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

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
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Wat gebeurde er in de jaren 1940 - 1945 in Vreeswijk en Jutphaas? 

Schrijfster Renée Blom schreef er een boek over. 

CO RO N A C R I S I S  H E E F T G ROT E G E VO LG E N

VO O R V R E E S W I J K S E E V E N E M E N T E N E N D O R P S H U I S F O RT V R E E S W I J K

De maatregelen die de overheid heeft genomen hebben een streep gezet 

door vele evenementen dit voorjaar.

G I D S E N G RO E P V R E E S W I J K

Het dorp is een en al historie en als je er rondloopt dan roept dat 

een sfeer van weleer op.

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.

Zo kabbelt alles voort en zo staat de wereld op zijn kop. De corona-
uitbraak schudt ons dagelijks bestaan compleet door elkaar. 
Veel activiteiten, waaronder Koningsdag, zijn afgelast en ook het 
dorpshuis is tijdelijk gesloten. Het is niet anders. Gezond blijven en 
worden staat voorop. 

De inhoud van de Beugelaer was, zoals u dat van ons gewend bent, 
voor een groot deel afgestemd op de activiteiten. Deze editie van de 
Beugelaer is weliswaar uitgedund, maar is toch zeer lezenswaardig. 
Je maakt bijvoorbeeld kennis met Jan Schoonewelle. Hij is de 
nieuwe voorzitter van de Vreeswijkse Oranjevereniging. Zijn 
debuut als voorzitter schuiven we een jaar vooruit.

Wat gebeurde er in de jaren 1940 -1945 in Vreeswijk en Jutphaas? 
Schrijfster Renée Blom schreef er een boek over. Het gaat over 
Duitse spionnen, enorme stromen vluchtelingen, over vluchtende 
kinderen en bombardementen van strategische doelen. Een boek 
vol foto’s, korte verhalen en getuigenissen. 

Rina Copier van den End schrijft in haar column over de bom op de 
Barbarakerk. De kapel aan de achterzijde veranderde in een krater 
van een paar meter diep.

De schepen in de Museumhaven weerspiegelen het historische 
beeld van de vrachtvaart tussen 1880 en 1950. Zij dragen bovendien 
bij aan een authentieke uitstraling van het oude schippersdorp 
Vreeswijk. Er was plek vrijgekomen, waardoor er plaats was voor 
drie nieuwe schepen: de Ertskade, Hartstocht en de Zes Broeders.  
U leest wat voor schepen het zijn.

Aandacht is er voor de Brulboei. Het Zeemanskoor ‘De Brulboei’ is 
onlosmakelijk verbonden met Vreeswijk. Al sinds 1997 klinken de 
liederen van het koor door de straten van Vreeswijk.

Wil je Vreeswijk écht leren kennen, ga dan op pad met iemand 
uit de gidsengroep Vreeswijk. Schakel de gidsengroep in bij een 
familie- of bedrijfsuitje en boek een rondleiding. Hoe u dat doet, 
leest u in deze Beugelaer.

Vergeet vooral niet regelmatig de website Invreeswijk.nl te 
bezoeken. Daar vind je actuele informatie over activiteiten.

Veel leesplezier en blijf gezond,

De redactie
Koop bij onze adverteerders, 
zij maken deze editie 
van de Beugelaer mogelijk.

http://www.destijlfloraldesign.nl/
https://www.instagram.com/slagerijkoekman/
https://www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-online-beugelaer/
mailto:beugelaer%40invreeswijk.nl?subject=Beugelaer%20digitaal%20ontvangen


ETEN BESTELLEN 
IN VREESWIJK
Veel ondernemers zorgen nu voor handige 
bestelmogelijkheden zodat zij hun zaak draaiende kunnen 
houden. En u voorzien blijft van heerlijk eten of prachtige 
bloemen. Bijvoorbeeld om uw lunch, diner of andere 
zaken te bestellen in Vreeswijk. Zo helpen wij de lokale 
ondernemers deze crisis door. 
www.invreeswijk.nl/eten-bestellen-in-vreeswijk

Geniet van de zon in de
tuin en op het balkon!

http://www.invreeswijk.nl/eten-bestellen-in-vreeswijk
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TWEE DORPEN 
IN OORLOGSTIJD
HERINNERINGEN UIT JUTPHAAS 
EN VREESWIJK
Wat gebeurde er in de jaren 1940 -
1945 in Vreeswijk en Jutphaas? 
Schrijfster Renée Blom schreef 
er een boek over. Het gaat over 
Duitse spionnen, enorme stromen 
vluchtelingen, over vluchtende 
kinderen en bombardementen 
van strategische doelen. Een 
boek vol foto’s, korte verhalen en 
getuigenissen. Op 7 mei komt het 
boek uit. 

Vanuit het Comité 4 en 5 mei en de 
Historische Kring Nieuwegein kwam de 
wens om de gebeurtenissen in Vreeswijk 
en Jutphaas tijdens de oorlog vast te 
leggen. Renée Blom wist als lid van het 
comité van die plannen, maar had in 
eerste instantie geen tijd. “Ik was bezig 
aan een boek over het leven van mijn 
moeder die tijdens de oorlog als Joods 
meisje in de kampen Westerbork en 
Theresienstadt terecht kwam. Dat boek 
is klaar en komt volgend jaar uit. Ik had 
nu dus tijd én zin om over Vreeswijk en 
Jutphaas te schrijven.” 

TWEEDE BOEK
Tijdens de aanloop naar dit boek sprak 
Renée met veel mensen. “Ik heb die 
periode als zeer bijzonder ervaren. 
Dat ik zomaar in hun fotoalbums 
mocht kijken en dat zij mij zomaar 
alles vertelden. Mensen stelden 
hun materiaal ter beschikking. Zo 
zijn Rina Copier van den End en Piet 
Daalhuizen heel belangrijk geweest 
voor het aanleveren van informatie en 
beeldmateriaal. Ik heb zoveel materiaal 
en verhalen kunnen verzamelen dat ik 
nu al kan vertellen dat er een tweede 
boek komt”, aldus Renée. 

STRATEGISCHE DOELEN
Renée: ”Vreeswijk is redelijk 
ongeschonden de oorlog 
doorgekomen, wat op zich bijzonder 
is als je nagaat dat er voor zowel de 
geallieerden als de bezetter best wel 
wat strategische doelen rond het dorp 
lagen. Met name de brug bij Vianen over 
de Lek was een paar keer doelwit voor 
de Duitsers en de geallieerden, waarbij 
ook de nodige slachtoffers vielen.”

Een passage uit een getuigenis van 
iemand die beschrijft wat er gebeurde, 
toen een aantal schepen in mei 1940 
met evacués vanaf de Lek via de 
Koninginnensluis Vreeswijk binnen 
kwam: “We lagen nog maar net in 
de Koninginnensluis of er kwamen 
weer Duitse vliegtuigen over. Hoe 
onverantwoord dit ook was… wij 
verdrongen ons op de luiken om dit te 
zien. Met donderend geraas kwamen ze 
aanstormen; maar afweervuur deed zijn 
best. De bommen belandden ver weg van 
de sluis. Toen ze voor de tweede maal 
een aanval waagden, zagen we een eind 
verder een vliegtuig neerstorten. Later 
vernamen wij dat er bommen waren 
gevallen tussen de vluchtelingen bij de 
brug van Vianen. Daar waren zeven 
doden gevallen en ook een paard had het 
niet overleefd.”

Rechts Bas Schouten, een verzetsman 
uit Vreeswijk. 
Foto: Archief Rina Copier van den End
Auteur: Hans Kraak
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BEATRIXSLUIS
Ook rond de Beatrixsluis gaan de 
nodige verhalen. Renée: ”Er was vooral 
de angst dat de sluis gebombardeerd 
zou worden en dus was er constante 
bewaking aanwezig en werden er 
allerlei voorzorgsmaatregelen genomen 
om aanvallers te kunnen afweren. Op 14 
mei 1940 bevonden zich nabij Vreeswijk 
al Duitse legereenheden van de SS-
Standarte der Führer. Op de morgen van 
de 15de mei verschenen er vóór de sluis 
vier Duitse patrouilleboten, uitgerust 
met een mitrailleurkoepel in de neus.”

LEVE WILHELMINA
De Beatrixsluis wordt door de Duitsers 
omgedoopt tot Oostersluis omdat niets 
meer de naam mocht dragen van een 
nog levend lid van het koningshuis.

Renée: ”Een bijzonder verhaal is hoe 
het hele dorp in actie kwam toen er 
schepen bij de Beatrixsluis aanlegden, 
waarop zo’n 2.000 mensen in de ruimen 
vastzaten die tijdens razzia’s waren 
opgepakt om in Duitsland aan het werk 
te gaan in de oorlogsindustrie. En hoe 
er toen ook nog eens tientallen mensen 
werden bevrijd door het georganiseerde 
verzet. Maar ook de actie van drie 
jonge vrouwen om in grote letters Leve 
Wilhelmina op een muur bij de sluis te 
schilderen, getuigde van lef en is een 
bijzondere daad van verzet.”

Het boek staat vol met herinneringen 
aan grote en kleine verzetsdaden van 
het herbergen van onderduikers, illegale 
slachterijen tot het verstoppen van hele 
schepen om vordering door de Duitsers 
te voorkomen. 

Hieronder nog twee voorbeelden van 
kleine verzetsdaden.

Goudsbloemen
“In de voortuin van de dienstwoning 
aan de Koninginnensluis had mijn 
vader ook een groot puntvormig perk 
gemaakt. Het waren toen nog niet van 
die mooie tuinen met bomen zoals nu, 
nee, het was allemaal grind. In die punt 
zaaide hij allemaal goudsbloemen. Op 
Koninginnedag hadden we dan allemaal 
op de sluis goudsbloemen voor het raam 
staan. Als ze er dan stonden riepen we 
OZO, Oranje Zal Overwinnen. Nu was er 
een NSB-er die in de Julianaweg woonde, 
die zei ieder jaar als hij mijn vader zag: 
“Volgend jaar gebeurt dat niet meer, 
hè”. Dan zei mijn vader: “Ja, volgend 
jaar gebeurt dat wel weer, want die 
goudsbloemen komen vanzelf op”. En 
ieder jaar weer hadden we allemaal op de 
sluis bloemetjes voor het raam staan. Ik 
vond dat wel leuk. Moeder was wel eens 
bang, dan zei ze: “Je wordt er nog eens een 
keer voor gepakt”. Maar ja, hij was voor de 
duvel niet bang.”
(Trees en Gijs Baars, Vreeswijk)

Trees en Gijs Baars. Foto genomen in 1971. 
Archief: Rina Copier van den End.

V.l.n.r: Annie met Maggy Schouten en Ali Duinkerken. Foto: Archief fam. v.d. Berg.



7Een teken van hoop
Naarmate de bezetter steeds meer 
regels oplegde en de vrijheden van de 
Nederlanders beperkte, zochten mensen 
naar houvast. En soms bestond dat uit 
heel kleine verborgen tekens van hoop.
Toen de Duitsers alles uit het openbare 
leven lieten verwijderen wat maar 
enigszins verwees naar nog levende leden 
van het koningshuis, werden er al snel 
andere manieren gezocht om toch uiting 
te kunnen blijven geven aan je trouw aan 
het koningshuis. Uit kleine muntjes werd 
het hoofdje van Wilhelmina gezaagd, 
waardoor met enig buigwerk een klein 
hoefijzertje ontstond dat als broche 
gedragen werd of aan een kettinkje.

