden van de demonstraties:
 11:30 uur
 13:00 uur
 14:30 uur

Tijdens de demonstratie is iedereen welkom 
om te kijken natuurlijk! Het is leuk voor jong 
en oud. Na en voor elke demonstratie kunt u 
tegen betaling met de vogels op de foto. Deze 
worden gemaakt met een professionele camera en de foto 
wordt direct uitgeprint! Mis deze unieke kans niet!

ROLSTOELACT
Auteur: J. Wilms
Deze voorstelling mag je absoluut niet missen!
Wie is die gast in die rolstoel?
Hoe komt die gast in die rolstoel?
Wat doet die gast in die rolstoel?
Waar is die gast in die rolstoel?
Waarom zit die gast in die rolstoel?
Wanneer komt die gast in die rolstoel?
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. 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, zodat het publiek je ziel en 
menselijkheid ontdekt en zoals je met de openbare ruimte speelt. 



SPECIALIST IN DE TURKSE KEUKEN
King’s Valley Kusadasi biedt u 

een gezellige Koningsdag met verassingen 
en schitterende optredens!

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

Slagerij Koekman is de lekkerste winkel 
vol ambachtelijke kwaliteit...
De specialist voor uw huisgemaakte 
dag verse maaltijden, maar ook voor een 
heerlijk warm- en/of koudbuffet.

Handelskade 66
3434 BE Nieuwegein

030 6062381
www.slagerijkoekman.nl

Bij inlevering 

van deze 

coupon 

2e maaltijd 

voor de

HALVE PRIJS Nijverheidsweg 9HH
3433 NP  Nieuwegein

T 030 – 604 30 73

info@scholmanservicebedrijf.nl
www.scholmanservicebedrijf.nl

VAKKUNDIG MAATWERK 
IN KLIMAATBEHEERSING
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RUN-FOR-KIKA 
Dit jaar kregen Run-for-KiKa marathon runners 
Tonie Smits en Eric Martherus het verzoek 
van de organisatie om iets leuks te doen 
voor Koningsdag en….de Vreeswijkse 
Zomeravond Fair! Uiteraard pakten zij deze 
uitdaging aan. Gekoppeld aan het goede 
doel KiKa. Beide Nieuwegeinse runners Tonie 
Smits (Vreeswijk) en Eric Martherus (Galecop) 
gebruiken hun sport, het hardlopen, om zoveel 
mogelijk geld bijeen te brengen voor KiKa. 
KiKa financiert onderzoek naar kinderkanker 
en probeert hiermee de genezingskans 
bij kinderen met kanker te vergoten naar 
95%. Het jarenlange onderzoek naar betere 
genezingswijzen begint zijn vruchten af te 

werpen. Dat is natuurlijk goed nieuws. Maar helaas sterven nog steeds te veel kinderen 
aan de gevolgen van deze ziekte. Daarom deden Tonie en Eric in 2012, 2013 en 2016 
mee aan de New York Marathon en in 2018 liepen zij de Run-for-KiKa Estafette van 
Groningen naar Utrecht. Op zondag 3 november 2019 lopen zij wederom de New York 
Marathon voor KiKa. Met al hun acties hebben zij al meer dan 50.000 euro opgehaald! 
Koningsdag zal mede in het teken staan van wat er gaat gebeuren op de Vreeswijkse 
Zomeravond Fair! Dus kom op Koningsdag even langs onze KiKa-kraam, die wij ter 
beschikking hebben gekregen van de organisatie van Koningsdag. Bij de kraam van 
KiKa kan je een donatie doen, een spelletje spelen of een figuur laten sminken! Ook 
verkopen we KiKa-armbandjes, KiKa-zonnebrillen en meer leuks.

Onze oranje versierde kraam staat aan de Oude Sluis tegenover modezaak De Oude 
Sluis. Op de Vreeswijkse Zomeravond Fair zijn wij voornemens om een badeendenrace 
te organiseren. Wij zullen dan duizenden badeendjes te water laten in de Oude Sluis. 
Aan deze badeendenrace is een verloting verbonden waarvan de opbrengst is bestemd 
voor Kika. Loten kun je o.a. kopen bij onze kraam op Koningsdag.
Iedereen kan meedoen aan de badeendenrace. Uiteraard zullen wij zorgen voor mooie 
prijzen! Je kunt onze actie ook alvast steunen door een bezoekje te brengen aan onze 
site www.runforkikamarathon.nl/tonie-en-eric 

17VOEDSELBANK NIEUWEGEIN-IJSSELSTEIN
Al vele jaren is de Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein present op de Koningsmarkt. 
Een prachtig evenement dat jaarlijks veel bezoekers trekt. Wekelijks verzorgt 
de Voedselbank ruim 70 voedselpakketten aan haar cliënten in Nieuwegein en 
IJsselstein. Wie in aanmerking komt voor een pakket, ontvangt deze gratis.
Van sponsoren en andere goede gevers ontvangt de Voedselbank regelmatig naast 
food ook non-food producten om aan onze cliënten te geven. Met de non-food 
producten die na uitgifte aan onze cliënten resteren, staan wij op de Koningsmarkt. 
Te denken valt aan pannen, keukengerei, kleine cadeautjes, lampen, batterijen, 
snuisterijen, gereedschap, sokken enzovoort. Uiterst divers! Deze producten verkopen 
wij op de Koningsmarkt voor kleine prijzen en de opbrengst komt volledig ten goede 
aan de Voedselbank, omdat wij uitsluitend werken met onbezoldigde vrijwilligers.

Daarnaast stelt de organisator van de Koningsdag ons altijd de (dubbele) kraam 
kosteloos ter beschikking. Een mooie traditie uit een tijd dat deze dag nog 
Koninginnedag heette. Het verdiende geld is hard nodig om de kosten van de 
Voedselbank te betalen. Van het verdiende geld rijdt bijvoorbeeld de koelauto 
(wegenbelasting, onderhoud en diesel), draaien onze enorme koelkasten en wordt de 
WOZ betaald. Maar ook zaken als afvalheffingen dienen betaald te worden. Kortom 
vele kosten! Vreeswijk bedankt voor jullie steun!

SAM & SAMMIE
Auteur - Melvin van Soest

Heel Vreeswijk staat weer vol met leuke 
kraampjes en gezellige mensen, kortom 
een groot feest. Gedurende de dag zullen 
Sam & Sammie te vinden zijn in het hele 
gebied. U kunt zelfs met hen op de foto.
10:30 uur - 11:00 uur
11:30 uur - 12:00 uur
12:30 uur - 13:00 uur
13:30 uur - 14:00 uur

JONG TALENT LAAT JE 
ZIEN EN HOREN TIJDENS 
KONINGSDAG!                
Over een paar weken is het weer zover 
en wordt op 27 april in de dorpskern van 
Vreeswijk Koningsdag gevierd.
Net als voorgaande jaren zijn wij 
op zoek naar muzikantjes en Living 
Statues.
Bespeel jij een  instrument, vind 
je zingen en/of dansen leuk?                                                                
Zoek dan een leuke plek in het feestgebied 
uit en laat zien en horen wat je kunt.
Dit geldt ook voor Living Statues. Ben jij 
goed in het uitbeelden van een levend 
standbeeld? Ook dan nodigen wij jou uit 
om dit tijdens Koningsdag te tonen.
Je mag zelf een plek uitkiezen en bepalen 
welke kunst jij aan iedereen wilt laten zien. 
Vergeet niet met de pet rond te gaan en 
verdien er een leuk zakcentje mee.
Voor meer informatie over Koningsdag kijk 
op onze website www.invreeswijk.nl.

Heb je nog vragen mail naar: 
koningsdag@invreeswijk.nl
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Foto: Ineke Krijt - Rijkswaterstaat

CROCOD I L Ic r e a t i v e  a g e n c y
STRATEGY, CAMPAIGNS & DESIGN

C r o c o d i l i
c r e a t i v e  a g e n c y

c r e a t i v e  a g e n c y

STRATEGY, CAMPAIGNS & DESIGN

STRATEGY, CAMPAIGNS & DESIGN

Wiersedreef 8   3433 ZX  Nieuwegein  t 030 608 48 10   e info@communigators.nl
www.communigators.nl

Mark Lenssinck  
m 06 1076 0143
e  mark@communigators.nl

CREATIVES MAKE
THE DIFFERENCE

(re)building & activating brands >>

ALPE D’HUZES: OPGEVEN IS GEEN OPTIE
Jolanda en Michel Struik gaan fietsend de Franse berg Alpe d’Huez op onder het motto “opgeven is geen optie” om het overlijden van 
ouders een plekje te geven. Jolanda en Michel wonen in het oude dorp Vreeswijk te Nieuwegein. Zij sporten al sinds geruime tijd in 
de sportschool (spinning) en daarbuiten op de racefiets, samen, met vrienden en in clubverband. Totdat zij laatst door de Stichting 
Bricks4Alped’HuZes werden uitgenodigd om mee te doen aan het KWF-evenement “Alpe d’HuZes – Opgeven is geen optie”.
Na overleg thuis wist Jolanda aan Michel duidelijk te maken wat dat voor haar zou kunnen betekenen, namelijk het overlijden van 
haar beide ouders een plekje te geven. Voor Michel was dit argument natuurlijk direct aanleiding om haar daarin actief te steunen.
Hun beide dochters van 18 en 24 jaar leven met Jolanda en Michel mee en deelden een en ander via social media. Een journalist 
van De Molenkruier wist dit op te pakken en heeft eveneens in een stukje hierover dit voornemen wereldkundig gemaakt.  
Bijkomend effect met het deelnemen aan de “Alpe d’HuZes” is dat je als deelnemer wordt geacht de activiteit te sponseren door 
donateurs te werven. 100% van de donaties aan het Alpe d’Huzes KWF-fonds wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar 
kanker en naar verbetering van de kwaliteit van het leven van mensen met kanker. 
Drie thema’s staan hierbij centraal, te weten:                                                                                                  
 Stimulering van jong talent                                                                                                          
 Kennisbenutting van onderzoeksresultaten
 Creëren van extra kansen voor baanbrekende onderzoeksideeën  

Voor Jolanda en Michel gelden voor Alpe d’HuZes onderstaande motivatie- en actiepunten, te weten:
1. Ter nagedachtenis aan degenen die ons zijn ontvallen
2.  Voorbereidingen en trainingen liggen op schema
3.  Promotie activiteiten ism KWF staan gepland                                                
4.  De eerste donaties zijn al binnen
5.  Geef ons dat steuntje in de rug om de Alpe d’Huez te   
 kunnen bedwingen
6.  Steun ons door te doneren via onderstaande link,  om zodoende  
 meer KWF-onderzoek mogelijk te maken
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/s/4874/5411/e

KWF-evenement staat met Koningsdag op het Raadhuisplein.
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(en de dame, en de toren, en het paard, en de loper en de pion…..)

