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Wij vragen u om massaal te vlaggen, als het even kan
met een oranje wimpel!

W E R E L D R E I Z I G E R S D O N I J VA N D O O R N E N
FABIAN EGLI EINDELIJK THUIS IN VREESWIJK

Begin maart 2020 stond Donij van Doorn in Amerika nog naast
André Rieu de sterren van de hemel te zingen.

B U I T E N R U I M T E F O RT V R E E S W I J K

De komende maanden werken we samen met de betrokkenen
op het fort aan het schetsplan voor de inrichting van de buitenruimte.
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GEEN STREEP DOOR HET

ORANJEGEVOEL

Bestel uw favoriete broodjes en
wij komen deze bij u op locatie leveren

Voor het tweede jaar achtereenvolgend is het vieren van
Koningsdag in Vreeswijk niet mogelijk. We zetten dan weliswaar
een streep door het feest, maar dat geldt niet voor het
Oranjegevoel. Daar zijn en blijven wij samen de baas over. De
nadruk in deze Beugelaer ligt dan ook op het Oranjegevoel.

DE LEKKERSTE
BROODJES

De Oranjevereniging Vreeswijk doet een oproep om massaal
te vlaggen (als het even kan met Oranje wimpel). Wat de
regels daarvoor zijn, leest u verderop in deze Beugelaer. De
Oranjevereniging nodigt u uit om mee te doen aan een
fotowedstrijd. Gezinnen kunnen meedoen aan een Oranje
speurwandeltocht.

KONINGINNENLAAN 10A - VREESWIJK

Dorpsgenoot Donij van Doorn zingt als sopraansoliste de sterren
van de hemel in het orkest van André Rieu. De Amerikaanse
toer werd abrupt stopgezet vanwege het coronavirus. Ook haar
partner Fabian Egli, freelance zanger, had plotseling een lege
agenda. Sinds twee jaar woont dit stel in Vreeswijk en hadden ze
eindelijk tijd om Vreeswijk te leren kennen.

van Nieuwegein

AMBACHTELIJK BROOD  WEYDELAND KAAS  BELEGDE BROODJES
LUNCH  DELICATESSEN  WIJN

U leest in deze Beugelaer ook over de vervanging van de
aandrijflijn van de Prinses Beatrixsluis. De oude aandrijflijn staat
nu tentoongesteld naast de sluis.
In de passie van... leggen Peter en Angèle Post uit waarom
vliegvissen hun passie is. Het echtpaar heeft na 46 jaar werken
in hun slagerij nu alle tijd daarvoor.
Nieuwegein viert dit jaar haar gouden jubileum en roept
zichzelf in de maand juni uit tot museummaand. Voor dit
jubileumfeest stelt de Museumwerf gratis rondvaarten met
gids ter beschikking. Voor zover de coronamaatregelen het
toelaten, wordt er gevaren met groepen van maximaal 12
passagiers. Vaarschema en wijze van aanmelding worden nog
bekendgemaakt.
Op de website invreeswijk.nl vind je actuele informatie over
activiteiten.
Veel leesplezier...!

Smaak als beloning
voor goede zorg

Slagerij Koekman is de lekkerste winkel
vol ambachtelijke kwaliteit...

Het vlees van het Livarvarken heeft een onderscheidende,

uitmuntende smaak en vleeskwaliteit. Livar staat in het teken van
een vorm van dierhouderij die zich uit in maximaal dierenwelzijn.

De combinatie van granen, bijzondere rassen en het scharrelen in
een weelde van ruimte maakt Livarvlees tot een uniek product.
Livarvlees is ambachtelijk, eerlijk en lekker!

Handelskade 66 - 3434 BE Nieuwegein - 030 6062381
www.slagerijkoekman.nl

De redactie
Koop bij onze adverteerders,
zij maken deze editie
van de Beugelaer mogelijk.
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Foto : Archief Beugelaer
Auteur : Jan Schoonewelle 		 Oranjevereniging Vreeswijk

KONINGSDAG
IN VREESWIJK
Koningsdag in Vreeswijk is
uitgegroeid tot een groots
evenement met ieder jaar ruim
10.000 bezoekers uit Vreeswijk
en wijde omgeving. Daarbij zijn
er een aantal vaste elementen
die jaarlijks terugkeren. En dat
hoort ook zo… Koningsdag is
immers een feest van tradities!
Vooral de vrijmarkt voor zowel
kinderen als volwassenen
trekt elk jaar weer veel
bezoekers. Daarnaast zijn er
natuurlijk altijd spelletjes
voor de kinderen en ook de
volwassenen kunnen zich
prima vermaken met tal van
activiteiten.