Natuurlijk wordt in het boek ook 
aandacht besteed aan de steeds groter 
wordende schaarste van spullen en aan 
de hongerwinter.  Renée: 
“Ieder lapje grond werd benut 
om zoveel mogelijk voedsel te 
verbouwen. De gemeenteperken 
in de Koninginnenlaan waren tot 
aardappelveldjes en groentebedden 
omgetoverd. Ook kon je met je pannetje 
terecht bij de gaarkeuken om het te 
laten vullen met een eenpansmaaltijd. 
In Vreeswijk was de gaarkeuken 
gevestigd in de Julianaweg, ofwel de 
Willem de Zwijgerweg, in het pand van 
de heer Lenten, Victory Oil.” Mevr. van den End Smits harkt een perkje voor haar huis. Foto: Archief Rina Copier van den End.

OPROEP VOOR VERHALEN 
EN FOTO’S
Renée Blom gaat een deel twee van het boek schrijven en zij wil dat er een website 
komt, waarop alle verhalen makkelijk vindbaar en toegankelijk zijn voor iedereen en 
speciaal voor de jeugd. Zij doet daarom een oproep aan eenieder om materiaal en/of 
herinneringen te delen. Of kent ú misschien mensen die herinneringen en/of foto’s 
met u hebben gedeeld? Mail dan naar Renée Blom via:  wo2innieuwegein@gmail.
com of kijk op https://www.facebook.com/wo2innieuwegein.

Tot 7 mei is het boek in de voorverkoop verkrijgbaar voor €19,45 exclusief €3,90 
verzendkosten. Vanaf 7 mei kost het €23,00 exclusief verzendkosten. Het boek is te 
bestellen via wo2innieuwegein@gmail.com. 

Ook is het boek na 7 mei te koop bij de Museumwerf, bij de Bruna op het Muntplein 
en bij de Readshop in Nieuwegein City Plaza.

Renée Blom



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

SAMEN VERANTWOORD ONDERNEMEN

Dorpsstraat 13
3433 CH Nieuwegein 
T 030-6586438 

Rolafweg Noord 42 
3411 BK Lopik 
T 0348-724003

info@bloemenshop4rose.nl
www.bloemenshop4roses.nl 

Auto Totaal Service
Nieuwegein, Betuwehaven 2, 030-6042694

toyota-ats.nl

De nieuwe generatie Toyota Corolla Touring Sports is zuinig, krachtig en… biedt nóg meer zekerheid. Want de nummer 1 
in betrouwbaarheid geeft nu maar liefst 5 jaar garantie*. Meer weten? Ga naar toyota.nl/corolla.

De nieuwe generatie
TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS

Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 3,3 l/100 km (30,3 km/l) – 5,8 l/100 km (17,24 km/l). CO₂ 76-134 gr/km.

*5 jaar garantie bestaat uit 3 jaar Toyota fabrieksgarantie en 2 jaar Toyota Extra Care met een maximum van 200.000 kilometer. Extra Care is gelijk aan de fabrieksgarantie, exclusief slijtagegevoelige onderdelen, body- en lakwerk, 
interieur, accessoires en ornamenten. Vraag naar de voorwaarden bij uw Toyota dealer. 5 jaar garantie is geldig op geregistreerde voertuigen vanaf 19-12-2019.

NÚ MET 5 JAAR GARANTIE

Vanafprijs

€ 25.995,-
Netto bijtelling v.a.

€ 172,- p/m

https://www.happybike.nl/
https://www.facebook.com/alfredrijwielen
http://www.oorburg-intermodaal.com/
https://bloemenshop4roses.nl/
https://www.toyota-ats.nl/


99

DE BOM OP DE BARBARAKERK

Ik ben geboren in de Koninginnenlaan 8 tegenover de Barbarakerk. 
Op maandag 22 januari 1945 ben ik 8 jaar. Ik zit thuis met mijn voet 
op een stoel, want door het vele klompen dragen heb ik een zere 
voet. Mijn buurmeisje Gerrie Mesker is bij mij en we zitten spelletjes 
te doen. 

Ineens is er een enorme knal! Wat een knal! Alle ruiten van ons huis 
springen kapot. We schrikken ons een hoedje. Iedereen in de buurt 
vliegt naar buiten. De oude heer Vendrig, die net in de kerk zat, komt 
bleek van schrik naar buiten en kan alleen nog maar stamelen: “Er is 
een groot gat in de kerk”.

Ik pak snel een oude slof van mijn vader en doe die om mijn zere voet. 
Gerrie en ik gaan naar buiten en we zien dat alle glas-in-lood ramen 
van de kerk kapot zijn. Ik loop weer naar huis om een doos op te 
halen. Daarin doen we allerlei kleuren glas die rond de kerk liggen. 
Als je weinig speelgoed hebt als kind dan zie je andere 
mogelijkheden om mee te spelen. Zo kan je van die gekleurde stukjes 
glas hele mooie mozaïekjes leggen. We zijn er weken zoet mee 
geweest.

De Barbarakerk is zwaar beschadigd. De kapel aan de achterzijde is 
weggeslagen. Er is daar een krater van een paar meter diep. De pilaar, 
naast de preekstoel, die het dak rechts ondersteunt is een meter 
uit het lood en de koperen kuip van de preekstoel is naast zijn voet 
terechtgekomen. Voor kerkdiensten is de Barbarakerk onbruikbaar 
geworden. Het parochiehuis ‘Sint Jan’ aan de Dorpsstraat 58 wordt 
ingericht als kerkzaal. 

Later horen we dat de bom uit een Engels vliegtuig is gevallen. 
Het waarom is nooit duidelijk geworden. De bom zou bedoeld 
kunnen zijn voor de Villa ‘Hoog Sandveld’ of twee panden tegenover 
de kerk. Daar was de Kriegsmarine gelegerd. Het zou ook een 
afleidingsmanoeuvre geweest kunnen zijn, want er werden wapens 
gedropt in de polders rond Utrecht. In ieder geval staat er niets vast 
over het waarom de bom op de Barbarakerk is gevallen.

Het duurt na de oorlog nog even voordat de restauratie start, maar 
in 1947 is het zo ver. Op 1 december 1948 kan de kerk weer in 
gebruik worden genomen. De kosten van de restauratie bedragen 
11.000 gulden. En dat is meer dan de kosten van de bouw van de 
Barbarakerk in 1909.

Met Gerrie heb ik regelmatig contact. Ze woont nu in Nieuwegein 
Noord. Op de foto staat Gerrie links. In het midden staat mijn zusje 
Cock.

Rina Copier van den End
 

- column -

Foto links: Gerrie staat links en zusje Cock in het midden.



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

KOOP IN APRIL 

EEN PRODUCT

VAN KEUNE 

en maak kans op een 

GRATIS
stijltang t.w.v. 

€ 79,95

10% KORTING 
OP ALLE KLEURINGEN 

IN APRIL!

	
	
 
	
	
	
	
     Voor onderhoud, reparatie en vervanging van uw, 
 
     Cv Ketel 
     Radiatoren 

     Gaskachels 
     Geisers 
     Stadsverwarming  
     Mechanische ventilatie 

      
     Neemt u gerust een kijkje op onze website 
     voor meer informatie. 
 
     www.servicebedrijf-bensik.nl 
     info@servicebedrijf-bensik.nl 
     06-55742405 
     Casper Bensik 
				

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

voor 0 - 12 jaar in vreeswijk

www.kmnkindenco.nl

1. Kinderdagverblijf waterwereld
Uddelerschans 15
030 – 760 58 66

2.  Kinderdagverblijf kruimeltje
Graaf Willemlaan 116
030 – 601 82 96

3. Peutergroep piraatje
Fort Vreeswijk 1
030 – 601 84 08

https://www.haarstudiochantal.nl/
https://servicebedrijf-bensik.nl/
https://www.verstegen.net/
https://www.kmnkindenco.nl/
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J A N  S C H O O N E W E L L E  - 
N I E U W E  VO O RZ I T T E R  O RA N J E V E R E N I G I N G
“Niet alleen aan de zijlijn staan, maar ook zelf in ‘t veld meespelen!”
Auteur: Ghislaine Schilder

 Koningsdag 2020 zou de vuurdoop worden voor Jan Schoonewelle, de nieuwe voorzitter van de Vreeswijkse Oranjevereniging. Helaas 
moest door de uitbraak van het coronavirus de viering van Koningsdag in Vreeswijk dit jaar afgelast worden.

“Ik woon nu 3 jaar in Vreeswijk en werd vorig jaar benaderd door Rien Heesen om iets voor de Oranjevereniging te doen. Nu ben ik hier 
komen wonen omdat ik voorheen graag met Koningsdag en Kaarslicht in Vreeswijk kwam. Tja, en dan kan je alleen genieten van de 
evenementen, maar als inwoner mag je ook best een steentje bijdragen”, vertelt hij. 

Vorig jaar heeft Jan meegelopen en meegekeken bij de organisatie en op Koningsdag zelf. Hij werd verrast door het enthousiasme en de 
onderlinge saamhorigheid onder de vrijwilligers. “De samenwerking met de vrijwilligers is echt leuk! Na afloop was er een borrel voor alle 
vrijwilligers, pas toen zag ik hoeveel mensen zich inzetten voor Koningsdag. Ik was onder de indruk en vind het fijn deel te mogen uitmaken 
van deze gezellige club vrijwilligers”, aldus Jan.

Met het aantreden van Jan als de nieuwe voorzitter is het bestuur van de Oranjevereniging weer compleet. Vrijwilligers voor hand- en 
spandiensten op Koningsdag zelf of de dagen ervoor zijn altijd welkom. Het hoeft heus niet veel tijd te kosten, vertelt hij: “Al is het maar 
voor een paar uurtjes voor klusjes als het neerzetten van de hekken voor de fietsenstallingen, het ophangen van versieringen en dat het 
dorp na afloop netjes achtergelaten wordt. Vele handen maken licht werk!”

Vreeswijk is binnen en buiten Nieuwegein bekend om de vele evenementen. Door deze evenementen wordt niet alleen Vreeswijk op 
de kaart gezet, maar het is ook promotie voor heel Nieuwegein. Het steekt Jan dan ook enigszins dat de gemeente Nieuwegein zoveel 
verantwoordelijkheden delegeert aan de vrijwilligers van de Oranjevereniging. 

“Ik frons mijn wenkbrauwen als ik zie hoeveel geld maar ook 
tijd het kost om aan de veiligheidseisen te voldoen. Tuurlijk, de 
gemeente ondersteunt ons zoals met het ter beschikking stellen 
van dranghekken en het ophalen van het afval. Maar kosten zoals 
voor het inhuren van EHBO en reddingsbrigade komen voor 
onze rekening. Jammer dat deze kosten niet door de gemeente 
Nieuwegein overgenomen worden. Daarnaast is het aanvragen 
van vergunningen een dusdanig tijdrovend proces dat het bijna 
een fulltime baan is. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat risico’s 
vermeden worden, maar het lijkt nu wel of ook de kans op een 
risico vermeden moet worden”, verzucht Jan.

De kersverse voorzitter moet nu een jaartje langer wachten op zijn 
vuurdoop. “Maar Koningsdag staat al jaren als een huis in Vreeswijk 
en dat blijft zo, ook nu het dit jaar niet door kan gaan. We gaan 
er in 2021 met z’n allen een heel mooie Koningsdag van maken!”, 
aldus Jan.