Auteur: Hans Kraak

S P E L E N  M E T D E  KO N I N G

Wat is er nou gezelliger dan op Koningsdag in Vreeswijk te lopen en op de 
Oude Sluis even een potje te schaken met wel heel grote schaakstukken. 
Ongetwijfeld ontmoet u daar Jos Visser. Enthousiast en gedreven vertelt hij 
over alles wat schaken zo mooi maakt.
“Elke partij is anders”, zegt Jos Visser. “Je hebt te maken met een andere 
tegenstander die misschien een andere strategie hanteert. Daardoor is elke 
partij nieuw en is het nooit saai.”
Jos vervolgt: “Wat ook mooi is, is dat je winst en verlies in eigen hand hebt. 
Schaken is geen gokspelletje. Je bent zelf verantwoordelijk voor hoe een spel 
verloopt.”

Workshop voor de jeugd
Jos heeft de functie van jeugdcoördinator bij de schaakvereniging Lekstroom. 
“Tijdens Koningsdag is het doel primair om onze schaakvereniging te 
promoten. Wij hopen op nieuwe leden. En ik hoop daarbij natuurlijk op 
jeugdleden. Ik bezoek zoveel mogelijk basisscholen in Nieuwegein. Ik geef 
de jeugd dan een workshop of een introductieles. Ik pak elke kans om het 
schaken te promoten”, aldus Jos.

In de lift
Het aantal leden zit flink in de lift, maar nieuwe leden zijn altijd welkom. 
Waarom is schaken voor de jeugd belangrijk? Jos: “Ten eerste is het goed voor 
je concentratie en ontwikkeling. Je wordt steeds beter en je ziet bij kinderen 
dat ze snel leren. Zo krijg je meer inzicht en maak je minder fouten. Het 
verschil met een teamsport is, dat bij het schaken de verantwoording volledig 
bij jou ligt. Je kunt je niet achter een ander verschuilen.”

ADHD
Jos: “Ik zie kinderen in eerste instantie te weinig geduld tonen. Door de fouten 
leren zij zich te concentreren. Een kind met ADHD kan achter het schaakbord 
volledig tot rust komen, want dat kind is aan het schaken en wil winnen. Het 
weet dat het zich concentreren moet om niet de fout in te gaan.”

Toekomst
Jos verwacht dat in de nabije toekomst het aantal leden zal toenemen. 
“Een voordeel is dat iedereen, ongeacht de taal die je spreekt, zich kan 
richten op het schaken. En om te schaken heb je geen extra kleding en 
eigen speelmateriaal nodig. In Leidsche Rijn heeft de schaakvereniging daar 
een jeugdafdeling met 160 jeugdleden. Dan moet in Nieuwegein toch een 
jeugdafdeling met minimaal 50 leden mogelijk zijn?”
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In Nieuwegein wordt op twee locaties geschaakt. In sporthal Galecop en 
in Dorpshuis Fort Vreeswijk. De senioren schaken In Vreeswijk. 
Dat zijn er nu ongeveer 50, waarvan 24 in competitieverband. 
De senioren zijn op dinsdagavond vanaf 19.30 uur in het dorpshuis. 
Iedereen mag daar gewoon binnenlopen. Geïnteresseerd? 
Zowel senioren als jeugdleden kunnen zich opgeven bij Jos Visser 
(06 - 41 38 60 62). Informatie vind je op www.sv-lekstroom.nl.
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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  
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 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 zaterdag 27 april om 0.00 uur. 
Het in gebruik nemen van de vrijmarktplaatsen is toegestaan op 27 april van 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 zaterdag 27 april 
autovrij zijn. Op vrijdag 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- en invalidenparkeerplaatsen. 
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.

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

Handelskade 24 - 3434 BA Nieuwegein - T: 0031(0)30 3031470
info@oorburg-intermodaal.com - www.oorburg-intermodaal.com

SAMEN VERANTWOORD ONDERNEMEN

Mooi om te geven,bijzonder om te krijgen.

 Utrechtsestraat 43
           (naast Hema)
 3401 CT  IJsselstein
 Tel.: 030-276 51 06

Wo + Do: 11-17 uur
Vr:  11-20 uur
Za:   11-16 uur

    volg ons op 
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Oranjevereniging
Vreeswijk

Voor de privé parkeerplaatsen 
op de Prins Claussstraat, geldt 
geen wegsleepregeling, echter 
wel een afsluiting op zaterdag 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 zaterdag 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 vrijdag 26 april 
tussen 20.00 uur en 21.00 uur. 
Ophalen kan zaterdag 27 april 
tussen 19.00 en 20.00 uur. De 
parkeerruimte is beperkt. 

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. 

We danken u alvast hartelijk voor 
uw medewerking en wensen u 
een hele prettige Koningsdag!
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Zoals al gemeld in de vorige editie van de 

Beugelaer is onlangs door het brandweerkorps 

de nieuwe kazerne aan de Henri Dunantlaan 

betrokken. Een tweede mijlpaal dit jaar voor 

de Vreeswijkse brandweer was de ingebruikneming 

van de nieuwe brandweerauto. Daar is volop mee 

geoefend en op 22 januari werd voor de eerste 

keer met dit voertuig uitgerukt.

Het korps
Het korps in Vreeswijk, of zoals het officieel heet Nieuwegein 
Zuid, wordt aangevoerd door Willem Teeuw die al sinds 1999 
bij de brandweer actief is en sinds 2015 postcommandant is. 
Er zijn 27 vrijwilligers: 25 mannen en 2 vrouwen, hiervan 
zijn er 24 volledig inzetbaar. De overige volgen nog een 
opleidingstraject. Dat betreft die vrijwilligers die in de directe 
omgeving van de brandweerkazerne wonen en naast hun 
reguliere baan parttime bij de brandweer actief zijn.
 
Hofleverancier
Gezien de locatie van de kazerne is het niet verwonderlijk dat 
Vreeswijk “hofleverancier” is van het korps. Naast eenzelfde 
woonplaats verbindt soms ook de familieband de leden van 
het korps. Passie voor het vak wordt bij de brandweer vaak 
overgedragen van vader op zoon. Willem Teeuw noemt Harrie 
de Jong en Herman Elbertse. Hun zonen Roy en Mike maken 
ook deel uit van het Vreeswijkse korps. Ook Martus van der 
Vlerk heeft de liefde voor het vak overgedragen op zijn zoon 
Klaas. Niet alleen vader-zoonrelaties zijn vertegenwoordigd, 
maar ook de gebroeders Peter en Dirk-Jan de Jong hebben een 
familieband. Maar ook buiten de familiebanden is de onderlinge 
samenhorigheid in het korps ontzettend groot aldus een trotse 
Willem Teeuw. 

B RA N DW E E R  I N  B E E L D

Gebroeders Dirk-Jan en Peter

Vader Harry en zoon Roy

Postcommandant Willem Teeuw

Auteur: Ria Bitter
Foto’s : Archief Brandweer en Ria Bitter
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Van groot belang is het om kennis en vaardigheden van 
brandweerlieden op peil te houden. Elke donderdagavond 
komen de brandweerlieden samen in de kazerne om te 
oefenen en soms ook om incidenten na te bespreken. Oefenen 
gebeurt ook buiten de kazerne. Op verzoek van het bestuur 
van Fort Vreeswijk deed het korps mee aan een grootschalige 
ontruimingsoefening van het dorpshuis. Beheerders en 
vrijwilligers zijn nu goed voorbereid ingeval van een calamiteit.
Behalve nuttig zijn deze avonden ook altijd gezellig. Zo besluit 
men de bijeenkomst altijd met een drankje. Postcommandant 
Willem Teeuw benadrukt dat indien dan uitgerukt moet worden 
altijd de juiste voorzorgsmaatregelen genomen zijn.
 
Meer dan
Willem Teeuw vertelt ook nog dat door de brandweer, om meer 
binding te krijgen met de omliggende wijken, verschillende 
activiteiten worden georganiseerd. Basisscholen uit de 
omgeving worden uitgenodigd om op bezoek te komen. In 
de zomervakantie werd vorig jaar elke donderdagavond een 
spuitfestijn in Nieuw-Vreeswijk georganiseerd. Dat was zo’n 
succes dat het dit jaar zeker weer zal worden gedaan.
 
Vrijwilliger worden?
Ben je enthousiast geworden en wil je ook deel uitmaken 
van het brandweerkorps? Ben je tussen de 18 en 40 jaar en 
lichamelijk fit? Stuur dan een mailtje naar nieuwegeinzuid@
vru.nl. Postcommandant Willem Teeuw geeft je graag meer 
informatie over de opleiding en beantwoordt al je vragen.
 

Niet onvermeld mag blijven dat ook Gerard Koekman nog 
steeds deel uitmaakt van het korps. Gerard heeft weliswaar 
zijn activiteiten in de slagerij overgedragen, maar voor de 
brandweer staat hij nog steeds paraat. 
 