Oranjevereniging

Vreeswijk

U bent gewend om in de Koningsdageditie van de Beugelaer koppen te zien als:
Vrijmarkt en commerciele markt
Muziek in Vreeswijk
Kinderactiviteiten
Scouting Vreeswijk
Spraakmakende acts
Maatregelen Koningsdag
Activiteiten Koningsdag

U begrijpt het al. Dit alles zit er dit jaar
helaas niet in. Op het moment van
schrijven van dit artikel is nog veel
onduidelijk over wat wel en niet kan
op Koningsdag 2021. De optimisten
onder ons, die graag een traditionele
Koningsdag zien en eigenlijk los willen
gaan, zullen hun optimisme moeten
intomen. Het coronavirus waart nog
steeds rond. Inmiddels is het al wel
duidelijk, dat net als vorig jaar, ook de
komende Koningsdag 2021 helaas niet
zo zal zijn zoals velen hopen.
Wij vragen om uw begrip dat de
Oranjevereniging Vreeswijk geen
activiteiten kan organiseren die veel
publiek trekken. Dat betekent een sterk
aangepast coronaproof programma met
grote onzekerheid of iets wel of niet kan.
Kijk voor de laatste stand van zaken op
de website: www.invreeswijk.nl en open
dan de rubriek activiteiten.

WIJ VRAGEN U OM
MASSAAL TE VLAGGEN,
ALS HET EVEN KAN MET
EEN ORANJE WIMPEL!

Wat kunt u dit jaar wel
verwachten?
Oranje speurwandeltocht voor
kinderen in Vreeswijk van 27 april
t/m 2 mei.
Deze Oranje speurwandeltocht is
voor kinderen en/of huishoudens
met kinderen onder de 13 jaar. Meer
informatie zullen wij via de scholen
verstrekken en via flyers die op diverse
plaatsen worden opgehangen.
Ieder deelnemend kind krijgt een ijsje
bij Luigi na inlevering van het ingevulde
deelname formulier.
Onder de goede oplossingen worden 3
prijzen verloot.

Vreeswijkse
puddingbroodjes
Bestel voor 23 april Vreeswijkse
puddingbroodjes via
www.invreeswijk.nl/puddingbroodjes.
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De puddingbroodjes worden gemaakt en gesponsord door
Banketbakkerij Tamminga en Verweij. Scouting Vreeswijk bezorgt
de broodjes op Koningsdag bij u thuis. De opbrengst komt ten
goede aan Scouting Vreeswijk, Oranjevereniging Vreeswijk en
wijkmagazine de Beugelaer.

Muziek in Vreeswijk?
Muziek op Koningsdag hoort erbij. Wat voor een optredens, waar
en of het wel kan is nog ongewis. Wij houden u op de hoogte via
www.invreeswijk.nl. En anders hoort u het wel op Koningsdag.
Of niet natuurlijk!

Versierde bruggen en sluiskolk
Beide bruggen en de sluiskolk worden met o.a. vlaggetjes in
rood-wit-blauw en oranje versierd. Mocht de horeca met beperkte
regels weer open mogen dan heeft u vanaf de diverse terrassen
prachtig zicht op de versierde sluiskolk.

Vers, ambachtelijk,
gezond en lekker!
V I S H A N D E L

Dinsdag: Walnootgaarde
Donderdag: Rapenburgerschans
Vrijdag: Dorpsstraat
Zaterdag: Walnootgaarde
06-40748821

VOOR TOPKWALITEIT MOET U BIJ
VISHANDEL M. PLUGGE ZIJN!