Interesse om volgend jaar mee te helpen?
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden of 
mensen die incidenteel een handje willen helpen. 
Alle hulp is welkom.

Meld je aan en bel 06-20197835 of mail naar 
koningsdag@invreeswijk.nl
www.invreeswijk.nl

Oranjevereniging
Vreeswijk

mailto:koningsdag%40invreeswijk.nl?subject=
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LUNCH 
DINER 
DRINKS

T 030-6062053 | E info@restariahetanker.nl
www.restariahetanker.nl

ook voor een heerlijke 
lunch kunt u bij ons terecht! 

•  Wij bezorgen in de ochtend 
  tussen 09.00 - 11.00 uur
•  Veilig en gemakkelijk 
 betalen met iDEAL
•  Gratis af te halen bij 
 onze banketbakkerij 
 aan de Veluwehaven
  vanaf 7.00 uur

tamminga.nl

bestel De allerlekkerste 
taarten en gebak ONLINE

Na een grote verbouwing heeft Léon Chaigneau zijn cafetaria heropend als Restaria 
Het Anker. Nog altijd dé plek in Vreeswijk en omstreken om patat en snacks af te 
halen. Maar nu ook een gezellige plek om wat uitgebreider te eten.

“Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en heb gekozen voor een nieuwe bedrijfsformule. 
Het vertrouwde assortiment in het afhaalgedeelte is uitgebreid met een superleuk 
burger-concept met keuze uit 8 verschillende broodjes hamburger, waaronder een 
vega-burger”. Belangrijkste doel was echter de eetbeleving in het zitgedeelte verbeteren. 
“Door het vele hout, de warme aardetinten maar ook door het nieuwe meubilair voelt de 
ruimte nu warm en gezellig aan, als een echt restaurant”, vertelt Léon trots.

De nieuwe menukaart heeft een uitgebreid aanbod van voor-, hoofd- en nagerechten. 
Daarnaast ligt de focus nu ook op de lunch met tosti’s, belegde pistolets en Waldkorn 
broodjes in het assortiment. “Die uitbreiding werpt zijn vruchten af, ik merk dat de lunch 
echt aantrekt”, aldus Léon.

Als laatste is de website en de bestelapp gebruiksvriendelijker gemaakt; bestellen is 
gemakkelijk, snel gedaan én minder wachttijd bij het afhalen!

Voor meer informatie kijk op www.restariahetanker.nl, volg Restaria Het Anker op 

Facebook en Instagram, of download de app (Restaria bestelapp).

RESTARIA HET ANKER 
VAN PATATJE MET TÓT 3-GANGENMENU 

https://www.restariahetanker.nl/
https://www.tamminga.nl/
http://www.restariahetanker.nl
https://www.facebook.com/RestariahetAnker/
https://www.instagram.com/restariahetanker/?hl=nl
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N I EUWE SCHEPEN  I N  MUSEUMHAVEN VREESW I J K  

Museumhaven Vreeswijk is onderdeel van Museumwerf Vreeswijk en is vaste thuishaven voor een aantal historische 
binnenvaartuigen. De schepen zijn gerestaureerd of hebben een restauratieplan waardoor zij nu of op termijn eruitzien als het 
werkschip van vroeger. Zo weerspiegelen zij het historische beeld van de vrachtvaart tussen ± 1880 en 1950 en dragen ze bij 
aan een authentieke uitstraling van het oude schippersdorp Vreeswijk. Na vertrek van een aantal vaste liggers kwam ruimte vrij 
voor nieuwe oude schepen. In samenwerking met de schouwcommissie koos de Museumwerf voor motorsleepboot Ertskade, de 
tjalk Hartstocht en de koftjalk Zes Broeders. Daarbij is gelet op uitstraling, (potentiële) authenticiteit en een goede mix van het 
schepenbestand. We stellen de schepen graag aan u voor. 

Ertskade
De Ertskade is een ranke en tegelijk stoere motorsleepboot, 14,18 meter lang en 3,66 breed. Tijdens 
het werfweekend heeft u het schip met haar indrukwekkende motor (2-cilinder Kromhout uit 1941, 
110 pk) wellicht al bewonderd. De Ertskade werd in 1915 als stoomsleper gebouwd bij een Vlaardingse 
werf. Ze droeg de namen: Goeree en Essai. Ertskade is haar oorspronkelijke naam. 

Hartstocht
De Groningse tjalk Hartstocht is gebouwd in 1910 bij scheepwerf O. Smit in Stadskanaal. Ze is 23,37 
meter lang en 4,47 breed. Haar laadvermogen was ruim 100 ton. Ze was opgewassen tegen wateren 
als de Waddenzee en de Zuiderzee/IJsselmeer waar ze werkte in de schelpenvaart. Zeilend en later op 
de motor voer ze tot 1978 als vrachtschip. Na enkele jaren chartervaart werd ze varend woonschip. 
Haar namen waren: Juliana, Avontuur, Jawi, Iron Butterfly, Marrigje en Mercator. Hartstocht is niet haar 
oorspronkelijke naam. Voor de tjalk is een restauratieplan opgesteld. De verwachting is dat ze er op 
termijn weer prachtig en authentiek uitziet. Hartstocht wordt de woning van een gezin met kinderen.

Zes Broeders
Elk schip heeft wel iets aparts. Maar koftjalk Zes Broeders spant de kroon. Ooit waren koftjalken talrijk. 
Er nu zijn nog zo’n 10 exemplaren over! Koftjalken waren robuuste zeilschepen, gebouwd voor de kustvaart. Zij verschillen van hun 
binnenzusters - de ‘gewone’ tjalken - door een zwaardere bouw, diepere zeeg, de vaste verhoging en versteviging van de verschansing 
en hun vooruitstrevende, verstevigde neus (schoenersteven). Hun roef had vaak patrijspoorten i.p.v. ramen. De Zes Broeders is een beer 
van een tjalk, ruim 25 meter lang en 5,25 breed en had een laadvermogen van 168 ton. Ze werd in 1909 gebouwd bij scheepswerf Wed. Y. 
de Jong in het Groningse Ruischerbrug. Een periode voer ze op Rotterdam en Londen. Tijdens WO II voer ze onder de Kriegsmarine rond 
Noorwegen. Vanaf 1954 bleef het schip op de binnenwateren. Vervolgens lag het tientallen jaren stil als kantoorschip, overslagschip bij de 
visserij en als logementschip in het Duitse Hooksiel. In 2006 keerde ze terug naar Nederland en kwam in handen van de huidige eigenaar 
die van de restauratie veel werk maakt. Zes Broeders is haar oorspronkelijk naam. Andere namen waren: Electa, Riebo, Oltem, Malzwim en 
Neuwerk.

De schepen in de Museumhaven zijn voorzien van een informatiebord. Aan die van de nieuwelingen wordt gewerkt. Mocht u een 
interessant ommetje willen maken, zorg dan dat de Prins Hendriklaan op de route ligt en geniet van al het moois uit vervlogen tijden!

Tekst en foto’s: Cisca de Ruiter, Museumwerf Vreeswijk

Ertskade Zes Broeders op helling 2017



Hoog Zandveld 24B
3434EE Nieuwegein

030-6067125

info@groentweewielers.nl

www.groentweewielers.nl

www.facebook.com/
groentweewielers

Maandag : Gesloten
Dinsdag
t/m vrijdag : 09:00 - 18:00 uur
Zaterdag : 09:00 - 16:30 uur
Zondag : Gesloten

U kunt ons vinden op het 
gezellige Winkelcentrum 
Hoog Zandveld.

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.

uw GOUDSMID, voor een UNIEK en PERSOONLIJK sieraad

Raadhuisplein 6 
3433 ZA Nieuwegein

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

Nieuw adres
Waterveste 6
3992 DB Houten

Telefoon
030 606 0601
bvrzonwering.nl

Wij zijn 
verhuisd
Zo kunnen we u nog 
beter inspireren 
om eindeloos te 
genieten. Kom langs, 
u bent van harte 
welkom in onze 
nieuwe showroom.

persoonlijk & 
effectief

http://www.groentweewielers.nl/
http://ac-keuringen.nl/
https://www.vonneshomestyling.nl/
https://www.goudsmederij-emm.nl/
https://www.bvrzonwering.nl/
https://www.wammesfysiotherapie.nl/de-praktijk/even-voorstellen/wouter-wammes/
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Beste Vreeswijkers,

Op het moment dat ik dit schrijf gelden al bijna drie weken 
bijzondere maatregelen om te voorkomen dat het corona-
virus zich verder verspreidt. We blijven zo veel mogelijk thuis 
en komen ook niet in groepjes bij elkaar,  houden voldoende 
afstand, de scholen en de horeca zijn tenminste tot en met 
28 april gesloten. Families krijgen door corona te maken met 
ernstig zieke familieleden, of misschien wel met een  familielid 
dat komt te overlijden. Met deze families leef ik erg mee en 
wens ze veel sterkte in deze tijd.

In andere jaren bent u gewend dat rond deze tijd De Beugelaer 
verschijnt met veel informatie over alle activiteiten die in 
Vreeswijk georganiseerd worden. Maar helaas kunnen die dit 
jaar geen doorgang vinden, evenementen zijn vooralsnog tot 
1 juni niet toegestaan. Toch wil ik alle betrokken vrijwilligers 
en organisatoren van deze evenementen bedanken voor 
het werk dat ze al verzet hebben en ook al het werk dat met 
deze afgelastingen samenhangt. Gelukkig merk ik veel begrip 
voor deze situatie en houdt vrijwel iedereen zich aan alle 
voorschriften.

Vreeswijk is een veerkrachtige gemeenschap waar nu ook nieuwe 
activiteiten ontstaan om elkaar te helpen. Dank daarvoor! Het is 
goed om te zien dat mensen oog hebben voor elkaar en omzien 
naar elkaar. Juist als dat nodig is voor die mensen die zich zelf 
minder goed kunnen redden of er helemaal alleen voorstaan. En 
laten we niet de vele ondernemers vergeten die ook moeilijke 
tijden doormaken.

Misschien geeft deze tijd ook de ruimte om na te denken 
hoe we na deze crisis verder gaan. Blijven we doorgaan met 
de goede dingen die we nu door de noodzaak bedenken? 
Nemen we straks meer tijd om er voor elkaar te zijn? Ik roep u 
op om ondanks alles niet bij de pakken neer te zitten. Als we 
ons allemaal aan de afspraken houden om te voorkomen dat 
corona zich verder verspreidt komt er ook weer de tijd dat de 
bijzondere maatregelen niet meer nodig zijn.

Frans Backhuijs,
burgemeester van Nieuwegein.

V R E E S W I J K    
is een veerkrachtige gemeenschap

Unieke dag in een authentieke setting
De organisatie van de Authentiek Dag Vreeswijk is alweer druk 
aan de gang met het organiseren van een feestelijke 11e ADV, 
d.d. 5 september 2020, in en rond de oude dorpskern van het 
monumentale Vreeswijk. Deze dag staat zoals vanouds in het 
teken van vele geliefde authentieke oldtimers van voor 1980. 