De activiteiten
Dat brandweerlieden brand blussen is niet meer dan logisch, 
maar men doet veel meer. Hulpverlening in allerlei vormen 
waarbij het devies het redden van mens en dier nog steeds het 
allerbelangrijkst is. Maar als u ooit vast komt te zitten in de lift 
dan is ook die brandweer uw reddende engel. En denk eens aan 
een storm waarbij bomen kunnen omvallen of al omgevallen 
zijn en wegen blokkeren. Postcommandant Willem Teeuw geeft 
uitleg over de procedure. Bij incidenten overdag, op werkdagen 
tussen 6 en 18 uur, wordt altijd in eerste instantie een beroep 
gedaan op de dagdienstbezetting van de post Nieuwegein 
Noord. Indien sprake is van grotere incidenten wordt ook de 
post Nieuwegein Zuid, lees Vreeswijk, ingeschakeld. Tijdens 
avond- en nachturen en ook in het weekend worden de rollen 
omgedraaid voor wat betreft het gebied Nieuwegein Zuid. Dan 
rukt in eerste instantie het korps van Zuid uit en kan eventueel 
een beroep gedaan worden op de post Noord.
 
Vorig jaar werd maar liefst 171 keer een beroep gedaan op de 
diensten van het korps Nieuwegein Zuid. Dat lijkt misschien 
niet vaak, maar als je weet dat dit maar 40 keer een inzet 
tijdens daguren betrof en 131 meldingen tijdens de avond- 
en nachturen en in het weekend binnen kwamen, komen 
deze cijfers in een ander daglicht te staan. Over snelheid mag 
niemand klagen want bij spoedeisende meldingen zit binnen 
3 minuten de bemanning bepakt en bezakt (verkleed dus) in de 
wagen die uitrukt.
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Donderdagavond bijeenkomst Donderdagavond bijeenkomst

Links Mike, zoon van Herman (Hampie), Herman staat niet op de foto

Brandweer Vreeswijk BrandweerVreeswijk



SEPTEMBER

WERFWEEKEND
Museumwerf Vreeswijk houdt 
op 7 en 8 september weer 
haar jaarlijkse Werfweekend. 
Het gezelligste kijk- en doe-
weekend in scheepse sferen 
voor iedereen van 3 tot 103 
jaar.

07

APRIL

JUNI

SEPTEMBER

SEPTEMBER SEPTEMBER

SEPTEMBER

SEPTEMBER

DECEMBERNOVEMBER

JUNI

SEPTEMBER

JUNI

APRIL MEI

KONINGSNACHT
Op vrijdag 26 april verzorgt 
Café Friends op de Dorpsstraat 
van 19.00 – 01.00 uur 
een buitenevenement met 
gezellige muziek.

OECUMENISCHE 
KERKDIENST
Op zondag 16 juni is er een 
kerkdienst vanaf pontons
op het water. De Oude Sluis is 
het decor van deze
zondagochtenddienst. 
Aanvang: 10.00 uur.

SLUIZENLOOP

KOLKPOP
Kolkpop, het feest voor 16+.
19.00 - 01.00 uur.

AUTHENTIEKE DAG
Bruisend Vreeswijk in jaren 
50-stijl! De Authentieke Dag 
Vreeswijk viert dit jaar haar 
10-jarig jubileum en daarom 
wordt er flink uitgepakt.

OPEN MONUMENTEN-
WEEKEND
Thema 2019: Plekken van plezier.

KAARSLICHT IN 
VREESWIJK
Sfeervol Vreeswijk omgetoverd 
tot een sprookje tussen 19.00
en 22.00 uur. In de straten 
vindt u koren, zijn er diverse 
activiteiten en koopt u
lekkernijen.

INTOCHT SINTERKLAAS
Ook dit jaar komt Sinterklaas 
en zijn Pieten weer met de 
boot aan in Vreeswijk. 
Deze hele middag is er een 
leuk kinderprogramma.  
13.30 - 15.30 uur

SLUIZENFESTIVAL
Sluizenfestival voor zeemans- 
en andere koren in de 
Oude Sluis.

14.00 - 17.15 uur.

KONINGSDAG
Ook Koningsdag 2019 belooft 
weer een waar oranjefestijn 
te worden met heel veel 
gezellige activiteiten. Iedereen 
mag meedoen en een 
kleedje neerleggen in het 
vrijmarktgebied van 
09.00 - 16.00 uur.

VREESWIJKSE
ZOMERAVOND FAIR 
Aan het begin van de 
Dorpsstraat vindt u diverse 
standhouders met een leuk 
en divers aanbod. En het is 
genieten op het terras van live 
muziek. 15.00 - 21.00 uur.

AUTHENTIEKE DAG
Een fantastische rock-‘n’-
roll band zal iedereen laten 
swingen en voor de oude 
vetkuiven is er stampende 
dixieland muziek. 
10.00 - 17.00 uur.

HERDENKINGS
CONCERT NAS
De concerten zullen worden 
uitgevoerd in de Barbarakerk.
20.00 uur.

ACTIVITEITEN
B R U I S E N D  I N  V R E E S W I J K
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BADEENDENRACE 
Een leuke en gezellige activiteit 
voor de hele familie.

19.00 - 01.00 uur.
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19.00 - 01.00 uur.

O N D E R N E M E R  I N  B E E L D 
Auteur en foto's : Ria Bitter

Jubileum Slagerij Koekman

Vernieuwend

De lekkerste winkel 
vol ambachtelijke kwaliteit...

In november is het 90 jaar geleden dat de 
grootvader van Gerard Koekman de slagerij 
opende. Een jubileum dat ook voor de klanten niet 
ongemerkt voorbij zal gaan. Let maar op. In 2012 
gaf Gerard het roer over aan Edwin van de Beek. 
Edwin had daarvoor als zelfstandig slager gewerkt en 
wist wel wat worsten maken is. 

Assortiment
Er is natuurlijk vlees te koop bij de slager, maar ook worsten 
en salades en al sinds zo’n 30 jaar kant en klare maaltijden. 
Verschillende medewerkers zijn verantwoordelijk voor 
verschillende elementen van het assortiment. De functie van 
worstenmaker wordt vervuld door Dick ter Schegget. André Damstra 
is de maker van salades en gerechten, ook voor warme en koude 
buffetten is hij de specialist. Edwin van de Beek is trots op zijn 
mannen, maar niet alleen op zijn mannen maar ook op de enige 
dame in dit gezelschap. Henrike Bax is op zaterdag samen met 
Jorik Roose achter de toonbank werkzaam. Joey Turel is daar de 
hele week te vinden. 

Goud
Trots is Edwin ook op het feit dat goud behaald is met deelname 
aan de wedstrijden van de Gildeslagers. Deze organisatie brengt 
een verrassingsbezoek aan de slagerij en neemt dan een aantal 
producten mee die gereed liggen voor de klanten. Bij andere 
wedstrijden worden veelal producten speciaal bereid waardoor 
men de kans heeft om uitsluitend producten te presenteren die in 
perfecte staat zijn. 

Hoogtepunten
Gevraagd naar waarvan Edwin het meest blij wordt geeft hij aan dat 
de vitrines van de toonbank vullen met de meest mooie producten 
hem altijd dat mooie gevoel geeft. Ook is hij dol op het BBQ seizoen. 
Gerard Koekman daarentegen werd vroeger altijd helemaal vrolijk 
van de periode kort voor Kerstmis. Veel meer omzet en ook veel 
andere producten gingen dan over de toonbank. 

Maaltijden
De maaltijden van Slagerij Koekman zijn ook al heel bijzonder. Zo 
kun je hier, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, zelf bepalen welk 
gewicht jouw maaltijd heeft. Een dagverse maaltijd is elke dag van 
de week in de winkel te koop en vanaf donderdag kan er uit zo’n 15 
verschillende maaltijden gekozen worden. Voor het bereiden van 
de maaltijden doet men een beroep op een professionele kok, die 
gezondheid hoog in het vaandel heeft staan. Op vrijdagochtend 
kunnen de maaltijden ook bezorgd worden en raad eens wie de 
maaltijd brengt. Gerard Koekman zelf doet dat nog steeds met veel 
liefde en persoonlijke aandacht.

De tijd staat niet stil en het assortiment is niet alleen gericht 
op de vraag van de klant maar ook seizoensgebonden. In het 
voorjaar komt de asperge tevoorschijn en in de winter staat 
erwtensoep op het menu. De meest nieuwe ontwikkeling zijn 
de vegetarische producten. Vanaf heden zijn onze vegetarische 
schnitzels en hamburgers te koop. Op die manier kunnen klanten 
die de trend volgen van een vleesloze dag bij Slagerij Koekman 
terecht. 
 
 

Van links naar rechts staand: 
André Damstra, Dick ter Schegget, Jorik Roose en Joey Turel 

Zittend: Edwin van de Beek en Henrike Bax

Gerard Koekman

Handelskade 66
3434 BE Nieuwegein

030 6062381
www.slagerijkoekman.nl
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Op 6 februari opende H.K.H. Prinses Beatrix de 3e kolk 
van de Prinses Beatrixsluis in bijzijn van minister Cora 
van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. 
Met het luiden van een scheepsbel markeerde zij het 
einde van een bouwperiode van 2,5 jaar en het begin 
van een mooie toekomst voor de Prinses Beatrixsluis. In 
deze editie van de Beugelaer blikken we terug en kijken 
we vooruit.

VLOOTSCHOUW
Om de 3e kolk officieel te openen, luidde H.K.H. Prinses 
Beatrix bij het buitenhoofd van de 3e kolk een scheepsbel 
waarna een grote strik los kwam, de roldeur opzij schoof 
en de scheepslichten op groen gingen. Toen volgde een 
feestelijke parade van schepen die samen als eerste door de 
geopende kolk werden geschut. De vlootschouw was meteen 
ook een reis door de tijd en een prachtige illustratie van de 
schaalvergroting in de binnenvaart. Als eerste voer de RWS59 
ir. Josephus Jitta naar binnen, vernoemd naar de architect van 
de monumentale dubbele schutsluis. Toen volgde de Terra 
Nova, een historisch schip uit de jaren ’30 dus ongeveer even 
oud als de Prinses Beatrixsluis. Als derde voer Time is Money, 
een parlevinker die schippersvrouwen van hun boodschappen 
voorzag, de 3e kolk in. Het vierde schip was de Antonie, een 
modern schip van 110 meter uit Vreeswijk. De Vlissingen van 
135 meter lengte, sloot de rij en geeft de huidige maat van 
schepen aan.