Versier een stukje van uw huis of tuin
Versier een boom, struik, heg, raam, deur, of balkon met oranje
tinten en vlaggetjes. Of ga volledig uit uw ‘dak’!

Kinderactiviteiten
 Oranje speurwandeltocht
 Oranjefoto Koningsdag
 Maak muziek in de tuin, of bij je voordeur of op je balkon
 Schmink je gezicht
 Maak een tekening met stoepkrijt bij je huis

Overige activiteiten
Naast de beperkte activiteiten in Vreeswijk zijn er natuurlijk ook
nog landelijke activiteiten. Zo zal de koning met zijn gezin een
bezoek brengen aan Eindhoven. Ook de Koninklijke Bond van
Oranjeverenigingen zal aandacht geven aan Koningsdag.
Kijk voor tips en ideeën op de website van de bond:
www.oranjebond.nl/platform-koningsdag-2021/.

Verbouwen, verhuizen of je interieur vernieuwen?
Laat Vonne's homestyling je verrassen
met een persoonlijk interieuradvies.

Woning in de verkoop?

Bij het “Te koop” zetten van een woning moet de eigenaar
het energielabel vermelden en bij verkoop overhandigen
aan de koper.

Buro Walet helpt u daarbij!

Prins Hendriklaan 18
3433 EG Nieuwegein

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

T 06 25 02 09 55
KvK 59699876

Als onafhankelijk gediplomeerd
EP-adviseur wordt het energielabel
zorgvuldig en deskundig berekend en
geregistreerd. Het energielabel drukt
uit hoe energiezuinig een woning is
en kan de eigenaar helpen om
de woning te verbeteren.
Meer dan 15 jaar ervaring, voor zowel
bestaande bouw als nieuwbouw.

Graaf Woldemarlaan 20 • 3434 DM Nieuwegein
www.burowalet.nl • info@burowalet.nl

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

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
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MET VL AG E N WIMPEL…

MA AR WANNE E R? E N HOE DAN?

Foto: Gerda van Zelst-Verbaan
Bron: Rijksoverheid

Nederland kent geen wettelijke regels voor het gebruik van de
vlag. Je mag als burger, bedrijf of organisatie op alle dagen van
het jaar de vlag uithangen. Er zijn wel regels voor het vlaggen
vanaf Rijksgebouwen. Die staan in de vlaginstructie. Je mag
als burger die instructie volgen als richtlijn, maar dat is niet
verplicht.

REGELS VOOR HET UITHANGEN VAN DE VLAG
Je mag altijd de vlag uithangen. Bijvoorbeeld bij een feestelijke
gebeurtenis als een huwelijk of het slagen voor een examen.
Ook halfstok vlaggen bij een overlijden mag. Er is geen wet die
vlaggen verbiedt of bepaalt hoe je moet vlaggen. Je bent dus
nooit strafbaar als je de vlag uithangt.

GEBRUIKEN EN GEWOONTES BIJ UITHANGEN VLAG
Wel zijn er gebruiken en regels (protocol) voor het uithangen
van de vlag. Zo mag een gehesen vlag nooit de grond raken of
het verkeer hinderen. Ook is het de gewoonte dat je de vlag niet
laat hangen tussen zonsondergang en zonsopkomst. Wil je de
vlag ’s nachts wel laten hangen? Dan is het goed gebruik de vlag
te verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn.

GEBRUIK ORANJE WIMPEL
Vlag én wimpel gaan op gebouwen van de Rijksoverheid uit
op Koningsdag en op de verjaardagen van Koningin Máxima,
Prinses Beatrix en de Prinses van Oranje.
Tegenwoordig is de oranje wimpel geëvolueerd tot een
feestelijke toevoeging aan de Nederlandse vlag. Alleen bij
verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis komt de oranje
wimpel tevoorschijn.
In tegenstelling tot de oranje wimpel en de Nederlandse vlag,
is het hijsen van de Nederlandse wimpel niet gebonden aan
regels. De Nederlandse wimpel is een spontane uitspatting van
Nederlandse trots die op iedere moment gehesen mag worden.

KONINGSDAG 2021
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VREESWIJKSE

PUDDING
BROODJES

Heerlijk vers wit broodje, gevuld met ambachtelijke banketbakkersroom.
Gedecoreerd met oranje poedersuiker.