Berijders van zowel auto’s als vrachtauto’s, tractoren, 
motorfietsen en brommers zijn welkom om hun vervoersmiddel 
te showen en eventueel een mooie route mee te rijden. Het is 
dan ook leuk als de berijders in dezelfde kleding gestoken zijn 
die hoort bij de leeftijd van het voertuig. Daarnaast zijn er weer 
diverse demonstraties van oude ambachten rond de kolk. De 
ingeschreven deelnemers worden welkom geheten met koffie, 
tompouce, routeschild en de routebeschrijving en aan het einde 
van de dag ontvangt ieder ook weer een prachtig aandenken aan 
deze dag.

De Authentieke Dag Vreeswijk is een uniek evenement. De tijd 
van weleer wordt tastbaar in de nostalgische sfeer van het oude 
schippersdorp. U bent er toch ook bij?

We zien u graag zaterdag 5 september a.s.

Inschrijven:
www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-authentieke-dag-vreeswijk

https://www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-authentieke-dag-vreeswijk/


NU MET GR ATIS 
TREKHA AK 

T.W.V. € 1.255

AUTOBEDRIJF CLUISTRA NIEUWEGEIN
Betuwehaven 1 | 3433 PV Nieuwegein
030 - 6062598 | www.cluistra.nl | 

N i e u w e g e i n  |  V e e n e n d a a l C l u i s t r a  L e a s e

MAZDA CX-5
RI JKLAAR VANAF  €  36.340
.  Toonaangevend in het segment

.  Zeer rijke standaarduitrusting

.  Hoog trekgewicht, 1.800KG tot 2.100KG

Mazda CX-5 vanaf € 36.340. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 4,9 tot 7,2 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / 
CO2-uitstoot van 128 tot 164 g/km. De vermelde NEDC waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn 
terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken, excl. 
metallic/mica lak en opties. Actie geldig bij particuliere en zakelijke aanschaf van een Mazda CX-5 2019 met registratie voor 31 maart 
2020. Niet geldig in combinatie met zakelijke/private lease en andere acties. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke 
specifi caties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden:www.mazda.nl.

DRIVE  TOGETHER

200108 Cluistra - Advertentie Mazda CX-5 - 210x148mm [opmaak 01].indd   1200108 Cluistra - Advertentie Mazda CX-5 - 210x148mm [opmaak 01].indd   1 04-03-2020   11:1104-03-2020   11:11

Nijverheidsweg 9HH
3433 NP  Nieuwegein

T 030 – 604 30 73

info@scholmanservicebedrijf.nl
www.scholmanservicebedrijf.nl

VAKKUNDIG MAATWERK 
IN KLIMAATBEHEERSING

Openingstijden:
Dinsdag t/m donderdag van 8:30 tot 17:30 uur
Vrijdag van 8:00 tot 20:30 uur
Zaterdag van 8:00 tot 16:00 uur

Handelskade 57 
3434 BD Nieuwegein 

T 030-6061582
John’s Hair Design
johns_hair_design

Wij zijn gespecialiseerd in haar kleuringen

https://www.cluistra.nl/
https://www.scholmanservicebedrijf.nl/
https://www.facebook.com/Johns-Hair-Design-498509053512727
https://www.facebook.com/vishandelrobbertsier


Denk je aan Vreeswijk, dan denk je aan ‘De Brulboei’ 
en omgekeerd is het niet anders. Het Zeemanskoor ‘De 
Brulboei’ is onlosmakelijk verbonden met Vreeswijk. Al 
sinds 1997 klinken de liederen van ons koor door de straten 
van Vreeswijk en zijn wij als brulboeiers aanwezig bij de 
vele festiviteiten in ons ‘dorp’.

Velen associëren de naam ‘Brulboei’ met het geluid dat ons koor 
produceert, maar niets is minder waar. In een schippersdorp 
hoeft eigenlijk niet uitgelegd te worden dat het begrip 
brulboei afkomstig is uit de scheepvaart. Het is een boei met 
een mistsein, oftewel een nautofoon, maar dat wist u natuurlijk 
al lang.

Op donderdagavond repeteert ons koor in de Willem 
Alexanderschool en is het elke keer weer een feestje om samen 
gezellig te zingen. Het woord gezellig typeert ‘De Brulboei’. 
Gezelligheid en saamhorigheid staan hoog in het vaandel. Voor 
elkaar, maar ook voor anderen klaar staan vinden wij vanuit 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid erg belangrijk. 
Om die reden hebben wij onder andere geholpen met  het 
plaatsen van speelwerktuigen bij de Willem Alexanderschool.

Onze samenwerking met de Activiteitengroep Vreeswijk is zeer 
hecht. Bij de activiteiten in ons ‘dorp’ zijn we steevast aanwezig 
en delen we de lasten en de lusten. Of het nu gaat om het 
aanvragen van een vergunning, het ondersteunen met een 
geluidsinstallatie of het delen van de kosten, altijd zijn we er 
voor elkaar. Eén van de hoogtepunten van deze samenwerking 
was wel ons optreden tijdens het bezoek van Koning Willem 
Alexander en Koningin Máxima aan ons mooie ‘dorp’ op 30 mei 
2013.

Op Koningsdag zijn wij als koor steevast te zien op de hoek 
van de Koninginnen- en de Prins  Hendriklaan waar we het 
toegestroomde publiek laten genieten. Vorig jaar hebben we 
voor de laatste keer het Sluizenfestival georganiseerd. Na tien 
jaren is het weer tijd voor iets nieuws en we hopen dan ook dat 
de samenwerking met de Activiteitengroep Vreeswijk tot iets 
moois kan leiden. 

Per jaar treden we als koor ongeveer dertig keer op voor 
diverse groepen en veelal zijn we ook te bewonderen op een 
aantal festivals. Zoals de naam van het koor al doet vermoeden 
zingen we veel bekende zeemansliederen, maar ook draaien 
we onze hand niet om voor een Nederlandse vertaling van 
bijvoorbeeld het Slavenkoor van Guiseppe Verdi. Meezingers 
zoals ‘De Woonboot’ en ‘Het kleine café aan de haven’ ontbreken 
uiteraard ook niet in het repertoire dat inmiddels 115 nummers 
kent.

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst onze medewerking 
verleend aan Vreeswijk bij Kaarslicht. In de bomvolle Dorpskerk 
hebben we als koor speciaal ingestudeerde kerstliederen 
ten gehore gebracht. Weer iets heel anders, maar zeker voor 
herhaling vatbaar.

Wij begrijpen goed dat uw belangstelling, om lid te worden van 
ons gezellige koor, na het lezen van dit stuk is aangewakkerd. 
Belangstellenden kunnen ter kennismaking te allen tijde een 
aantal repetities bijwonen, om te zien of het koor aansluit bij 
de persoonlijke wensen. Neem daarvoor s.v.p. contact op 
met Henk Bouwknegt, 06-36095639 of mail aan secretaris@
debrulboei.nl.

Auteur: Henk Bouwknegt
Foto: R. Jacobs

Z E E M A N S KO O R  ‘ D E  B R U L B O E I ’
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VOORJAAR IN VREESWIJK
De wilg is één van de eerste inheemse lentebloeiers. In het voorjaar zijn de bloemen, 
de wilgenkatjes, erg belangrijk voor de bijen. Aan sloot- en grachtenkanten vormen 
de knotwilgen een versteviging van de oevers. Bij guur weer vormen ze in open weilanden 
een beschutting voor het vee tegen wind en regen. 



1919



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

JULI

SCHIPPERSCAFÉ  
Museumwerf Vreeswijk
Elke laatste vrijdagmiddag 
van de maand, van 15.00 tot 
18.00 uur, is er Schipperscafé.

31
JULI

THEMAZONDAG
Museumwerf Vreeswijk
Workshop fotografie (Let op: 
deelname € 7,50. Deelnemers 
van tevoren aanmelden via 
museumwerf@museumwerf.nl)

05

SEPTEMBER

SEPTEMBER SEPTEMBERSEPTEMBER

SEPTEMBER

SEPTEMBER

DECEMBERNOVEMBER

AUGUSTUS

SEPTEMBER

AUGUSTUS

AUTHENTIEKE DAG
In Vreeswijk
Zaterdag 5 september ronken 
van 10.00 tot 17.00 uur 
de klassiekers door Vreeswijk. 
Volle aandacht is er voor het 
rijdend erfgoed.

SLUIZENLOOP
In Vreeswijk
Een mooie route langs de oude 
sluizen en het rijksmonument 
Fort Vreeswijk. Een mooie 
sportieve start van het nieuwe 
schooljaar. Loop je met ons 
mee?

SCHIPPERSCAFÉ 
Museumwerf Vreeswijk
Elke laatste vrijdagmiddag 
van de maand, van 15.00 tot 
18.00 uur, is er Schipperscafé.

WERFWEEKEND
Museumwerf Vreeswijk
Museumwerf Vreeswijk houdt 
op 5 en 6 september weer 
haar jaarlijkse Werfweekend. 
‘Binnenvaart en de Romeinen’ .

OPEN MONUMENTEN-
WEEKEND
In Vreeswijk
Beleef je leermoment in een 
leermonument op 12 en 13 
september.

KAARSLICHT
In Vreeswijk
Sfeervol Vreeswijk omgetoverd
tot een sprookje tussen 
19.00 en 22.00 uur.

INTOCHT SINTERKLAAS
In Vreeswijk
Zaterdag 14 november komt 
Sinterklaas met zijn pieten aan. 
Voordat de Sint aanmeert in 
Vreeswijk, is er in de Oude Sluis 
vanaf 12.00 uur een leuk 
voorprogramma.

SLUIZENFESTIVAL
SCHIPPERSCAFÉ  
Museumwerf Vreeswijk
Elke laatste vrijdagmiddag 
van de maand, van 15.00 tot 
18.00 uur, is er Schipperscafé.

ZALMSCHOUWEN
Museumwerf Vreeswijk
Het gaat om historische 
zeilschepen, bijna allemaal 
zalmschouwen, die onderweg 
zijn naar Sail 2020.

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

05

13 2512

05

12

1614

06

11

28

19.00 - 01.00 uur.
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O N D E R N E M E R  I N  B E E L D 
Auteur: Ghislaine Schilder 

Dorpsstraat 13
3433 CH Nieuwegein

 030-6586438 
bloemenshop4roses.nl

Bloemenshop 4-Roses

bloemenshop4roses

VAN KOPAK NAAR BLOEMSHOP 4-ROSES

BLOEMENWINKEL ÉN TUINCENTRUM 
IN HARTJE VREESWIJK

“Ik ben gemaakt, geboren en getogen boven in het pand waar 
nu de Dagwinkel zit, een Vreeswijker in optima forma dus!”, 
aldus een lachende Remco van Dijk. “Mijn opa is daar vroeger 
begonnen met een Spar-supermarkt en ik heb destijds als 
derde generatie de supermarkt overgenomen van mijn vader. 
Vreeswijkers zullen zich de Kopak nog wel herinneren. Met 
mijn bloemenshop 4-Roses zit ik nu twee panden verder van 
waar het begon, het moet zo zijn!”

Rond de eeuwwisseling stopte de groothandel waar Remco al zijn 
inkopen voor de Kopak deed. De nieuwe formule sprak Remco 
niet aan en daarom besloot hij te stoppen met de supermarkt. De 
bloemenafdeling van zijn Kopak had hij al eerder verhuisd naar het 
pand aan Dorpsstraat 7. Van de beslissing om daar verder te gaan met 
een ‘echte’ bloemenwinkel heeft Remco nooit spijt gehad. 