DUIZELINGWEKKENDE CIJFERS
Met de officiële opening komt een einde aan een periode 
van 2,5 jaar bouw. De cijfers zijn duizelingwekkend. De twee 
sluishoofden zijn ieder 30 x 60 meter. Elk sluishoofd bevat 
twee sluisdeuren die ieder 490.000 kilo wegen en 28 meter 
breed, 14 meter hoog en 6,25 meter dik zijn. In de 3e kolk is 
44.875 m3 beton en 17.900 ton wapening verwerkt.
Om ruimte voor de 3e kolk en manoeuvreerruimte voor 
schepen te maken, is tevens het Lekkanaal verbreed. Ten 
noorden van de sluis is het kanaal tussen de 40 en 90 meter 
breder geworden en zijn 11 extra ligplaatsen gecreëerd. Ten 
zuiden van de sluis is het kanaal met maximaal 105 meter 
verbreed. Voor de volledige verbreding is 2 miljoen m3 
materiaal ontgraven. Maar met de opening van de 3e kolk is 
het werk nog niet klaar.

RENOVATIE
Sinds begin maart tot komende zomer worden de bestaande 
kolken en het oude sluiscomplex gerenoveerd. Tot eind april 
is de oostelijke kolk gestremd voor renovatiewerkzaamheden. 
Sas van Vreeswijk vervangt dan alle bewegingswerken in de 
heftorens, behalve de contragewichten en de hefdeuren. 
Ook wordt dan het bediensysteem van de oostelijke kolk 
over gezet naar de nieuwe bedienlocatie van de 3e kolk in 
de witte huisjes. Daarnaast sloopt Sas van Vreeswijk oude 
remmingwerken, haalt de uitklimvoorziening weg en voert 
betonherstel uit.  

GROOTSCHEEPSE TEST
In de periode van half april tot en met half juni vindt 
vervolgens de renovatie van de westelijke kolk plaats die 
hiervoor dan gestremd is. Ook vervangt Sas van Vreeswijk de 
bewegingswerken in de heftorens en zet Sas van Vreeswijk 
de deze kolk over op het nieuwe bediensysteem. Om te 
controleren of het bediensysteem met dan alle drie de kolken 
erop aangesloten goed werkt, vindt er een grootscheepse test 
plaats. Hiervoor is de Prinses Beatrixsluis later dit voorjaar nog 
volledig gestremd. Houd www.prinsesbeatrixsluis.nl in 
de gaten voor meer informatie.

IN OUDE LUISTER HERSTELLEN
Naast renovatie van de bestaande sluiskolken, wordt ook 
het sluiscomplex als geheel in oude luister hersteld. Dit 
betekent dat alle elementen die niet stammen uit de jaren 
dertig, worden weg gehaald. Het huidige bediengebouw 
en de loopbrug er naartoe zullen worden gesloopt. Van het 
vergadergebouw verwijderen we de bovenste verdieping 
zodat hij minder opvalt. Zo ziet het sluiscomplex er straks weer 
uit zoals in de jaren dertig, maar kan de Prinses Beatrixsluis er 
weer jaren tegenaan. 

OPEN MONUMENTENDAG
Van begin maart tot eind juni wordt ook het Lekkanaal verder 
verdiept. In die periode kunnen grotere schepen (CEMT-klasse 
Vb) alleen met ontheffing tot de 3e kolk worden toegelaten. 
In het najaar zijn alle renovatiewerkzaamheden afgerond en 
zijn alle drie de kolken permanent in gebruik. Rijkswaterstaat 
en Sas van Vreeswijk doen er alles aan om in het najaar het 
sluiscomplex nog één keer open te kunnen stellen voor 
publiek tijdens Open Monumentendag op zaterdag 14 
september. Volg het project op www.prinsesbeatrixsluis.nl 
en op www.Facebook.com/PrinsesBeatrixsluis. 

HISTORIE E N TOE KOMST 
KOMEN SAMEN BIJ  PRINSES BEATRIXSLUIS
Bron:  Rijkswaterstaat
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Marconibaan 20 - 3439 MS  Nieuwegein
Tel. 030-606 22 22 - www.verstegen.net

Particuliere 
belegger in 
commercieel
vastgoed

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

stressless.com

Bij aankoop van Stressless®-
meubels met een totale 
waarde vanaf 
eur 2.495,– krijgt u 
er gratis een Napoleon- 
gasbarbecue bij ter 
waarde van eur 799,–** 

– alleen zolang de 
voorraad strekt! 

Eerst grillen, 
dan chillen!

NAPOLEON-BARBECUE 

GRATIS!*

*Per aankoopbedrag vanaf eur 2.495,– 
(onafhankelijk van het aantal 
Stressless®-meubels) krijgt u er vanaf 
01-04 t/m 30-04-2019 gratis een Napoleon-gasbarbecue 
Triumph® 495 bij, zolang de voorraad strekt. Inwisselen voor 
geld niet mogelijk. **Actie adviesprijs van de fabrikant
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In 2050 moet ook Vreeswijk helemaal ‘van het gas af zijn’ 
Wie gaat dat regelen? Hoe gaan we dan ons huis verwarmen?  
Wat gaat dat kosten? Zie je nog wat terug van de kosten die je 
moet maken?  Kun je ook een tegemoetkoming in de kosten 
krijgen? Heel veel vragen die op een antwoord wachten. Het 
Wijkplatform Vreeswijk roept inwoners op die gezamenlijk aan 
de slag willen met het beantwoorden van de vele vragen.

Werkgroep ‘Vreeswijk heeft energie’
We streven naar een werkgroep ‘Vreeswijk heeft energie‘, die 
gezamenlijk, zowel huizenbezitters als huurders, wil onderzoeken 
op welke wijze in Vreeswijk de energietransitie plaats kan vinden 
en die een energieplan aan de gemeente kan voorleggen. Voor 
dat onderzoek kan de nodige hulp, ook financieel, worden 
verkregen via diverse instanties. Heeft u belangstelling voor 
en/of ervaring met energietransitie, neem dan contact op  met 
het secretariaat van het Wijkplatform: Margriet Mannak, email 
wpvreeswijk@gmail.com of tel. 0306062002. Heeft u een nog 
veel beter idee of wilt u meer informatie? Ook dan graag contact 
opnemen met Margriet Mannak.

Grote operatie
Zeven miljoen huizen en een miljoen gebouwen moeten de 
komende decennia verduurzaamd worden. Een gigantische 
klus om al die gebouwen en huizen van het aardgas te halen 
en andere warmtebronnen en isolatie te installeren. Gemeentes, 
grote bedrijven en netbeheerders zijn vanzelfsprekende 
partners, maar ook bewoners moeten absoluut een positie 
hebben.  Het gaat uiteindelijk over hun huis; zij betalen de kosten 
van de energie en merken hoe goed hun woning geïsoleerd 
is. De energietransitie gaat over mensen. In 2021 moeten 
gemeentes per wijk een uitvoeringsplan hebben. Hoogste tijd 
voor bewoners om daar nu het voorwerk voor te doen en er voor 
te zorgen dat ze een stem hebben hoe het uitvoeringsplan er uit 
komt te zien.

Goede initiatieven in Nieuwegein en daarbuiten
In Nieuwegein is een groep bewoners in de Rijtuigenbuurt al 
gezamenlijk aan de slag met het isoleren van hun huizen. 

En de vereniging Energie-N is een actieve groep mensen die 
bewoners van Nieuwegein helpt, en elkaar laat helpen, de juiste 
stappen te zetten bij het besparen van energie en het opwekken 
van hernieuwbare energie. Landelijk zijn er diverse voorbeelden 
van wijken en buurten in Nederland waar de bewoners, met 
ondersteuning, zelf een voorstel hebben gedaan om te komen 
tot een realistische verandering van energiegebruik en zelf de 
baas zijn over wat er in hun wijk plaats gaat vinden. De Landelijke 
Stichting Actieve bewoners (LSA) brengt mensen, ideeën en 
activiteiten bij elkaar. Op die manier kan er veel geleerd en 
gedaan worden van en met de ervaringen die opgedaan zijn.

Rendement voor de bewoners
Door verschillende actieve bewonersgroepen wordt 
nagedacht en onderzocht hoe het financiële rendement van 
de vermindering van energiegebruik en van betere isolatie 
naar de gebruiker gaat in plaats van naar de energieleverancier. 
Wijkplatform Vreeswijk juicht het toe als ook in Vreeswijk een 
initiatief komt om, in samenwerking met de gemeente, de 
energietransitie in Vreeswijk op een eigen manier te regelen. 
Tijdens de politieke avond in maart 2018 is bijvoorbeeld 
voorgesteld om alle platte daken van de industriekwartieren te 
gebruiken voor zonnepanelen.  Dit werd ook door de meeste 
politieke partijen als een serieuze optie gezien.

Op 19 februari jl. kwamen Kees en Marga Nagtegaal langs op 
Fort Vreeswijk om hun welkomstdoosje af te halen.
Kees en Marga zijn afgelopen november verhuisd van Utrecht 
naar Vreeswijk en hebben het hier al prima naar hun zin. Aan de 
hand van dit  welkomstdoosje gaan ze zich verder oriënteren op 
activiteiten en wie weet ook wel vrijwilligerswerk in Vreeswijk.
Het welkomstdoosje werd overhandigd door Margriet Mannak 
(links op de foto) van het Wijkplatform.
 
Woont u sinds kort in Vreeswijk?
Kom dan uw welkomstdoosje afhalen in het Dorpshuis.
Heeft u nieuwe buren gekregen? Maak ze dan attent op het 
welkomstdoosje! Of kom zelf het doosje afhalen en breng het 
bij uw nieuwe buren langs.