4 stuks
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Bestel de Puddingbroodjes via www.invreeswijk.nl/puddingbroodjes tot en met vrijdag 23
april 2021. Scouting Vreeswijk bezorgt de broodjes op Koningsdag bij u thuis. Bestellingen van buiten
Nieuwegein kunt u afhalen in het clubhuis van de Scouting, Fort Vreeswijk 4, 3433 ND Nieuwegein.

BESTELLEN ZONDER QR-CODE. Lever het strookje in bij het clubhuis van de Scouting, Fort Vreeswijk 4

Betaling contant bij aflevering van de broodjes.
Naam
:___________________________________________________________________________
Adres

:___________________________________________________________________________

Telefoon

:___________________________________________________________________________

Aantal broodjes :___________________________________________________________________________
Vreeswijkse Puddingbroodjes gesponsord en gemaakt door Banketbakkerij Tamminga en Verweij.
De opbrengst komt ten goede aan Scouting Vreeswijk, Oranjevereniging Vreeswijk en de Beugelaer.

Oranjevereniging

Vreeswijk

- column -

JAN KNOOP EN HET
THEEZEEFJE…..

Waar we nu het Kruidvat vinden, was jarenlang de tagrijn
winkel van Monster. Daar kon men scheepsbenodigdheden
kopen. In 1890 vestigde Jan Monster zich in Vreeswijk in panden
aan de Handelskade. Hij was aannemer van zogenaamd nat
werk, het aannemen en uitvoeren van kleine waterwerken als
beschoeiingen, kademuren, duikers enzovoort.
De eerste uitbreiding van de zaak voltrok zich in 1898 toen een
pand aan de Dorpsstraat werd betrokken. De voormalige woning
van de Rijksontvanger werd daarbij ingericht als winkel. Een deel
van de scheepvaart bleef gebruik maken van de oude sluis. Het
was daar toen nog erg levendig.
Jan Stekelenburg, bijgenaamd Jan Knoop, was een van de
eerste Vreeswijkers die in dienst kwam van de Fa. Monster op
de Handelskade. Hij verhuisde mee naar de Dopsstraat waar hij
onder andere de benzinepomp bediende die daar voor de deur
kwam te staan.
In 1957 werd zijn zestigjarig jubileum gevierd. Tijdens dat feest
kwam een vertegenwoordiger het toneel op vermomd als
benzinepomp die een prachtig verhaal vertelde hoe Jan hem
dagelijks bediende. Aan het eind van het verhaal kreeg Jan een
olieblikje met inhoud.
Jan Stekelenburg heeft tot ongeveer 1968 op de loonlijst gestaan.
Hij heeft dus bij de Fa. Monster 70 dienstjaren gehaald. Een
prestatie die uniek is in Vreeswijk. Hij was een oudgediende die
niets van pensioen wilde weten.

Jan Stekelenburg

In de tijd van de stoomsleepvaart werden de slepen 's morgens
vroeg aangemaakt. De winkel ging dan al om half vijf open en
's nachts om half twaalf sloot Jan de zaak. Als er 's nachts een
draad knapte belde de schipper op om een nieuwe. Dat vonden
ze heel gewoon, maar Bart Monster, de zoon van Jan, is een
keer zó boos geworden. Er werd 's nachts om drie uur gebeld
en de schipper zei tegen Bart: “ Dat is nou ook wat, mijn vrouw
schudde het tafellaken uit buiten boord en het theezeefje zat er
nog in. Kun je nog even een nieuwe brengen? We liggen bij de
Beatrixsluis?”

Fa. Monster

In1951 werd de zaak verbouwd. Toen kwam er een kachel in de
winkel te staan. Dat was voor het eerst in 54 jaar dat Jan een
kachel had. Iets verderop was de kantoorboekhandel, tevens
filiaal van de Middenstandsbank, van G.E. Kleijn gevestigd. Daar
was ook de schippersbeurs waar de vrachten werden verdeeld.
Schippers wachtten altijd rond de Julianabank. Wanneer het
regende zeiden ze: “laten we even bij Monster een velletje
schuurpapier gaan halen voor vijf cent dan staan we een poosje
droog.” Kwamen ze soms met tien, twaalf man de winkel in. Op
zulke klanten zaten ze daar natuurlijk niet te wachten.