VERHUIZING NAAR GROTER PAND 
En duidelijk tot groot genoegen van Vreeswijk, want al snel groeide 
zijn bloemenwinkel 4-Roses uit zijn voegen. Reden voor Remco 
om uit te kijken naar een groter winkelpand. Dat vond hij een paar 
panden verderop aan Dorpsstraat 13. “Een hele verbetering, ik ging in 
winkeloppervlakte van 30 m2 naar 100 m2. Grootste pluspunt was dat 
het pand een grote tuin had”, vertelt hij.

VERTROUWD TEAM MEDEWERKERS 
4-Roses zit hier nu alweer 10 jaar, tot volle tevredenheid van Remco. 
Hij vertelt verder: “Ik heb genoeg binnen- en buitenruimte en ik werk 
hier met een geweldig team. Marleen werkt hier al 11 jaar, Nadine 
8 jaar en Sabrina is inmiddels ook een vertrouwd gezicht in de winkel 
geworden”. Dankzij dit goede team durfde Remco het 3 jaar geleden 
aan een tweede winkel in Lopik te openen. Hij verdeelt zijn tijd nu 
over deze twee locaties.

PLUKBOEKET OOK TREND IN VREESWIJK 
Op de vraag of de smaak van de Vreeswijkers veranderd is in de loop 
der jaren antwoordt hij dat Vreeswijkers zeker trendgevoelig zijn. 
“Vroeger was het ronde boeket het helemaal, nu is het plukboeket 
met veel verschillende bloemen veel gevraagd. Doordat ik elke dag 
‘s morgens vroeg zelf inkoop op de veiling ben ik flexibel en kan ik 
voor ieders smaak inkopen. Ook voor trouw- en rouwwerk kan ik alle 
wensen vervullen”, zegt Remco.

KLEIN TUINCENTRUM
Elk voorjaar verandert de tuin achter de bloemenwinkel in een 
tuincentrum. Het is nog heel eventjes wachten maar na IJsheiligen 
barst de verkoop van eenjarigen los en verandert de achtertuin in een 
ware bloemenzee. “Niet iedereen weet dat je om je balkon en tuin 
klaar te maken je Vreeswijk niet uit hoeft. Kom eens kijken, loop door 
de winkel naar achteren en laat je in het buitengedeelte verrassen 
door ons uitgebreide aanbod!” aldus Remco.
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https://www.facebook.com/Bloemenshop4roses/
https://www.instagram.com/bloemenshop4roses/
https://www.facebook.com/Bloemenshop4roses/
https://www.instagram.com/bloemenshop4roses/


Boodschappen Bus
Hoogzandveld

VERTREK:

KONINGINNELAAN

AANKOMST: 

HOOGZANDVELD

ONZE BOOD- 
SCHAPPENBUS  
VERTREKT 
OP WOENSDAG 
EN VRIJDAG 

OM 11.00 UUR 
VANAF DE 
BUSHALTE IN 
VREESWIJK.

Particuliere belegger in commercieel vastgoed.

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

https://www.facebook.com/AHHoogzandveld
http://www.vanderlouwvastgoed.nl/
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OUDE WERFBAAS
Vrijdag 28 februari was de laatste officiële werkdag voor Ton 
van der Heijden als werfbaas van Museumwerf Vreeswijk. 
Vorig jaar vierden we zijn 50-jarig jubileum! Vanaf zijn 15e 
al is Ton verbonden met de werf. Hij kwam daar als leerling-
machinebankwerker, werd ijzerwerker/lasser en later calculator/
constructeur. Hij schopte het uiteindelijk tot werfbaas van de 
Museumwerf die hij onder zijn leiding mede vormgaf. In editie 4 
- 2019 van de Beugelaer heeft u er uitgebreid over kunnen lezen. 
Nu hij als werfbaas met pensioen is gegaan, betekent dat niet 
dat Ton de Museumwerf verlaat. Hij blijft in dienst en hoopt in 
zijn nieuwe functie als opleider de komende jaren zijn droom te 
verwezenlijken: het opleiden van jongeren in het vak van lasser/
ijzerwerker. Hij heeft een schat aan ervaring en deskundigheid 
te bieden in combinatie met geduld en warme belangstelling 
voor de medemens. Deze combi is van grote waarde in onze 
maatschappij waarin steeds minder technici worden opgeleid 
en mensen buiten de boot vallen. Het verdwijnen van kundige 
handen op de werkvloer wordt in tal van bedrijven en branches 
gevoeld. Ton zal lespakketten samenstellen, nieuwe contacten 
met scholen en bedrijven leggen of verder uitbouwen en 
Museumwerf Vreeswijk neerzetten als goede leerplek voor de 
vakmannen en -vrouwen in de toekomst. Ook voor ons drijvend 
en varend erfgoed is dat goed nieuws. Behoud is slechts mogelijk 
als ook kennis en kunde beschikbaar blijven.

NIEUWE WERFBAAS
Ook voor Museumwerf Vreeswijk is continuïteit belangrijk. 
De werf heeft gezocht naar een opvolger voor Ton. Na een 
sollicitatieprocedure is Dick van Dam gekozen als nieuwe 
werfbaas. 

Dick heeft eveneens al heel wat voetsporen op de werf staan. 
De geboren Vreeswijker werkte voorheen, net als Ton, bij 
Scheepswerf en Machinefabriek Buitenweg. Als 17-jarige begon 
Dick daar in 1977 als vakantiewerker. Dat beviel zo goed dat 
hij daarop in dienst kwam als leerling-ijzerwerker/lasser. In 
1989 maakte Dick de overstap naar de draaierij waar hij zich 
bekwaamde in het vak van draaier/machinebankwerker. Tien 
jaar later vertrok hij naar Fischcoon in Vianen, een bedrijf dat 
brandblusapparatuur, hydrauliek en generatorsets maakte voor 
de offshore en raffinaderijen. 

In 2016 kwam Dick buurten op de werf en hoorde dat er plaats 
was voor een goede ijzerwerker/lasser. Dick dacht eerst dat dit 
een grapje was, maar had het toch in zijn oren geknoopt. Korte 
tijd later fuseerde Fischcoon met een ander bedrijf waardoor de 
helft van het personeel, waaronder Dick, overtallig raakte. Dick 
greep zijn kans. En niet veel later keerde hij terug naar de werf die 
inmiddels Museumwerf Vreeswijk was geworden. Met Dick werd 
de werf weer een allround medewerker rijker. Met zijn achtergrond 
als ijzerwerker/lasser, draaier en machinebankwerker kan Dick 
alle klussen aan. Met zo’n staat van dienst kent Dick het klappen 
van de zweep waardoor hij als opvolger van Ton een voor de 
hand liggende keuze is. 

Uiteraard zal Ton zijn collega de komende tijd bijstaan en inwerken. 
Omdat Dick ook op de werkvloer actief blijft, zal Ton een deel van 
de administratieve taken blijven uitvoeren. Veranderingen dus 
bij Museumwerf Vreeswijk. Tussen de historische schepen wordt 
gewerkt aan de toekomst. Ton en Dick hebben er zin in!

OUD EN N I EUW B I J  MUSEUMHAVEN VREESW I J K  
Tekst en foto’s: Cisca de Ruiter, Museumwerf Vreeswijk
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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: BEVRIJDING

Mail de oplossing, uw naam en telefoonummer naar beugelaer@invreeswijk.nl en maak kans op:
Een echte Vreeswijkse vlag en een cadeaubon van Broodje Vreeswijk. De inzendingstermijn sluit op 31-5-2020. 
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Anjer
Bunker
Cellen
Defile
Geallieerden
Herdenken
Hulp

Invasie
Jaren
Manschap
Marine
Ondergrondse
Oorlogsgraf
Oorlogsmonument

Oranje
Plofsluis
Ras
Rode Kruis
Rust
Samen
Soldaat

Staken
Traan
Vaal
Veilig
Verlies
Verraad
Vijfenzeventig

Vragen
Vrede
Vuurwerk
Wilhelmina

    

T N E M U N O M S G O L R O O

N E K N E D R E H P K O G G O

E D E F I L E O L R D E I P R

S A I O R D A O M E A T A E L

D A S L E A F A K L N H J O O

N R A R O S N R L E P N E R G

O R V I L S U I V R A G E N S

R E N U C I E E M R S N O N G

G V I H S E Z S O L D A A T R

R S A R R N N E L L E C M S A

E P D D E O R I P L U H P E F

D B E F E K G T R A A N L R N

N N J A R E N S T A K E N I A

O I K R E W R U U V M V E N W

V E R L I E S R B G I L I E V

OPLOSSING:



WINNAAR VREESWIJKSE WOORDZOEKER
De juiste oplossing van de puzzel was ‘Veiligheid in de buurt’.
We feliciteren Roelie Munnik-van Dijk met de gewonnen prijs, een echte 
Vreeswijkse vlag en cadeaubon van Broodje Vreeswijk.

OOK KANS MAKEN OP EEN LEUKE PRIJS?!
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
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RECTIFICATIE ARTIKEL 
“BARBARAKERK WIL ‘BIJ DE TIJD’ BLIJVEN
In de vorige editie van de Beugelaer stond in het artikel over de klokken 
van de Barbarakerk  wel een rekeningnummer vermeld, maar niet de 
tenaamstelling. Uw gift kan worden overgemaakt op rekening 
NL 19 RABO 0322 5946 50 ten name van Parochie H. Drie-eenheid inz. 
Barbarakerk onder vermelding van “klokken en uurwerk”.

https://www.ingridvaneck.nl/
https://www.happybike.nl/


All-in rijklaar consumentenadviesprijs inclusief btw en bpm, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere overheidsheffingen, exclusief metallic lak. Een nieuwe Mitsubishi wordt geleverd met 5 jaar garantie en 
mobiliteitsservice. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaardspecificaties, wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. 02-20

Klaar voor
de toekom

st
DE NIEUWE SPACE STAR
Nu in de showroom
•   Standaard 5 zitplaatsen
•   Standaard 5 deuren
• Standaard rijk uitgerust in 5 uitvoeringen
VANAF € 12.990

Brandstofverbruik: 4,6 l/100 km. CO2-uitstoot: 106 g/km. (NEDC 2.0)

NEW

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

AL 40 JAAR HET VERTROUWDE ADRES VOOR 
AL UW VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN

Wij zijn een onafhankelijk assurantiekantoor en 
komen persoonlijk bij u thuis voor het geven van 
een goed en passend advies, of het nu gaat 
om een inboedelverzekering, autoverzekering of 
een hypotheek.

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

Bij een eerste hypotheekgesprek brengen wij geen 
kosten in rekening. 

Mauritsstraat 3
3433 CG Nieuwegein
030 601 9988
info@ahoogendoornassurantien.nl
www.ahoogendoornassurantien.nl

AVT Luxe-Line Twin deur
Speciale actie van 1 maart t/m 1 mei

STANDAARD 
RAL 9016

VEILIGHEID
5 PUNTSGRENDELING

ISOLATIE
THERMISCH ONDER-
BROKEN KOZIJN

MAX. FORMAAT
2500 X 2400 MM (BXH)

MONTAGE INCLUSIEF
DEMONTAGE EN 
AFVOER BESTAANDE 
DEUR (STAAL)

Speciale actie van 
1 maart t/m 1 mei

2020

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

Prijzen zijn inclusief BTW, inclusief montage.  Geldig van 01-03-2020 
t/m 01-05-2020. Prijzen buiten standaardmaat -uitvoeringen en -
kleuren op aanvraag.  *Vraag naar de voorwaarden. 