V R E E S W I J K  HEEFT ENERGIE   

www.accuraatplaagdieren.nl

John Zuurhout
06 - 24 97 24 10

Ruim 35 jaar ervaring in advies en bestrijding op maat

W E L K O M S T D O O S J E
VOOR NIEUWE BEWONERS VAN VREESWIJK 



Gecombineerd verbruik: 4,7-5,6 (l/100 km)/17,9-21,3 (km/l); CO2 - emissie: 107-129 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/
EEG. Private lease prijs is een vanaf prijs inclusief BTW, o.b.v. een looptijd van 60 maanden en 7.500 km per jaar. Cluistra Private Lease is voorzien van het Keurmerk Private Lease. De All Season-banden actie is geldig tot en met 30 april 2019 bij 
aanschaf van een nieuwe Hyundai 1i0 of i20 en niet geldig in combinatie met andere lopende acties. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn 
verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2019 beschreven in het service & garantieboekje. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. 
Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op cluistra.hyundai.nl 

Cluistra B.V.
Nieuwegein: Betuwehaven 1, tel. 030 - 606 2598
Veenendaal: Galileistraat 12, tel. 0318 - 529 555

Autobedrijf Cluistra is dit jaar 40 jaar uw Hyundai dealer. En dat gaat gevierd worden! Kies nu voor onze zeer aantrekkelijke Hyundai i10 
of Hyundai i20 lease aanbieding. Met Cluistra Private Lease bent u altijd mobiel zonder verrassingen! Zo zijn voor een vast maandbedrag 
de kosten voor onderhoud, reparatie, verzekeringen (WA plus Casco), pechhulp, vervangend vervoer na 48 uur en wegenbelasting 
inbegrepen. U hoeft alleen nog maar de brandstof te regelen. En als extra bieden we ook nog eens 40% korting op All Season-banden*. 
Kom daarom nu bij ons langs en profiteer:

* alleen bij aanschaf van een auto in de actieperiode.

40 jaar Hyundai dealer 
bij Cluistra vieren!

voor  € 40 per week 

voor  € 80 per week 

Rij een Hyundai i10

Rij een Hyundai i20

op All Seasonbanden.*

40%korting

... dàt werkt!
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John Zuurhout
06-24 97 24 10

www.accuraatplaagdieren.nl

Graag wil ik me aan u voorstellen: mijn naam is John Zuurhout en ik heb 
een eigen bedrijf op het gebied van de plaagdierenbestrijding onder 
de naam Accuraat Plaagdierenbestrijding. Voordat ik voor mijzelf ben 
begonnen ben ik werkzaam geweest bij de gemeente Nieuwegein 
als plaagdieren-/ongediertebestrijder. Veel inwoners van Nieuwegein 
heb ik de afgelopen 35 jaar al geholpen met het oplossen van allerlei 
plaagdierenproblemen. Acht jaar geleden heb ik de stap gezet om voor 
mijzelf te beginnen.

GESPECIALISEERDE ONDERNEMING 
Accuraat Plaagdierenbestrijding is een gespecialiseerde onderneming die 
de nieuwste technieken en inzichten gebruikt als sommige dieren wat te 
dominant aanwezig zijn. Regelmatig ben ik in Wageningen te vinden om 
mijn kennis bij te werken. Ik bestrijd veelal langs de natuurlijke weg de 
plaagdieren die moeten verdwijnen. Als het nodig is maak ik gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen, daarvoor heb ik de nodige licenties in 
huis.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
Accuraat Plaagdierenbestrijding kan u van dienst zijn met het oplossen 
van problemen met alle dierplagen zoals wespen, muizen, papiervisjes, 
kakkerlakken, rioolvliegjes, houtworm, mieren, maar ook bij overlast van 
vogels en vleermuizen. Niet alle plaagdieren mogen bestreden worden, 
maar vaak zijn er wel mogelijkheden om de overlast zo te verminderen 
dat er een draaglijke situatie ontstaat en dat u als klant toch tevreden 
bent, en daar gaat het tenslotte om. 

Behalve u te helpen met het bestrijden van 
een plaag, gaan wij ook op zoek naar de 
oorzaak van de plaag en geven advies hoe 
u herhaling van de plaag kunt voorkomen. 
Want mijn motto is “voorkomen is beter dan 
bestrijden”.

GRATIS EEN MELDING DOEN
Als inwoner van de gemeente Nieuwegein kunt 
u bij overlast van plaagdieren gratis een melding 
doen bij het Klanten Contact Centrum, het KCC, 
van de gemeente Nieuwegein; telefoonnummer 
14030. Er wordt dan door ons zo spoedig 
mogelijk contact met u opgenomen om een 
afspraak te maken voor advies of een bezoek ter 
plaatse. Dit advies en bezoek en een eventuele 
bestrijding van muizen of ratten is voor u gratis 
als inwoner van Nieuwegein, mits geadviseerde 
weringmaatregelen goed worden uitgevoerd. 
Betreft het een huurwoning, dan zal er contact 
op worden genomen met de desbetreffende 
woningbouwvereniging. De bestrijding van de 
overige plaagdieren is niet gratis. 

Ook kunnen wij weringmaatregelen tegen 
betaling voor u uitvoeren. Betreft het een 
huurwoning, dan wordt dit in de meeste 
gevallen betaald door de betreffende 
woningbouwvereniging.

VOOR BEDRIJVEN
Ook bedrijven kunnen bij ons terecht voor 
het oplossen van plaagdierenproblemen. 
Wij kunnen desgewenst inspectiecontracten 
afsluiten en we kunnen weringmaatregelen 
uitvoeren om overlast van plaagdieren te 
voorkomen. Voor bedrijven in Nieuwegein is 
alleen het geven van advies en de bestrijding 
van ratten gratis.

Voor contact met John Zuurhout van Accuraat 
Plaagdierenbestrijding kunt u bellen naar 
06-24972410 en u kunt kijken op onze 
website voor meer informatie.

PLAAGDIEREN HOEVEN GEEN PLAAG TE ZIJN
Accuraat Plaagdierenbestrijding biedt altijd een oplossing

WWW.ACCURAATPLAAGDIEREN.NL

- advertorial -
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VREESWIJK SE  WOORDZOE KE R
Ria Westerbeek

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Zoek ze op en streep ze af. 
De overblijvende letters vormen achter elkaar de oplossing. THEMA: DORPSHUIS

Mail de oplossing, uw naam en telefoonummer naar beugelaer@invreeswijk.nl en maak kans op:
Een boodschappenpakket van Dagwinkel Vreeswijk t.w.v. € 15,- De inzendingstermijn sluit op 1 mei 2019. 
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Activiteiten                                               
Aquarel                                                      
Arsenaal                                                     
Bar                                                              
Beweeg                                                      
Bingo                                                          
Blij                                                               
Bolwerk                                                      

Bres                                                             
Bunker                                                        
Citadel                                                        
Creatief                                                       
Eén                                                              
Eetcafé                                                       
Fort                                                            
Helper                                                        

Huisarts                                                     
Karate                                                        
Kijkuit    
Koersbal 
Koken   
Lach          
Les             
Lol   

Lunchcafé    
Merk
Museum
PubQuiz
Puzzelruilbeurs
Rondeel
Saltro
Samen

Schaakclub
Schilderclub
TaiChi
Talent
Vrijwilliger
Zaal
    

H E L P E R C E E T C A F E S

R A B T E I V F O G N I B E C

R E R K T K A R A T E E S N H

W O N A O C L L I I F B E L A

F U D K H A E U L E U T J A A

B E E C C R K A I L I A K A K

L N N H A J B T C E R G T Z C

S U H U I S A R T S O E N I L

L D Q K R E E I E O N E E U U

R A P E R D V N S S D W L Q B

N G O C L I A E V O E E A B L

E K E I T A I C H I E B T U I

M L H C L O L O R T L A S P J

A C A V R I J W I L L I G E R

S R U E B L I U R L E Z Z U P

M U S E U M E R K R E W L O B

OPLOSSING:



Winnaar Vreeswijkse woordzoeker
De juiste oplossing van de puzzel was ‘Waterrijk 
schippersdorp’.

We feliciteren Tina Gankema met de gewonnen 
prijs, een boodschappenpakket van Dagwinkel 
Vreeswijk. 

Ook kans maken op een 
boodschappenpakket? 
Mail de oplossing naar beugelaer@invreeswijk.nl.
Wie weet bent u de volgende prijswinnaar.

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



persoonlijk & effectief

6 dagen per week

1 Private Lease maandbedrag o.b.v. 48 maanden, 10.000 km/jaar, € 450,- eigen risico WA/Casco en €25,- brandstof. Toetsing en registratie BKR. Private Lease bij MITSUBISHI MOTORS wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private 
Lease aangeboden door MITSUBISHI MOTORS Financial Services (MMFS), handelsnaam van RCI Financial Services B.V. en wordt gebruikt met toestemming van MITSUBISHI MOTORS CORPORTATION. Voorwaarden: privatelease.mitsubishi-
motors.nl/voorwaarden. 2 Financial Lease maandbedrag o.b.v. 35% aanbetaling, 30% slottermijn, 48 maanden looptijd en 3,9% rente. Voorwaarden: mitsubishi-motors.nl/financiering. Rentewijzigingen, typ- en drukfouten voorbehouden. 
MMFS is de handelsnaam voor financieringsactiviteiten voor Mitsubishi voertuigen aangeboden door RCI Financial Services B.V. en wordt gebruikt met toestemming van Mitsubishi Motors Corporation. RCI Financial Services B.V. te 
Schiphol-Rijk (KvK-nummer 30055070, AFM-vergunningsnummer 12009781). Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardspecificaties. Verkoopprijzen inclusief BTW/BPM en bijkomende kosten, exclusief metallic- of pearl 
lak. Een nieuwe Mitsubishi wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 03-19

Autocentrum Stekelenburg
Parkerbaan 5, Nieuwegein, T. 030 – 60 37 050, www.autostekelenburg.nl

Am
bition to explore

Brandstofverbruik: 1,8-7,0 l/100km. CO2-uitstoot: 40-159 g/km.