Rina Copier van den End
Fa. Monster
IJsclub Rijn en Lek

Foto's: Rina Copier
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Auteur
Foto

: Ghislaine Schilder
: Donij van Doorn met André Rieu en
Johann Strauss Orkest
Fotograaf: Marcel van Hoorn

WERELDREIZIGERS

DONIJ VAN DOORN EN FABIAN EGLI
EINDELIJK THUIS IN VREESWIJK
Hoe ingrijpend kan het leven
door de beperkingen rondom
het coronavirus veranderen?
Voor velen onder ons zijn
de gevolgen groot. Ook
dorpsgenoten Donij van Doorn
en Fabian Egli moesten wel heel
abrupt hun werkzaamheden
staken. Deze noodgedwongen
pauze gaf dit muzikale koppel
wel de kans hun talent eens op
een andere manier in te zetten.
En ze hadden eindelijk tijd om
Vreeswijk beter te leren kennen.
Begin maart 2020 stond Donij van
Doorn in Amerika naast André Rieu
de sterren van de hemel te zingen. Als
sopraansoliste reist zij met André Rieu
en zijn Johann Strauss Orkest de hele
wereld over. “We waren net begonnen
met onze tournee door Amerika,
toen we in de pauze van ons eerste
concert op tv de persconferentie van
toenmalig president Donald Trump
zagen. Zijn aankondiging dat Amerika
de grenzen voor onbepaalde tijd zou
sluiten, sloeg bij ons in als een bom.

Na afloop van het concert is André
gelijk alles in werking gaan stellen om
ons zo snel mogelijk thuis te krijgen.
Niet eenvoudig, we waren op tournee
met een groot gezelschap. Daarnaast
waren we natuurlijk ook niet bepaald
de enigen die zo snel mogelijk terug
naar Nederland wilden vliegen. De
opluchting was groot toen we 2 dagen
later op Nederlandse bodem landden”,
vertelt Donij.
De pruimen waren ook zuur voor
Fabian Egli, freelance zanger in
musicals en theaterproducties. Voor
de vloeiend Nederlands sprekende
Zwitser zou 2020 zijn drukste jaar
ooit worden. Op de planning stonden
onder andere een tournee in China,
optredens in Ankara én een grote
productie van Holland Opera in het
werkspoorkathedraal te Utrecht. “Het
was zo bizar”, kijkt hij terug. “Binnen
3 weken waren al mijn boekingen
geannuleerd. In het begin dacht ik net als iedereen - dat het tijdelijk zou
zijn, maar al snel bleek dat niet zo te
zijn. Niet alleen had ik geen inkomsten
meer, maar ook de tijd die ik in de
voorbereidingen had gestoken was
voor niets geweest.”