Aryan en Mieke van Trigt

“Wij staan 100% achter ons eigen huismerk!”

 € 2.500,00 
Vanaf 

             incl. BTW
en montage

LUXE-LINE deuren op maat, kwaliteits-
design met eindeloze mogelijkheden!

Of u nu op zoek bent naar een gebruiksvriendelijke 
openslaande deur voor uw woning of een zijdeur die 
perfect past bij uw garagedeur; de Luxe-Line biedt in 
elke situatie uitkomst. 

De Luxe-Line is een veelzijdige garagedeur met een 
uitgebreid assortiment aan paneeltypes. Met de 
enorme keuzes aan design, structuren en kleuren krijgt 
uw Luxe-Line altijd de uitstraling die u wenst.

Veluwehaven 51
3433 PW Nieuwegein

030 - 743 1399
info@avtgaragedeuren.nl
www.avtgaragedeuren.nl

https://autostekelenburg.nl/
https://www.ahoogendoornassurantien.nl/
https://www.avtgaragedeuren.nl/


27

WERFWEEKEND B I J  DE  MUSEUMWERF 

Kom 5 en 6 september naar het jaarlijkse Werfweekend bij Museumwerf Vreeswijk! Dat is het gezelligste kijk- en doeweekend 
in scheepse sferen voor iedereen van 3 tot 103 jaar. Het Werfweekend hult zich in Italiaanse sfeer, want het thema dit jaar is 
Binnenvaart en de Romeinen. Aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis. Voor sommige activiteiten wordt een (kleine) bijdrage 
gevraagd.

Binnenvaart en de Romeinen
De Romeinen hebben veel betekend voor de binnenvaart. Ten tijde van hun overheersing ging het vervoer van goederen grotendeels over 
water, want wegen waren er nauwelijks. Doordat de Romeinen zich in ons gebied vestigden en langs de Rijn verdedigingsforten bouwden, 
waaromheen ook weer levendige handel ontstond, veroorzaakten zij zo’n tweeduizend jaar geleden een enorme toename van en een 
sterke ontwikkeling in het scheepvaartverkeer. Het mooie is dat we die tijd letterlijk kunnen aanraken door de vele opgravingen. 

Een aantal van hun schepen vinden we nog altijd terug in de grond als stille getuigen. Bij Museumwerf Vreeswijk liggen tijdelijk de replica’s 
van de Romeinse schepen De Meern 1 en De Meern 6 die begin deze eeuw in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn zijn opgegraven. De schepen 
(Per Mare ad Laurium en Fiducia) zijn eenvoudig en indrukwekkend tegelijk. Ze spreken tot de verbeelding en nemen je als vanzelf mee 
naar lang vervlogen tijden van de Romeinse overheersing. Alle reden voor de Museumwerf om Binnenvaart en de Romeinen als thema te 
kiezen!!

Programma
Tijdens het Werfweekend 2020 laten we de Romeinse tijd herleven. Op dit moment is invulling van het programma nog niet rond. We 
kunnen wel vast een tipje van de sluier oplichten. Op het werfterrein wemelt het straks van de Romeinen. Zij laten onder andere zien hoe ze 
hun kleren maakten, hun leer, hout en metaal bewerkten en hoe hun maliënkolders werden gemaakt. Natuurlijk kan er worden meegevaren 
met een van de Romeinse schepen. Voor kinderen hebben we uiteraard een leuk programma. Zo kunnen zij onder andere trainen als een 
echte Romeinse soldaat. En hongerig geworden van alle indrukken? U zult uiteraard wel iets lekkers kunnen vinden. Iets Italiaans en nee, 
niet hun traditionele, fermenterende vissoep. Dát eten wij niet! Het waren best rare jongens, die Romeinen. 

Zet het Werfweekend op 5 en 6 september (van 11 tot 17 uur) vast in de agenda. En vergeet ook niet te komen naar de Authentieke Dag die 
in Vreeswijk op zaterdag 5 september wordt georganiseerd (www.invreeswijk.nl). Het belooft gezellig druk te worden! Ave!!

Auteur: Cisca de Ruiter, Museumwerf Vreeswijk

 Foto: André van Schie. Romeinse Janneke en Tim bij Per Mare ad Laurium. Foto: Quirinus van den Bosch.

11 E AUTHENTIEKE DAG VREESWIJK 2020
De organisatie van de Authentieke Dag Vreeswijk is alweer druk aan de gang met het organiseren van een feestelijke 11e ADV , d.d. 
5 september 2020, in en rond de oude dorpskern van het monumentale Vreeswijk. Deze dag staat zoals vanouds in het teken van 
vele geliefde authentieke oldtimers van voor 1980.  Bezitters van zowel auto’s als vrachtauto’s, tractoren, motorfietsen en brommers 
zijn welkom om hun vervoersmiddel te showen en er eventueel een mooie route mee te rijden. De organisatie gaat ervan uit, dat de 
vervoersmiddelen voldoen aan de wettelijke eisen en verzekerd zijn. Het is leuk als de berijders in dezelfde kleding gestoken zijn die 
hoort bij de leeftijd van het voertuig. Daarnaast zijn er weer diverse demonstraties van oude ambachten rond de kolk. De ingeschreven 
deelnemers worden welkom geheten met koffie, tompouce, routeschild en de routebeschrijving, en aan het einde van de dag ontvangt 
ieder ook weer een prachtig aandenken aan deze dag. Meld u snel aan op de website: www.authentiekedagvreeswijk.nl. Als een 
kleine vergoeding in de kosten wordt per equipe € 17,50 gevraagd en er bestaat de mogelijkheid voor een lunchpakket voor € 5,00 p.p. 
Alleen komen kijken en genieten van al het mooie rijdend erfgoed kan natuurlijk ook en kost…. helemaal niets!
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SPECIALIST IN DE TURKSE KEUKEN
Helaas mogen we i.v.m. het coronavirus geen gasten in de zaak ontvangen. 
Bezorgen:
Doordeweeks vanaf 16.00 tot 02:00 uur
Weekend vanaf 16:00 tot 04:00 uur
Afhalen: 
Doordeweeks vanaf 16:00 tot 01:00 uur
Weekend vanaf 16:00 tot 04:00 uur

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

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

T 030-6063346

Na maanden hard werken heeft grillrestaurant Kusadasi 
King’s Valley de heropening achter de rug. Op zaterdag 
21 december jl. ging het flink mis op de Dorpsstraat 31 in 
Vreeswijk. 

Eigenaar Adem Seker: “De thermostaat van de frituuroven 
ging kapot, waardoor de olie oververhit raakte en vlam 
vatte. De vlammen sloegen uit het dak. Gelukkig was het 
overdag, zodat het direct opgemerkt werd. De kok was 
met de voorbereidingen van die dag bezig en belde de 
brandweer. Die was snel ter plaatse en deed fantastisch werk, 
zodat het pand behouden werd en het vuur niet naar de 
andere panden kon overslaan. Het was voor ons wel enorm 
schrikken.”

Nieuwe kleuren
Het restaurant heeft na alle werkzaamheden een andere 
uitstraling gekregen, zoals een mooie groene kleur op de 
muren. Ook is de keuken anders ingedeeld. De wensen die er 
waren, zijn nu doorgevoerd. “We hebben er voor gekozen om 
de keuken tegen de wanden te installeren en minder op een 
kookeiland. 

Ook de menukaart hebben we wat meer aangepast. En dan 
vooral bij de voor- en nagerechten is er nu wat meer keuze. 
Voor de rest blijft alles hetzelfde en kunnen we de kwaliteit 
bieden die iedereen van ons is gewend. We zijn blij dat 
we na drie maanden weer open konden gaan. Het is mooi 
geworden”, aldus een trotse Adem Seker die de aannemers 
en andere bedrijven bedankt voor de snelle hulp.

HEROPENING GRILLRESTAURANT KUSADASI 

https://www.kings-valley.nl/
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GIDSENGROEP VREESWIJK
TROTS OP VREESWIJK VERTELLEN 
DE GIDSEN MET VERVE OVER HAAR 
GESCHIEDENIS

Opgenomen in de stad Nieuwegein is 
Vreeswijk al 50 jaar een wijk, maar heeft 
haar dorpse karakter weten te behouden. 
Het dorp is een en al historie en als je 
er rondloopt dan roept dat een sfeer van 
weleer op. Achter de geveltjes, kanaaltjes 
en kerken gaat een prachtige geschiedenis 
schuil. 

Vreeswijk als dorp heeft een geschiedenis die ver teruggaat tot 
in het begin van de 9e eeuw. Op de bezittingenlijst van de Sint-
Maartenskerk te Utrecht wordt dan al melding gemaakt van het 
dorp Vreeswijk als Fresionouuic (Friezenwijk). Wie zich afvraagt 
waarom de Gidsengroep Vreeswijk bestaat, dan is dat omdat 
je het dorp in je hart draagt en omdat je wilt dat haar rijke 
geschiedenis niet verloren gaat.

De verhalen die de gidsen vertellen gaan over de generaties 
die zorgden voor de opkomst van de binnenvaart en de groei 
van het aantal zandschippers. Door de centrale ligging van 
Vreeswijk aan een grote rivier, de Lek, kreeg het dorp een 
bloeiende economie dat door het aanleggen van nieuwe 
kanalen en sluizen een extra impuls kreeg. Er kwam zelfs een 
schippersinternaat. 

Langs de kanalen werden huizen gebouwd en de middenstand 
bloeide en groeide. Het dorp had een groot sociaal leven en vele 
verenigingen hielden decennialang stand.
Vrijwilligers van de gidsengroep in Vreeswijk blijven zich 
inzetten om de rijke geschiedenis van ons mooie dorp door 
te geven aan jongere generaties. Op veel plekjes is het niet zo 
moeilijk om je voor te stellen hoe het vroeger was, veel van het 
mooie is gelukkig gespaard gebleven. De gevelversieringen 
verwijzen naar het verhaal achter het pand. Je zult nooit meer 
over de drempel van dat pand stappen zonder aan het verhaal 
van de gids terug te denken. De betekenis van het dorp wordt 
anders als je gidst; de geschiedenis van Vreeswijk komt tot leven, 
verhalen blijven komen en de kennis blijft groeien. Dat is waar je 
het voor doet!

Ga je met de gidsengroep op pad dan leer je Vreeswijk pas écht 
kennen! Denk aan ons bij bijvoorbeeld het organiseren van een 
familie- of bedrijfsuitje. Deel de mooie verhalen en interessante 
weetjes met je familie of collega’s. Is de groep groter dan 15 
personen dan zorgen we voor meer gidsen. Kosten van een 
rondleiding bedragen € 2,50 p.p.

EEN RONDLEIDING BOEKEN, 
OF HEEFT U SPECIFIEKE VRAGEN? 
Stuur een e-mail naar gidsengroepvreeswijk@gmail.com of 
neem contact op met Jan Monster op tel.nr. 030 6018434.