VEELZIJDIGE FAMILIE 

+ Compact en toch ruim 
+ Standaard 5 deuren en zitplaatsen
+ Zéér gunstig verbruik
+ Ook leverbaar met CVT automaat

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

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

+  Standaard Super-All Wheel Control (4WD)
+ Krachtig, stil en efficiënt
+ Ruim en comfortabel
+ Trekgewicht: 1.500 kg

o.b.v. 48 mnd / 10.000 km per jaar  o.b.v. 48 mnd / 10.000 km per jaar  o.b.v. 48 mnd / 10.000 km per jaar  

Private Lease v.a.

All-in rijklaar v.a.

€ 12.490
Private Lease v.a.

All-in rijklaar v.a.

€ 21.490
Private Lease v.a.

All-in rijklaar v.a.

€ 29.990
Financial Lease v.a.

€ 229 p.m.1 € 379 p.m.1 € 479 p.m.1 € 269 p.m.2 

All-in rijklaar v.a.

€ 35.990

●基本的には横レイアウトにて使用。

●止むを得ない場合のみ、二段積みレイアウトを使用可

（メーター液晶表示の様な横一列のレイアウトが不可能な場合、横一列で文字の判読がしにくい場合等）

17.01.18　作成　Eデ　岩田　　

 Compact en toch ruim 
 Standaard 5 deuren en zitplaatsen

+ Dynamisch design
+ Comfortabele hoge zit

+ 1.5-liter turbo benzinemotor met 163pk
 Leverbaar met 8-traps CVT automaat

Rolien Smaling
Kindercoach

Coaching voor kinderen en ouders/verzorgers

Ieder kind heeft vrijheid en ruimte nodig 
om te zijn wie hij of zij is.

www.kleurjeikcoaching.nl
T +31 (0) 6 13 68 66 66

Handelskade 90
3434 BE Nieuwegein
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VREESWIJKSE ZOMERAVOND FAIR
Auteur: Tonnie Smits

De eerste Vreeswijkse Zomeravond Fair wordt op 
zaterdag 1 juni 2019 van 15.00 tot 21.00 uur 
gehouden en heeft als thema Groen & Water. Rondom de 
Oude Sluis en in de Koninginnenlaan en Dorpsstraat zal van 
alles en nog wat te beleven zijn, waarbij kramen met een keur 
aan leuke artikelen, theater en muziek niet ontbreken. Noteer 
nu alvast de datum in de agenda, want dit is een evenement 
dat je niet wilt missen. Net als altijd is het de bedoeling 
dat het een gezellig evenement wordt. Ondernemers van 
Vreeswijk en de Activiteitengroep zullen samenwerken en 
de opbrengst van de Zomeravond Fair wordt gebruikt om 
andere evenementen in Vreeswijk mogelijk te maken.
 
Wat is er waar te beleven
In eerste instantie wordt gedacht aan een aantal activiteiten 
zoals een expositie van Rijkswaterstaat over de bouw van 
de derde kolk van de Beatrixsluis of mogelijk de Hollandse 
Waterlinie. Bij gezelligheid hoort muziek en de horeca 
ondernemers in Vreeswijk zullen op grotere terrassen dan 
normaal voor livemuziek zorgen. Ongetwijfeld nodigt dit de 
bezoekers uit om ook even op één van de terrassen te gaan 
zitten. Aan beide zijden van de Koninginnenlaan en in de 
Dorpsstraat tot aan huisnummer 27 worden kramen geplaatst 
waar artikelen en/of consumpties kunnen worden gekocht. Aan 
het thema Groen kan iedereen een steentje bijdragen. Waarom 
niet één of meerdere tegels vervangen door een mooie plant of 
struik.
 
Andere plannen hebben betrekking op straattheater, 
living statues (levende standbeelden) en een heuse race 
met badeenden in de Oude Sluis. Mogelijk wordt ook een 
fotowedstrijd georganiseerd. Om 21 uur is de afsluiting van de 
Zomeravond Fair met een concert van een koor. Op Facebook 
wordt regelmatig een update gegeven en te zijner tijd wordt het 
definitieve programma gepubliceerd.
 
Meewerken? 
De voorbereidingen voor de Vreeswijkse Zomeravond Fair zijn al 
van start gegaan en de Activiteitengroep doet graag een beroep 
op iedereen die een idee heeft of wil meewerken aan de realisatie 
van één van de activiteiten. Ondernemers, inwoners van Vreeswijk 
en vrijwilligers kunnen met voorstellen en/of vragen terecht bij de 
Activiteitengroep: e-mail info@vreeswijk.nl.
 
Informatie voor ondernemers en hun klanten
Opbouw van het marktgedeelte is vanaf 12.00 uur. Bedrijven 
en winkels zijn tot die tijd ook met auto’s bereikbaar voor 
hun reguliere klanten. Vanaf 12.00 uur wordt het een 
voetgangersgebied en vanaf 15.00 uur kunnen ondernemers 
niet alleen rekenen op hun vaste klanten maar ook op aandacht 
van de bezoekers van de Zomeravond Fair. 

Eendjes in de kolk!  
Op zaterdag 1 juni is er in de Vreeswijkse kolk weer wat leuks 
te beleven! Op die dag vindt de Vreeswijkse Zomeravond 
Fair plaats en één van de activiteiten op die dag is de 
Badeendjesrace die s’middags wordt gehouden. Deze race 
wordt georganiseerd door de Nieuwegeiners Tonie Smits 
(Vreeswijk) en Eric Martherus (Galecop), die zich al sinds jaar en 
dag inzetten voor de stichting KiKa (Kinderen Kankervrij).

Op 1 juni zullen er in de Vreeswijkse Oude Sluis duizenden 
badeendjes worden losgelaten, die allemaal als eerste over 
de finish willen komen. Alle eendjes hebben een uniek 
lotnummer. Aan die lotnummers zijn allemaal mooie, leuke en 
lekkere prijzen verbonden, en als jouw eendje goed zijn best 
doet dan win je een prijs! Iedereen mag meedoen en je kan 
zoveel loten kopen als je wilt. Wat die prijzen zijn wordt later 
bekendgemaakt, dus dat blijft nog even een verrassing! 

De eendjes worden bij de Oranjebrug te water gelaten en 
‘zwemmen’ dan, geholpen door de brandweer, richting het 
Kippebruggetje alwaar de finish zal zijn. 
Een leuk waterspektakel wat je niet wilt missen, dus koop 
loten, steun hiermee KiKa en kom naar de kolk op zaterdag 
1 juni!

Waar je de loten precies kunt kopen wordt later bekendgemaakt, 
maar in ieder geval bij de KiKa-kraam op Koningsdag kun 
je ze kopen. Ook op social media zullen wij regelmatig 
updates plaatsen over onze acties, dus ga ons vooral volgen 
op Facebook, Instagram enz. Je kunt de Run-for-KiKa marathon 
van Tonie en Eric ook steunen door een bezoekje te brengen 
aan hun KiKa website. Hier kun je zien hoe zij vorderen met het 
bedrag, kun je een donatie doen en zo jouw steentje bijdragen 
aan KiKa: www.runforkikamarathon.nl/tonie-en-eric 



Dagwinkel Vreeswijk           
Dorpsstraat 10     info@dagwinkelvreeswijk.nl      
3433 CH Nieuwegein   dagwinkelvreeswijk.nl
Telefoon: (030) 751 98 14 

Volg ons op               Dagwinkel Vreeswijk

Vier de verjaardag van de Koning met 
ambachtelijk oranje gebak van de 

banketbakker.  Tijdens Koningsdag genieten
van deze heerlijke tompoucen? Wacht dan 
niet te lang en bestel ze bij de Dagwinkel.

per kilo

Maandag Dinsdag Woensdag

Koningsdag
Bananen 

Kaiser broodjes Elstar appelen Grillworst 
smaak naar keuze

Gevulde koeken Kippenbouten

Donderdag Vrijdag Zaterdag
1.00

1.00

5.993    1
gratis

+

1.00 0.99

4 stuks

4 stuks per kilo per 100 gram

Vreeswijk
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WERFWEEKEND B I J  DE  MUSEUMWERF 

Kom op 7 en 8 september weer naar het jaarlijkse Werfweekend bij Museumwerf Vreeswijk! Dat is het gezelligste kijk- en doe-
weekend in scheepse sferen voor iedereen van 3 tot 103 jaar. Dit jaar staat het Werfweekend in het teken van de Keulse Vaart. 
Aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis. Voor sommige activiteiten wordt een (kleine) bijdrage gevraagd.

De Keulse Vaart ofwel de vaart op Keulen wijst richting Duitsland. Het Werfweekend krijgt daarom een Duits tintje. Tijdens het 
Werfweekend is bij de Museumwerf voor jong en oud weer veel te zien, te doen én te horen! Want het draaien van oude scheepsmotoren 
wordt ruim gedemonstreerd. Gevaren wordt er ook: in het groot met rondvaarten langs de Vreeswijkse kaden, en in het klein in mini-
uitvoeringen van opduwers en binnenvaartschepen in een bassin op het werfterrein. Ook de jonge bezoekers kunnen het water op, veilig 
en zelfstandig in handraderbootjes. Over mini gesproken: de Varende Modelbouw Club ’t Anker staat garant voor vaardemonstraties met 
hun verbazingwekkend natuurgetrouwe modellen. Er wordt zelfs om het hardst mee gevaren!