Met de hele wereld op slot en hun
optredens gecancelled, zaten Fabian
en Donij ineens thuis. Hun thuis is
sinds 2 jaar Vreeswijk, waar ze wonen
op de grens tussen Vreeswijk en
Fokkesteeg. Een hele verandering ten
opzichte van hun normaliter zo drukke
bestaan waarin ze vaak weken- zo
niet maandenlang van huis zijn. “Dit
is echt bijzonder voor ons, we kunnen
ons allebei niet heugen zo lang achter
elkaar samen thuis te zijn geweest. We
genieten van ons huis en zijn net als
zo vele Vreeswijkers gaan wandelen
en fietsen. We hebben Vreeswijk en
omgeving zo pas echt goed leren
kennen. En nog leuker, we hebben ook
onze buren beter leren kennen. Als je
zo weinig thuis bent schiet dat er in.
We zijn sinds de lockdown eindelijk
in Vreeswijk ‘geland’, we zijn echt
thuisgekomen”, aldus Donij.
Muziek zit in hun bloed, dus bedachten
Fabian en Donij alternatieven om toch
muziek te blijven maken. “Tijdens de 1e
lockdown zijn we buiten op de stoep
bij verzorgingshuizen liedjes gaan
zingen, zo ook hier in Nieuwegein.
Dat leverde ontzettend leuke, maar
ook ontroerende reacties van de
bewoners op.
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Maar vlak niet uit wat het voor ons deed, eindelijk waren we
weer bezig met wat het liefste doen. En het was een unieke
kans voor ons om weer samen te zingen! Dat beviel ons zo
goed dat we de afgelopen zomer samen de theatervoorstelling
‘The Lady and the Tramp’ gemaakt hebben. Doordat de
theaters weer open mochten voor een beperkt publiek én onze
voorstellingen ook via een livestream te volgen waren, wisten
we toch veel mensen te bereiken. Maar vooral was het weer fijn
om op de planken te staan”, vertelt Fabian.
Daarnaast heeft Fabian zijn lespraktijk uitgebreid met online
zanglessen. Via lokale Facebookgroepen bood hij een gratis
proefsessie ‘zang-coaching’ via videobellen aan. De reacties
waren enthousiast, zingen blijkt een goede uitlaatklep te zijn
voor mensen die de hele dag thuis moeten werken. Fabian
heeft aan deze sympathieke actie uiteindelijk een groep
nieuwe leerlingen overgehouden. Inmiddels heeft hij het
aanbod uitgebreid met een basisworkshop acteren.

Bij Donij ligt de focus ook nog even op ‘lokaal’ in plaats van
internationaal. Samen met de Nieuwegeinse organist Arno van
Wijk is zij bezig met de voorbereidingen voor de opname van
een cd met klassieke muziek van Nederlandse bodem.
“We lopen al 10 jaar rond met dit idee, maar zo’n project vergt
tijd. Tijd die ik nooit had maar nu ineens wél heb”, vertelt ze
enthousiast. “Het geeft me ook de kans weer samen muziek
te maken, want dat mis ik zo. Nu maar hopen dat de theaters
weer snel open mogen, al is het maar met een beperkt aantal
mensen als publiek. We missen onze collega’s en niet te
vergeten de interactie met het publiek, daar krijg je zoveel
energie van!”

Foto: Portret van Fabian Egli. Fotograaf: Tibor Nad.
Foto: De operaproductie ‘Il Segreto di Susanna’ van de Nederlandse
Reisopera. Fotograaf: Bastiaan van Musscher.

ZANGLES?
OOK ONLINE

MELD JE NU AAN!

Ervaren zangdocent en actieve beroepszanger.
Les voor beginners en gevorderden. Zowel in lichte muziek als klassiek.
Gratis proefles!
WWW.FABIANEGLI.COM I FABIAN.EGLI@WEB.DE I 06-18462777

Foto: Portret van Donij van Doorn. Fotograaf: Mirna Fotografie.
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HISTORISCH AANDRIJFMECHANISME
Auteur: Hans Kraak
Foto's: Rijkswaterstaat

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft aanneemcombinatie Sas van Vreeswijk de vervangen
aandrijflijn van de Prinses Beatrixsluis op het
complex geplaatst. Bezoekers kunnen zo de
originele machinerie bezichtigen.
“Na de ingebruikname van de derde kolk van de Prinses
Beatrixsluizen zijn de twee historische sluiskolken uit 1938
gerenoveerd”, zegt Loek van der Lof, omgevingsmanager bij
Rijkswaterstaat. “Bovenin de vier heftorens zijn daarbij veel
originele onderdelen vervangen, zoals de hele aandrijflijn van
iedere hefdeur. Eén van de aandrijflijnen is bewaard en vanaf
nu buiten de sluis tentoongesteld. Een aandrijflijn is het geheel
van onderdelen dat zorgt dat een hefdeur in beweging komt.”

NIKS VERANDERD
“Na tachtig jaar waren nieuwe onderdelen nodig”, legt Van
der Lof uit, “maar aan de werking is niks veranderd. Vier
aandrijflijnen zijn vervangen en één aandrijflijn die in de toren
stond, staat nu beneden naast de toren. Er is wel een coating
overheen gegaan. Zodoende is hij beschermd tegen weer
en wind. Overigens is wel de kabel die je ziet nieuw. Deze is
van roestvrij staal gemaakt en geschikt om in weer en wind
te staan.”