Waarom onze gidsen met verve vertellen 
over de geschiedenis?
Lees verder op www.invreeswijk.nl/gidsengroep

Auteur: Atie Wakkee
Foto: Archief Gidsengroep Vreeswijk 
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mailto:gidsengroepvreeswijk%40gmail.com?subject=
http://www.invreeswijk.nl/gidsengroep


Parkerbaan 1b
3439 MC Nieuwegein
Tel.: 030-6777848

Mail: info@streefairco.nl
Internet: www.streefairco.nl

Advies, installatie
en onderhoud

PED & VCA gecerti�ceerd  -  F-gassen

Advies, installatie
en onderhoud

Advies, installatie
en onderhoud

Parkerbaan 1b
3439 MC Nieuwegein
Tel.: 030-6777848

Mail: info@streefairco.nl
Internet: www.streefairco.nl

Parkerbaan 1b
3439 MC Nieuwegein
Tel.: 030-6777848

Mail: info@streefairco.nl
Internet: www.streefairco.nl

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 >>

https://streefairco.nl/
https://www.communigators.nl/
https://www.zeeuwenzeeuw.nl/vestigingen/ford-nieuwegein/
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Terwijl veel zaken in de wereld 
deprimerend stemmen, is het 
verademend om de zinnen te 
verzetten en te duiken in de 
middeleeuwse jongensdroom van 
Lenny Vries. Eenmaal aan boord 
van zijn Vlotburg waan je je niet 
meer op een schip maar in een 
middeleeuws kasteel. Ridder 
Lenny en zijn jonkvrouwe Christel 
Dattler laten u aan boord namelijk 
kennismaken met het leven van de 
gewone man/vrouw in de tijd van de 
middeleeuwen. Je ziet er van alles en 
nog wat: een herberg, een huiskamer 
met kookgerei, wapentuig, de 
normale martelwerktuigen uit 
die tijd tegen een passend decor. 
Bovenop Lenny’s varende burcht 
wacht nog een verrassing: pony 
Herkules. Het dier was jarenlang 
metgezel van het paard Wodan dat 
eveneens op het kasteeldak woonde 
en met Lenny een ridderlijk span 
vormde. (Wodan overleed een paar 
jaar terug tot groot verdriet van de 
ridder.)

JONGENSDROOM
Toen Lenny in zijn kinderjaren 
de eerste afleveringen zag van 
de jeugdserie Ivanhoe, wist 
hij het zeker. Hij wilde geen 
ridder spélen, hij wilde een 
ridder zíjn. Dat sterke gevoel 
is niet meer geweken. De 
volwassen Lenny ging op zoek naar een huis dat recht zou doen aan zijn ridderschap. 
Maar ja, een kasteel kon hij zich niet veroorloven. Samen met Christel ontwikkelde hij 
het idee voor een varend kasteel. Lenny maakte eerst een schaalmodel om zijn ideeën 
aan de man te brengen. Dat leverde aanvankelijk veel hoongelach op. Maar Lenny en 
Christel waren vastberaden. Intussen groeide Lenny’s verzameling aan bouwmaterialen 
en middeleeuwse attributen en aanverwant. In 2002 vond hij in België een geschikt 
vrachtschip als basis voor zijn plan. Het was de Andisa, een kempenaar uit 1924, 50 
meter lang en 6.60 breed. Ruim drie en een half jaar lang werkten hij en Christel en 
een aantal kundige vrienden keihard om met het verzamelde materiaal het kasteelschip 
te verwezenlijken. En voilà, sinds 2005 varen Lenny en Christel met hun museumschip 
rond. Behalve in Nederland reizen ze ook door België en Duitsland tot in Zwitserland 
en Oostenrijk toe! Het is verfrissend te zien wat voor bijzonders je kunt doen met een 
gepensioneerd vrachtschip!  En Lenny? Die is elke dag weer blij dat hij ridder mag zijn!

Het museumschip zal tot woensdag 29 april in hartje Vreeswijk verblijven. Kijk voor 
meer informatie op www.vlotburg.nl. 

Persbericht Vlotburg

Foto: Ghislaine Schilder

OPZIENBARENDE GAST 
IN DE MUSEUMPASSANTENHAVEN VAN VREESWIJK
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Op woensdag 19 februari is in Fort Vreeswijk een bijeenkomst geweest over energiebesparing in woningen uit de jaren 60 en 70, 
over financiering van deze maatregelen en eventuele subsidies.

In de afgelopen weken zijn veel bewoners in met name de Conradstraat en de Buurmanstraat bezocht door vrijwilligers van de 
werkgroep EnergieinVreeswijk. Ook hebben we brieven van de gemeente bezorgd bij huiseigenaren in de Rivierenbuurt.

Tijdens de informatieavond hebben we de besparingsopties en financieringsmogelijkheden gepresenteerd. Daarnaast is 
aangegeven dat we de bewoners willen enthousiasmeren om maatregelen aan hun woning te nemen. Het is uitdrukkelijk de 
bedoeling om uit te zoeken hoe we – met hulp van onder meer de gemeente en Energie-N(ieuwegein) - elkaar kunnen helpen. 
We gaan daarbij op zoek naar maatregelen met een redelijke terugverdientijd!

Inmiddels hebben buurtbewoners zich aangemeld om mee te werken om dit tot een succes te maken. Op korte termijn gaan we 
gezamenlijk aan de gang.

Mocht u INTERESSE HEBBEN om deel te nemen of een bijdrage te leveren, laat het ons weten via: 
energieinvreeswijk@energie-n.nl.

A
B
C

D
E
F
G

Buro Walet helpt u daarbij!
De Energie-Index drukt uit hoe 

energiezuinig een woning is. Het is 
vergelijkbaar met het energielabel, 

maar dan veel nauwkeuriger. Heeft u de 
Energie-Index nodig om de rentekorting 

op de hypotheek te bepalen of om in 
aanmerking te komen voor subsidies? 

Wij berekenen de Energie-Index 
graag voor u.

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. 

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

AMBACHTELIJK BROOD  WEYDELAND KAAS  BELEGDE BROODJES
LUNCH  DELICATESSEN  WIJN

LUNCHROOM MET 20 ZITPLAATSEN

DE LEKKERSTE
BROODJES 

van Nieuwegein

KONINGINNENLAAN 10A - VREESWIJK

BEWONERSBIJEENKOMST ENERGIE IN VREESWIJK

http://www.burowalet.nl/
https://www.thuisbezorgd.nl/broodje-vreeswijk
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Dit jaar dan ook geen festiviteiten op Koningsdag in 
Vreeswijk. De Stichting Activiteitengroep Vreeswijk en de 
Oranjevereniging Vreeswijk hopen nu dat de bewoners van 
Vreeswijk op 27 april massaal de vlag zullen uithangen. Het 
gaat dit jaar niet alleen om de verjaardag van de koning. Het 
gaat er vooral om de verbondenheid en gemeenschapszin, 
die zo kenmerkend is voor Koningsdag, te laten zien. De 
verbondenheid met en bewondering voor al die mensen, 
die zich inzetten om het land draaiend te houden, en de 
mensen die zorg verlenen onder zeer zware omstandigheden. 
Maar ook medeleven met de mensen die een verlies van een 
naaste of goede vriend betreuren. De Activiteitengroep en de 
Oranjevereniging hopen onder gunstiger omstandigheden 
volgend jaar weer Koningsdag in Vreeswijk te kunnen vieren.

De Stichting Activiteitengroep Vreeswijk heeft daarnaast ook 
de voorbereidingen voor Zomeravond in Vreeswijk, dat op 13 
juni zou plaatsvinden, stopgezet. 

Ondertussen wordt wel nagedacht over het ontwikkelen 
van activiteiten voor als deze crisis achter de rug is. De 
Activiteitengroep wil dan, in overleg met horeca en 
ondernemers, bekijken hoe het dorp weer gezellig druk 
te krijgen. Suggesties voor te organiseren activiteiten zijn 
natuurlijk zeer welkom! info@invreeswijk.nl.

Dorpshuis Fort Vreeswijk heeft als gevolg van de 
overheidsmaatregelen zijn deuren moeten sluiten. Met grote 
gevolgen voor het Dorpshuis zelf maar ook voor de 
bezoekers van de vele sociale activiteiten die in het 
Dorpshuis georganiseerd worden.

Een kleine opsomming:
  Er zijn 13 wekelijkse activiteiten uitgevallen waaraan ruim 250 

mensen deelnemen, denk hierbij aan schilderen, koersbal, 
bewegen, line-dance, muziek in de wijk, wereldkeuken, 
wandelen, eetcafé, lunchcafé, creatieve workshop, schaken 
op woensdagmiddag en karate

  Er zijn 4 maandelijkse activiteiten uitgevallen met ca. 
175 bezoekers, denk hierbij aan de bingo, pubquiz, 
kinderactiviteit en soep op zondag

  Er zijn 5 verenigingen die niet meer terecht kunnen 
in het Dorpshuis, dat zijn de EHBO, schaakvereniging, 
visvereniging, filmclub en vrouwenkoor Refreshing

  Er is geen ruimte meer voor de dagelijkse opvang van 
ouderen in het ontmoetingscentrum van de Vitras

  Peuterspeelzaal Het Piraatje is gesloten
  Saltro heeft de priklocatie gesloten, dus mensen moeten nu 

verder weg.

Alle reserveringen voor april en mei zijn geannuleerd en er 
komen momenteel ook geen nieuwe reserveringen binnen. 
De drankvoorraad met houdbaarheidsdatum tot juni gaat 
daarom naar de voedselbank.

Het Dorpshuis volgt het beleid van de overheid en gaat ervan 
uit dat de activiteiten tot 1 juni stil zullen liggen. Alleen de 
huisartsenpraktijk blijft bereikbaar. Zodra het mag en kan 
pakken de vrijwilligers van het Fort de activiteiten weer op, 
kijk voor actuele informatie op www.fortvreeswijk.nl.

Juist omdat het Fort een ontmoetingspunt voor vele 
inwoners van Vreeswijk is, zijn de vrijwilligers van Fort 
Vreeswijk samen met het Wijkplatform Vreeswijk de 
actie GOEDEBUUR begonnen. Meer over dit initiatief 
leest u elders in deze editie van de Beugelaer.

CORONACRISIS HEEFT GROTE GEVOLGEN
voor Vreeswijkse evenementen en Dorpshuis Fort Vreeswijk

De maatregelen die de overheid heeft 
genomen om de verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan hebben een streep 
gezet door vele evenementen dit voorjaar.
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WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN ?

VREESWIJK HEEFT VEEL GOEDEBUREN 

In deze tijd van Coronacrisis willen uw buren graag iets voor u betekenen. Wat kunnen wij voor ú doen? 
Laat het ons weten en bel ons! Het kan van alles zijn, bijvoorbeeld: hulp bij de boodschappen, 1x in de week een 
warme maaltijd bezorgen, af en toe een praatje door de telefoon, een briefje door de brievenbus, een tijdschrift in de 
brievenbus, medicijnen ophalen, een leuk muziekje voor uw raam, of iets anders ?

In uw buurt wonen veel mensen die graag even iets voor u doen. 
Er hebben zich veel mensen aangemeld die wat willen doen voor u. 

PAK DE TELEFOON EN BEL! 06 - 216 649 18
Dit is het nummer van het Dorpshuis Fort Vreeswijk. Geef uw naam en telefoonnummer door en dan bellen wij u terug. 
We vragen u dan wat u de komende tijd nodig heeft en/of waar we u blij mee kunnen maken. We gaan dan erg ons best doen 
om er voor te zorgen dat u krijgt wat u nodig heeft. We wensen u veel sterkte en goede moed om deze bijzondere periode 
goed door te komen.