Kinderprogramma
Wegens groot succes tijdens voorgaande Werfweekenden kunnen de kinderen weer zelf hun eigen stoombootje bouwen of zeilklompje 
beschilderen. Na afloop gaan de scheepjes natuurlijk lekker mee naar huis. Maar er is meer. In de schminkkraam staan vrijwilligers klaar 
voor het zetten van een indrukwekkende plaktattoo en toveren zij de kinderen om in een stoere zeebonk of een listige leeuw. Met of 
zonder schmink kunnen kinderen de wereld van de techniek en de binnenvaart verkennen op de leuke, informatieve en actieve speel- en 
doe-route Aan-De-Slag waarbij werfmaatje Hans van de Werf de weg wijst en uitlegt geeft.
 
Op het werfterrein kunt u kijken naar demonstraties van oude scheepsambachten zoals het traditioneel zeilmaken en het knopen 
of splitsen van touw of staaldraad. In de timmerloods die voor deze gelegenheid is geopend, kunt u het vakmanschap van de 
scheepstimmermannen bewonderen. En hongerig geworden van zo’n dag, kan er worden bijgetankt in de poffertjeskraam of worden 
gesmuld van een verfrissend ijsje (gratis voor kinderen). Uiteraard kunt u ook neerstrijken op het buiten- of binnenterras van ons 
gezellige Theehuys voor een (ander) hapje en een drankje. Diverse optredens van enthousiaste trekzakspelers en een aantal koren, zoals 
het zeemanskoor De Brulboei en het zeevrouwenkoor Waterzooi, verhogen de gezelligheid.

Beurtvaartschepen
Omdat het Werfweekend in het teken staat van de beurtvaart zullen oude beurtschepen niet ontbreken. Bij een aantal kunt u 
binnenkijken en de sfeer proeven van toen. Daarnaast worden laad- en losdemonstraties gegeven, onder andere met het prachtig 
gerestaureerde beurtschip Jansje van de oude beurtschippersfamilie Van Baalen. 

De Keulse Vaart
De Keulse Vaart was van groot belang voor Vreeswijk en Jutphaas. Het bracht flinke scheepsreuring. Zonder dat was Vreeswijk geen 
bruisend schippersdorp! De Keulse Vaart is de aanduiding voor de eeuwenoude, geoptimaliseerde handelsroute tussen Amsterdam en 
het Duitse achterland. Allerhande grondstoffen en goederen kwamen de Rijn afzakken, waaronder de befaamde Keulse potten! 

U ziet het. Er is genoeg te zien en te doen. Graag tot ziens op ons Werfweekend, of eerder tijdens onze reguliere openstelling of bij andere 
activiteiten! Museumwerf Vreeswijk zit aan de Wierselaan 113 in Vreeswijk. Kijk voor meer informatie op www.museumwerf.nl. 

Op zaterdag 7 september is ook de Authentieke Dag in Vreeswijk.  De Authentieke Dag Vreeswijk viert dit jaar haar 10-jarig 
jubileum en daarom wordt er flink uitgepakt. Ook dit jaar hebben veel liefhebbers zich al ingeschreven voor dit prachtige evenement 
waardoor er weer vele verschillende oldtimers van 40 jaar en ouder te bewonderen zijn. Tussen de glimmende Cadillacs en andere 
Amerikaanse sleeën zal Marilyn Monroe in hoogsteigen persoon in een wapperende witte jurk flaneren. Kortom, waan je even in de 
jaren 50 en droom weg naar oude sfeervolle tijden.

Auteur: Volkert Münzebrock  en Cisca de Ruiter 

Foto’s: Ton den Engelsman 



WOENSDAGMIDDAG   
Alle kinderen tussen de 4 en 10 jaar genieten 1x per maand 
van een hartstikke leuke activiteit.
Kom jij ook? We zijn er op de woensdagen:
17 april : Knutselen; we gaan een leuke paasmand   
  maken;
15 mei : Knutselen; creatief met natuur;
19 juni : Grote eindactiviteit.
We beginnen altijd om 14.30 uur. Meedoen kost €1,-.
Iedere keer verzinnen de vrijwilligers weer iets anders en 
altijd is het weer heel erg leuk. Kom je ook een keer kijken 
en/of meedoen? Dat vinden we heel erg leuk.

DROOMSTART 
VOOR TIENERS         
Maak werk van je droom, maak van je droom je werk!
DroomStart is voor jongeren die zich afvragen wat ze later 
willen worden. Vrijdag 8 maart kwam de burgemeester 
vertellen wat een burgemeester allemaal moet doen en hoe 
je dat wordt. Ook Latoia van Tuil vertelde wat zij doet als 
BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar).

Bij DroomStart in Fort Vreeswijk kan je ontdekken welk 
beroep er bij jou past. En wat je er dan voor moet doen om 
dat te worden. DroomStart organiseert 5 bijeenkomsten. 
Je maakt kennis met heel veel mensen die komen vertellen 
over hun werk. Ook ga je met de groep op bezoek bij 
bedrijven in Nieuwegein. Zo kan je zien wat voor werk daar 
allemaal wordt gedaan. 

Want weet jij al wat je later wil 
worden? Best een moeilijke vraag, 
toch?  Want er bestaan heel veel 
beroepen.  En welk beroep past 

dan bij jou? Is dat dierenarts, 
politieagent, automonteur, advocaat, 

verpleegkundige, vuilnisman, kok, 
leraar? Of toch een ander beroep? 

Ben jij nieuwsgierig? En ben je tussen de 10 en 14 jaar?
Kom dan een keer kijken bij DroomStart. Je bent welkom op 
vrijdag 10 en 24 mei. We zijn er dan van 18.00 tot 20.00 uur en 
zorgen voor soep en een broodje voor je. Graag even laten weten 
dat je komt. Via dorpshuisvreeswijk@gmail.com of doorgeven 
aan de beheerder van het Dorpshuis.

LUSTRUM: 5 JAAR FORT 
VREESWIJK/DORPSHUIS 
IN ZELFBEHEER VAN 
BEWONERS       
In september gaan we vieren dat we, met heel veel succes, 5 jaar 
Fort Vreeswijk/Dorpshuis in zelfbeheer van bewoners draaien. De 
vrijwilligers van het Dorpshuis zijn zeer trots op wat ze hebben 
bereikt en op de betekenis die het Dorpshuis heeft voor de buurt. 
In 2018 hebben 11.946 volwassenen en kinderen deelgenomen 
aan één of meer van de door vrijwilligers georganiseerde 
activiteiten. Nog eens 17.074 deelnemers waren er bij activiteiten 
die door de huurders werden georganiseerd. Dat brengt het totaal 
op 29.020 bezoekers in één jaar. Ook is het de vrijwilligers gelukt 
om de afgesproken huur af te dragen aan de gemeente. Als je dit 
weet, dan begrijp je dat iedereen die betrokken is, enorm trots is 
op wat er gebeurt.

Op vrijdag 27 september houden we ‘s middags een symposium 
voor iedereen die belangstelling heeft voor het wel en wee van 
een bewonersinitiatief, zoals het Dorpshuis. De landelijke Stichting 
Actieve Bewoners (LSA) levert hier een bijdrage aan. Het belooft 
een interessante middag te worden. ‘s Avonds is er een leuk feest 
voor alle mensen die het Dorpshuis een warm hart toedragen. Dat 
bent u vast ook!

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 

Foto’s: Marja van Eijk

K O M  K I J K E N ,  D O E  M E E !  
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39SOEP&CULTUUR OP ZONDAG 
28 APRIL PETRA WILBRINK 
Op zondag 28 april wordt er in Dorpshuis Vreeswijk weer een 
soep en cultuurmiddag georganiseerd. Petra Wilbrink zal deze 
middag een optreden verzorgen. 
Petra Wilbrink is singer-songwriter uit Houten en maakt muziek 
die je raakt. Met haar inspirerende melodieën en teksten opent 
ze je hart en brengt ze je terug naar je authentieke zelf. Voorbij 
aan verhalen over wie we denken te zijn deelt ze op een pure 
manier haar kijk op de wereld en hoe zij die ervaart. In een 
mix van indierock, pop, en singer-songwriterstijl brengt ze 
luistermuziek die je laat voelen wie je diep van binnen bent. 
Meer info op www.petrawilbrink.nl

Na het optreden is er natuurlijk weer gelegenheid om in de 
huiskamer na te genieten met een heerlijke kop verse soep.
Het optreden is van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Entree 2 euro
Soep 2.50 euro

SOEP&CULTUUR OP ZONDAG 
26 MEI KOOR EIGENWIJSZE        
Op zondag 26 mei wordt er weer een nieuwe “soep en cultuur” 
middag georganiseerd in Dorpshuis Vreeswijk.
Dit keer is het koor Eigenwijsze gevraagd om op deze middag 
te komen optreden. Het is een vrolijk koor uit Nieuwegein dat 
in 2015 is opgericht. Zij zingen Nederlands- en Engelstalig 
repertoire onder leiding van dirigente Daniela Zatkin.  
Zij worden begeleid door vijf muzikanten, waardoor het een 
prachtig geheel vormt. De liedjes zijn heel divers en voor 
iedereen herkenbaar. Kortom, weer een middag waar genieten 
de boventoon voert. Na het optreden is er natuurlijk weer 
gelegenheid om in de huiskamer na te genieten met een 
heerlijke kop verse soep.
Het optreden is van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Entree 2 euro
Soep 2.50 euro

 

J&J 
Dongelmans 

 

BEHANG 

DE BEKENDE MERKEN ZIJN 
O.A.EIJFFINGER, VOCA, CASADECO, 
HOOKED ON WALLS. 
 

GORDIJNEN 

ALS HET GAAT OM GORDIJN-
STOFFEN, BENT U BIJ ONS AAN HET 
JUISTE ADRES. DANKZIJ RUIM 700 
SOORTEN VAN O.A. KOBE,  
EIJFFINGER, UNLAND, KUNT U  
DE JUISTE KEUS MAKEN. 
 

HORREN 

PLISSE HORDEUREN, ROLHORREN, 
INZETHORREN, OOK VOOR KUNST-

STOFRAMEN. 

Interieurwinkel 

VLOERBEDEKKING 

OOK EEN BIJPASSENDE VLOER, BIJV.  
TAPIJT OF EEN HARDEVLOER,  
NOVILON, PVC, LINOLEUM OF  
LAMINAAT KUNNEN WIJ VOOR U 
VERZORGEN. 