EEN MOOIE UITDAGING
De Prinses Beatrixsluis is een Rijksmonument en heeft een
beschermde status. Je mag niet zomaar onderdelen vervangen.
Daar moet je een vergunning voor hebben. In goed overleg
met de gemeente Nieuwegein is die vergunning er gekomen.
Van der Lof: “Dat was een mooie uitdaging. Er gaan duizenden
schepen door de sluizen. Dus wat je doet moet goed zijn,
veilig zijn en goed blijven functioneren. Maar we willen ook
de monumentale status bewaren. Het is cultureel erfgoed. Dat
was een mooie uitdaging.”

DUURZAAM
Van de ruim 80 jaar oude aandrijflijn is de werking al die
jaren hetzelfde gebleven. Van der Lof: “Er is relatief weinig
elektriciteit voor de aandrijving nodig. Het energie-efficiënte
ontwerp van voormalig Rijkswaterstaatingenieur Josephus
Jitta laat de zwaartekracht veruit het meeste werk doen en was
destijds revolutionair. Het mechanisme was toen al duurzaam
en dat is het nu nog steeds.”
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SLUIZEN IN DE SPOTLIGHTS

TENTOONGESTELD
Een originele motor, rem, handaandrijving, tandwielkast,
kabeltrommel en omloopwiel van een aandrijflijn zijn bij de
renovatie van vorig jaar opgeslagen en geschikt gemaakt om in
weer en wind buiten te staan. Ze hebben nu een permanente
plek gekregen bij de picknickplaatsen bij het buitenhoofd
van kolk 1. Het is zwaar materiaal en staat daarom op een
fundering van beton. Een informatiebord legt de werking uit aan
geïnteresseerde bezoekers.

ZONNEPANELEN
Aan de andere kant van het sluiscomplex is de aanleg
van de zonnepanelen voltooid. Deze wekken zoveel
energie op dat de gehele sluis nu energieneutraal is. Bij
picknicktafels bij het buitenhoofd van de 3e kolk is een
2e informatiebord geplaatst. Passanten krijgen hier uitleg
over het gehele sluiscomplex.

Buurtgezinnen zoekt steungezinnen
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Advertorial

Jij kunt het
verschil maken
in het leven
van een kind
Buurtgezinnen wil voorkomen dat de problemen in een gezin verergeren en eraan
bijdragen dat kinderen ﬁjn kunnen opgroeien in hun eigen gezin.
Broer Peter en zus Sandra draaien
maandelijks een weekend mee in het
gezin van Marieke en Arjan en hun drie
kinderen. Dat weekend hebben ze vijf
kinderen en is het in en rondom hun
huis een gezellige boel. In het begin was
het even spannend maar al snel bleken
de kinderen prima met elkaar overweg
te kunnen.
Marieke: “In ons gezin reilt en zeilt het
allemaal wel en we hadden ruimte en tijd
over om met anderen te delen.

Toen zijn we gaan rondkijken hoe we dat in
konden vullen en kwamen we aanvankelijk
uit bij pleegzorg. Maar dat leek ons best
een hele aanslag op ons gezin. Een vriend
appte ons toen met de vraag of we al eens
over Buurtgezinnen hadden nagedacht.”
“Op het moment dat het oproepje voor
deze kinderen voorbijkwam, leek ons
dat heel interessant. Een jongetje en een
meisje van ongeveer dezelfde leeftijd als
onze eigen kinderen. Maar toen bleek
dat we de kinderen al kenden via de
basisschool.

Dus we vroegen ons wel even af hoe dat
zou gaan. Dat hebben we met elkaar en de
coördinator van Buurtgezinnen besproken
en in de praktijk geeft het geen problemen.”
Fijne break
“De kinderen komen één keer per maand
een weekend logeren. Ze draaien mee in
ons gezin en we doen gewoon wat we met
onze eigen kinderen ook doen”, legt Arjan
uit. “Dat hoeft niet veel te kosten. Het is niet
dat we allerlei expertise in huis hebben.
Maar zo geven we een andere ouder wat
rust en geef je een kind een fijne break.”