Met vriendelijke groet,
Namens Dorpshuis Fort Vreeswijk en Wijkplatform Vreeswijk,
Von, Piet, Margriet, Carin en Monique

Begin april is de actie GoedeBuur in Vreeswijk gestart.
De actie helpt mensen om de lange coronacrisis zo goed mogelijk door te komen.

Begin april heeft de organisatie een oproep gedaan aan wijkbewoners met de vraag wat zij zouden willen doen voor hun 
‘buren’.  Hier is heel erg positief op gereageerd. Veel mensen hebben zelf al allerlei initiatieven genomen om het leven voor 
hun buurtbewoners wat lichter te maken. Daarnaast hebben er veel mensen nog hulp en initiatieven aangeboden. Geweldig!
Met elkaar bouwen we zo een heel sociaal netwerk in Vreeswijk.

De actie ‘GoedeBuur in Vreeswijk’ zorgt ervoor dat we weten welke mensen aandacht, hulp of ondersteuning nodig hebben. 
En zorgt ervoor dat zij dit ook kunnen krijgen. 

Wilt u nog aansluiten bij deze actie GoedeBuur? 
Is er iets wat u zou kunnen en willen doen om de komende maanden het leven van uw buurtgenoten te veraangenamen ? 
Stuur meteen een mail naar: goedebuurvreeswijk@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Namens Dorpshuis Fort Vreeswijk en Wijkplatform Vreeswijk = actie GoedeBuur
Von, Piet, Margriet, Carin en Monique
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WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN ?

VREESWIJK HEEFT VEEL GOEDEBUREN 

WEEKAGENDA DORPSHUIS

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
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
Vreeswijk = Muziek !                  15.15 - 18.45 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 
Kindermiddag 1x per maand 14.30 - 16.00 uur
Karate     15.30 - 16.30 uur
Geinfilmers   19.30 - 22.30 uur

DONDERDAG 
Ontmoetingscentrum  09.00 - 16.00 uur
Tekenen en schilderen 09.30 - 11.30 uur
Creatieve workshop    10.00 - 11.30 uur
Puzzelruilbeurs   13.00 - 14.00 uur
Koor Geinse Wijsjes  14.30 - 15.30 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  17.00 - 19.00 uur
BINGO 2de vrijdag  20.00 - 22.00 uur
PubQuiz  3de vrijdag  20.00 - 22.30 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

BERENJACHT
Op veel plekken in Nieuwegein verschijnen de afgelopen dagen beren achter 
het raam. Deze plotselinge beren in je buurt kennen hun oorsprong in de 
Facebook-groep ‘Berenjacht in NL’. Die pagina roept mensen op massaal 
teddyberen voor het raam te zetten. Kinderen kunnen zo in hun eigen buurt 
op speurtocht en zoveel mogelijk beren ontdekken. Ook Nieuwegein heeft zo 
een Facebook-groep, Berenjacht Nieuwegein        Zoek je mee?!

SOEP&CULTUUR
Zondag zondag 28 juni 16.00 -17.00 uur met Muziek in de Wijk en de 
Wereldkeuken.
Leerlingen van Hans Vizee laten op een grote variatie aan instrumenten horen 
wat ze het afgelopen jaar zoal geleerd hebben. Koks van de Wereldkeuken 
presenteren aan het publiek hapjes naar enkele van hun succesrecepten. 

PAASHAASJES EN NIJNTJES   
Vy met haar eigen Nijntje! Het leukste kraamcadeautje! Een Nijntje met de 
naam van de nieuwe aanwinst. Voor 5 euro kunt u uw eigen Nijntje laten 
maken. Bestellen kan via Ellie Vernooij: ellievernooij@ziggo.nl. Omdat Pasen 
nadert, zijn er ook weer volop gebreide haasjes in de verkoop. De haasjes 
zijn te koop voor € 5,- in het Dorpshuis. De opbrengst van de verkoop wordt 
besteed aan de inrichting van het Dorpshuis.

https://www.facebook.com/groups/465904447462841


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

Pouw Vervoer is al meer dan 25 jaar het 
meest dynamische en gezellige busbedrijf 
van Nederland. We rijden zoveel divers 
werk dat geen dag hetzelfde is.

Ben je buschauffeur of heb je interesse 
dit te worden? 
Bel ons voor meer informatie en de 
uitgebreide mogelijkheden!

0347 - 760766
Pouw Vervoer    
Hagenweg 3c    

4131 LX  Vianen
www.werkenbijpouwvervoer.nl

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Uitstekende service
Enthousiast team

Constructieweg 4
3433 NN Nieuwegein
030 - 30 31 330
info@autocentrumdewiers.nl

AUTOCENTRUMDEWIERS.NL

https://brasseriehetraadhuis.nl/
https://www.werkenbijpouwvervoer.nl/
https://www.autocentrumdewiers.nl/
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www.heiboerhoveniers.nl

06-11309387
• Ontwerp

• Bestrating

• Schuttingen

• Houtwerk

• Kunstgras

• Beregening

• Verlichting en Electra
 

De kapsalon voor hem en haar. 
Handelskade 47  3434 BC Nieuwegein 
030-2764297  www.haarstudiowendy.nl 
 

Tegen inlevering van deze bon 10% korting op knippen in 
de maand mei                                                   

                                                         
Veel activiteiten in het Dorpshuis zijn voor mensen met 
een N-pas voordeliger. Door gebruik te maken van de 
N-pas maken we het voor iedereen mogelijk om deel te 
nemen aan de activiteiten. Met de Nieuwegeinse Stadspas 
geeft de gemeente een bijdrage aan inwoners met een 
minimuminkomen. Meer informatie op 
www.nieuwegeinstadspas.nl en in het Dorpshuis.

KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE 
TE HUUR   
Per 1 mei heeft het Dorpshuis een mooie kantoor-/
praktijkruimte te huur op een prachtige locatie. De huurprijs 
bedraagt ca € 400 per maand,  inclusief servicekosten.
Huurders hebben de beschikking over een eigen ruimte en 
maken deel uit van het Dorpshuis. De ruimte kan ook door 
verschillende professionals gehuurd worden. Zij kunnen in 
onderling overleg de dagen en tijden vastleggen.
Organisaties of personen die de uitgangspunten van het 
bewonersinitiatief onderschrijven zijn van harte welkom!
Meer informatie: dorpshuisvreeswijk@gmail.com.

VACATURE BEHEERDER     
De beheerder is een wijkbewoner die 2 dagdelen per week 
de spil in het Dorpshuis is. Hij/zij ontvangt bezoekers, 
deelnemers, huurders en gasten, en zorgt ervoor dat iedereen 
zich welkom voelt en zijn/haar activiteit kan uitvoeren.
Beheerder zijn is leuk, want:

• Je leert veel mensen uit je wijk kennen;
• Je hebt 2 dagdelen de verantwoordelijkheid voor het 

Dorpshuis;
• Je werkt in een leuk team;
• Je krijgt veel waardering, voldoening en aanzien;
• Je hebt een stem in het reilen en zeilen van het 

Dorpshuis;
• Je levert een bijdrage aan een goed draaiend 

bewonersinitiatief;
• Je kunt gebruikmaken van een vrijwilligersvergoeding.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie?
Neem contact op met Carin van Meegen via 
vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com of loop even binnen 
in het Dorpshuis.
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https://www.happybike.nl/locaties/nieuwegein/
https://www.heiboerhoveniers.nl/
https://haarstudiowendy.nl/


383838 L E U K  G E W E E S T ! 
Auteur: Monique de Beer - foto's: archief Dorpshuis Fort Vreeswijk - Marja van Eijk

SOEP&CULTUUR OP ZONDAG                                             
Lekker swingen op zondagmiddag met de band New 
Old Stockman. Dat is genieten, vooral op een druilerige, 
stormachtige zondagmiddag. Iedere laatste zondag van 
de maand is er een verrassend optreden in Dorpshuis Fort 
Vreeswijk. 
Dit jaar begon met Willem Wilmink: Een feest der herkenning 
was het bij Soep&Cultuur op zondagmiddag 26 januari. Willem 
Wilmink stond centraal met veel bekende liedjes en gedichten 
voor grote en kleine kinderen.

8 MAART INTERNATIONALE 
VROUWENDAG    
Zondag 8 maart vierde Nieuwegein, voor de 2e keer in een 
nieuwe reeks, Internationale Vrouwendag. Het thema van 
dit jaar was: Vrijheid. Uit de grote opkomst bleek dat er veel 
animo is voor een leuke ontmoetingsmiddag met daarin 
plaats voor serieuze sprekers naast de nodige vrolijkheid met 
het gelegenheidskoor en de vrijheidsbingo.

GLUREN BIJ DE BUREN OP 
FORT VREESWIJK 
Zondagmiddag, buiten stormde het en in het Dorpshuis 
luisterden in totaal 180 bezoekers van Gluren bij de Buren 
naar de geslaagde optredens van zang- en theatergroep 
On Stage en singer-songwriter Robbert Redert.

KINDERMIDDAG OP WOENSDAG
1 x per maand hebben kinderen tussen de 4 en 10 jaar een 
heel toffe middag in het Dorpshuis. Iedere keer is er wat 
anders te doen: knutselen, film kijken, speurtocht, kleintje 
carnaval, spelletjes en nog veel meer. Je bent altijd welkom 
en de entree is maar € 1,-.
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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

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

ALLES ONDER EEN DAK

AFSPRAKEN OMTRENT HET 
PUBLICEREN VAN FOTO'S IN DE 
BEUGELAER

Als redactie willen we zorgvuldig omgaan met ieders privacy. 
De redactie gaat er dan ook vanuit dat als foto’s worden 
meegestuurd ter publicatie bij een ingezonden stuk dat de 
verzender aantoonbare toestemming heeft van degene die 
op de foto’s staan. Volgens de huidige wetgeving geldt deze 
afspraak ook als de foto's gemaakt zijn tijdens Vreeswijkse 
evenementen in de openbare ruimte.  

www.accuraatplaagdieren.nl

John Zuurhout
06 - 24 97 24 10

Ruim 35 jaar ervaring in advies en bestrijding op maat

L E U K  G E W E E S T ! 
Auteur: Monique de Beer - foto's: archief Dorpshuis Fort Vreeswijk - Marja van Eijk

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

Doelgerichte Online Marketing
voor bedrijven in de recreatie 

en reisbranche

www.redonlinemarketing.nl  |  030 - 274 6549

https://www.accuraatplaagdieren.nl/
http://www.schildersbedrijfvankan.nl/
https://www.facebook.com/Dagwinkel-Vreeswijk-458398824657388
https://redonlinemarketing.nl/


Vooraf 
uitvaart regelen

geeft rust

Meer informatie: www.pcbuitvaartzorg.nl

Een overlijden meemaken is ingrijpend. Nabestaanden komen 
voor veel beslissingen te staan.

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

PCB Uitvaartzorg 
Dorpsstraat 6
3433 CH Nieuwegein

Een wensenformulier om uw 
uitvaartwensen vast te leggen 

is gratis af te halen 
bij onze PCB Uitvaartwinkel.

In onze uitvaartwinkel 
kunt u ook vrijblijvend advies krijgen over:

• de mogelijkheden en de kosten van een uitvaart
• het PCB Depositofonds.

Voor nabestaanden en uzelf kan het houvast bieden 
als de wensen vooraf bekend zijn.

https://www.pcbuitvaartzorg.nl/
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