 

ZONWERING 

LUXAFLEX, BÉCÉ, VEROSOL,  
BD-LINE EN KEJE RAAMDECORATIE 

 

INBOUWKASTEN 

KASTEN UIT DE RAFFITO COLLECTIE 
KUNT U IN IEDERE GEWENSTE KLEUR 
EN INDELING SAMENSTELLEN. 
ALLES KAN VOOR U OP MAAT  
GEMAAKT EN GEMONTEERD  
WORDEN. 

HERENSTRAAT 47  NIEUWEGEIN  - TEL. 030 60 32150  -  WWW.JENJDONGELMANS.NL 

ONZE OPENINGSTIJDEN: DI-WO-DO-VRIJ-ZA, 09.30 - 17.00      

EVT. ‘S AVONDS OP AFSPRAAK. GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR 

26 

39



 

Boodschappen Bus
Hoogzandveld

VERTREK:

KONINGINNELAAN

AANKOMST: 

HOOGZANDVELD

ONZE BOOD- 
SCHAPPENBUS  
VERTREKT 
OP WOENSDAG 
EN VRIJDAG 

OM 11.00 UUR 
VANAF DE 
BUSHALTE IN 
VREESWIJK.
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L E U K  G E W E E S T ! 
Auteur: Monique de Beer 
Foto’s: Marja van Eijk

KINDERMIDDAG  
Woensdag 20 februari, maskers maken in het Dorpshuis.
Onder de deskundige begeleiding van Herman Schalker hebben 
de kinderen eigen maskers ontworpen. Daarnaast was er ook de 
mogelijkheid om leuke carnavalshoedjes te maken. 

PUBQUIZ VOOR KINDEREN
Woensdag 13 maart
De kinderen werden verrast door een geweldige PUBQUIZ. Een 
kindervariant op de maandelijkse PUBQUIZ in het Dorpshuis. 
De makers van de PUBQUIZ kregen dit keer hulp van een aantal 
kinderen. Het werd een succes: leuke, spannende en informatieve 
vragen, te zien in een mooie presentatie. Na wat onderlinge strijd, 
maar vooral met veel plezier, gingen alle kinderen met een kleine 
prijs naar huis.

WERELDKEUKEN
Tijdens het natafelen met de vrijwilligers en gastkoks van de 
Wereldkeuken spatte het enthousiasme om door te gaan er vanaf. 
Dus in september starten we weer op de vrijdagavonden. 
Alle tieners tussen de 10 en 14 jaar mogen weer meedoen. 

Met hulp van heel veel vrijwilligers en een bijdrage van de 
gemeente via Geins Geluk, is in september 2018 in Dorpshuis Fort 
Vreeswijk de Wereldkeuken van start gegaan: ‘Koken met jongeren 
in de Wereldkeuken’, een activiteit voor tieners van 10 tot 14 jaar.

In 3 rondes van iedere keer 5 workshops hebben jongeren van 
internationale gastkoks gerechten uit verschillende landen leren 
koken. In het seizoen 2018-2019 heeft de keuken uit Suriname, 
Koerdistan, Hongarije, Polen, Marokko, de Antillen, Vietnam, 
Syrië, Indonesië, Israël en Ukraïne de revue zijn gepasseerd. In de 
kookworkshop staat iedere week een ander land centraal. Kinderen 
leren koken onder leiding van gastkoks uit de buurt. Zij leren de 
kinderen de lekkerste gerechten uit hun land te maken. De kinderen 
koken voor zichzelf en als afsluiting worden ouders, vrienden en 
andere belangrijke mensen uitgenodigd om mee te eten. 



424242 WEEKAGENDA DORPSHUIS
FEBRUARI/MAART

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
1 x per maand
Creatief Schilderen  14.00 - 16.00 uur
Koor RefreshSing                        20.00 - 22.30 uur

DINSDAG

Ontmoetingscentrum           09.00 - 16.00 uur
Peuterspeelzaal Kind & Co      08.30 - 12.00 uur
Beter Bewegen   09.30 - 10.15 uur
Beter Bewegen  10.30 - 11.15 uur
Lunchcafé                                     12.00 - 13.00 uur
Country Line Dance                14.00 - 15.30 uur
Vreeswijk = Muziek !  15.30 - 19.00 uur
Country Line Dance        19.30 - 21.00 uur
Schaakvereniging  19.00 - 24.00 uur

WOENSDAG 

Ontmoetingscentrum     09.00 - 16.00 uur
Koersbal   10.00 - 12.00 uur
Inloop   09.30 - 12.00 uur
Schaakclub   14.00 - 16.00 uur
Kinderactiviteit  14.30 - 16.00 uur
1 x per maand
Karate     15.30 - 16.30 uur
Karate  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  
Ontmoetingscentrum  09.00 - 16.00 uur
Peuterspeelzaal Kind & Co  08.30 - 12.00 uur
Wandelgroep   10.00 - 11.30 uur
Inloop   10.00 - 12.00 uur
Lunchcafé   12.00 - 13.00 uur
Wereldkeuken/ DroomStart 17.00 - 19.00 uur
Pub-Quiz  3de vrijdag  20.00 - 22.30 uur
BINGO 2de vrijdag  20.00 - 22.00 uur
 
ZONDAG (laatste vd maand)   
Soep & cultuur    16:00 - 18.00 uur

Iedere maand extra activiteiten!
Meer informatie op www.fortvreeswijk.nl en 
www.facebook.com/FortVreeswijk

GENIETEN BIJ SOEP&CULTUUR 
OP ZONDAG  
Ook zo genoten op de laatste zondagen van de maand van de 
optredens en de heerlijke soep?
Wij wel. We hebben genoten van alle, heel verschillende optredens. We 
hoorden de swingende funk/soul band FunkThis tijdens Gluren Bij De Buren, 
werden verrast door het mooie optreden van The Civilized: het akoestische trio 
uit Haarlem van gitaar (Ronald Schram) en twee vocalisten (Nienke Verboom 
en Laura ten Hoedt). Soms gevoelig en melancholisch, soms opzwepend met 
een vleugje country. Heerlijk om naar te luisteren! En we werden ontroerd 
door de prachtige vertolking van nummers van Boudewijn de Groot, Bob 
Dylan, Leonard Cohen en The Rolling Stones door Adriaan Slob.

MUZIEKLESSEN   
Iedere dinsdagmiddag tot vroeg in de avond  klinkt er trompetgeschal, 
bonken de drums en horen we het tokkelen op de gitaren in het Dorpshuis. 
Grote en kleine kinderhanden brengen leven in de instrumenten en brengen 
veel leven in het Dorpshuis. Hans Viezee, de muziekdocent, weet kinderen 
enorm te inspireren. Blij komen ze binnen en blij gaan ze weer naar huis met 
wat ze geleerd hebben.
Zondag 30 juni kunt u de leerlingen samen zien spelen, tijdens de laatste 
SOEP&CULTUUR op zondag van dit seizoen.

NL DOET  
Vrijdag 15 maart zijn we met elkaar aan de slag gegaan met het opknappen 
van het speelplaatsje van de peuterspeelzaal. Geweldig zoals het er nu uit ziet. 
En nu ook met een mooie grote zandbak. Dank aan alle mensen die geholpen 
hebben en de kinderen wensen we veel speelplezier.

Oranjefondscollecte
Het OranjeFonds is een goede sponsor van Dorpshuis Fort Vreeswijk. We 
hebben een flinke bijdrage ontvangen voor de verbouwing, en de jaarlijkse 
giften voor onze deelname aan NL Doet en de Burendag besteden we aan 
leuke extra’s. Zoals: de picknicktafels, plantenbakken, partytent, een nieuw 
schuurtje en dit jaar een zandbak voor de peuters.
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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

Showroom:

Fortweg 5
3433 ZH Nieuwegein

030 - 60 60 60 1
www.bvrzonwering.nl

Buitenzonwering

Terrasoverkappingen

Garagedeuren en 
carports

Rolluiken en 
buitenjaloezieën

43

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

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

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

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

HET DORPSHUIS: MÉT, DOOR EN 
VOOR DE BUURT
Iedereen kan wel wat. Alle beetjes helpen en vele handen maken 
licht werk! Allemaal van toepassing op hoe we dat doen in het 
Dorpshuis. Alleen met elkaar lukt het om het Dorpshuis een heel 
fijne plek te laten zijn voor iedereen: jong en oud, oud en nieuw.  
Doet u ook een beetje mee? 

Er is genoeg keus in de werkzaamheden:
 1 x per maand assisteren bij kinderactiviteit op 

woensdagmiddag;
 PR-activiteiten;
 1 x per maand een bardienst bij een activiteit of een feestje;
 1 x per maand koken voor het lunchcafé op vrijdag;
 1x per 2 weken boodschappen doen voor het eetcafé op 

donderdag.
 Helpen bij het organiseren van de Wereldkeuken;
 Ramen zemen;
 Grote schoonmaak keuken.

Zit er iets voor u bij? Doet u mee? We garanderen u veel 
waardering en voldoening. Meer informatie kunt u krijgen van 
Carin van Meegen via vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com.

ALLES ONDER EEN DAK



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

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.

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

Wij 
weduwen 
zijn een 
taai volkje

Maya Stomp is een jonge we-
duwe, die over de plotselinge 
dood van haar man schrijft. Na 
een studie over rouwverwerking 
begon zij een eigen praktijk als 
rouwcoach. Op redelijk nuchtere 
toon vertelt ze het verhaal van 
haarzelf en haar man. Die twee 
hielden echt van elkaar.

Depositofonds
U kunt geld reserveren in het 
PCB Depositofonds. Ook als aan-
vulling op een uitvaartverzeke-
ring of als u niet wilt verzekeren. 
U bent niet gebonden aan een 
maandelijkse premie. Het bedrag 
wordt volledig aangewend voor 
de uitvaart. 