Buurtgezinnen geeft gezinnen
een steuntje in de rug
Kind even kind laten zijn
Buurtgezinnen wil dat ieder kind lekker
kan spelen en zich goed kan ontwikkelen.
Als dat thuis even niet lukt, dan zoekt zij
voor dat kind een plek waar dat wel kan.
De organisatie is actief in 70 Nederlandse
gemeenten waaronder Nieuwegein. Zorgt
ervoor dat kinderen wat extra liefde en
aandacht krijgen en ouders even worden
ontlast. Atie Wakkee is de coördinator in
Nieuwegein. Ze legt uit: “vaak kennen we
wel een gezin op school of in de buurt waar
je je soms zorgen over maakt. Met een
ouder die ziek is, werkloosheid, armoede
of een broertje of zusje waar het niet goed
mee gaat. Er hoeft niet veel te gebeuren
of de emmer loopt over. Buurtgezinnen
zorgt dan voor een steungezin dat extra
ondersteuning biedt.”
Begeleiding door coördinator
Afgelopen drie jaar heeft coördinator
Atie Wakkee vele gezinnen aan elkaar
gekoppeld.

Dit is altijd maatwerk. De ouders worden
gedurende het traject begeleid. “Ondanks
de coronacrisis kan het werk van
Buurtgezinnen gelukkig doorgaan. De
afspraken met de gezinnen zijn live waar
nodig, uiteraard met inachtneming van
alle regels en op afstand waar dat kan.
Ook op anderhalve meter afstand blijkt dit
werk goed mogelijk. Niet voor niets zijn er
in 2021 landelijk alweer 250 koppelingen
gemaakt. Opvoeden doen we samen en
zo kunnen we er met elkaar voor zorgen
dat kinderen in onze gemeente gelukkig
opgroeien”, aldus Atie.
Harder nodig dan ooit
Steun aan gezinnen en kinderen is in deze
tijd harder nodig dan ooit. Buurtgezinnen
is daarom op zoek naar ouders met
kinderen,
grootouders
en
andere
volwassenen met opvoedervaring die
steungezin willen worden.

Wil je iets betekenen voor een gezin
in de buurt dat het moeilijk heeft en
ben je tenminste een dagdeel per
week beschikbaar? Meld je dan aan
als steungezin.
Ook gezinnen die steun kunnen
gebruiken kunnen zich aanmelden
via www.buurtgezinnen.nl of neem
contact op via atie@buurtgezinnen.nl
of bel 06 24268314.
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H E LP M E E OM VAN K A AR S J ESAVO N D
WE E R E E N FE EST TE M AK E N
WO E NSDAG 15 DECE M BE R 2021
Kaarslicht in Vreeswijk is een traditie die we ook dit jaar hopen voort te
zetten. Het evenement wordt georganiseerd door een enthousiaste groep
vrijwilligers. Eind juni wordt gestart met het eerste (maandelijkse) overleg om
van de volgende editie van Kaarslicht in Vreeswijk weer een bijzondere avond
te maken.

Deze groep vrijwilligers mist op dit moment een coördinator, iemand die:
 zorgt voor de planning van de overleggen;
 deze overleggen leidt;
 verslagen maakt om de voortgang inzichtelijk te maken;
 zorgt dat de gemaakte afspraken bij iedereen bekend zijn;
 checkt of er geen zaken tussen wal en schip vallen;
 de PR verzorgt;
 bij calamiteiten samen met het bestuur van de Activiteitengroep 		
besluiten neemt en deze uitvoert.
Ben jij fan van Vreeswijk en van kaarsjesavond, en ben je handig in het creëren
en houden van overzicht? Neem dan contact op met Koos Hofs, voorzitter van
de Activiteitengroep via info@invreeswijk.nl.
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Foto: Fotostudio Geinoord - Reggie Kuster ©
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Doelgerichte

Online Marketing

voor bedrijven
in de recreatie en reisbranche

Catharijnesingel 55a, 3511 GD Utrecht - 030-2746549
redonlinemarketing.nl - info@redonlinemarketing.nl

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

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

SAMEN VERANTWOORD ONDERNEMEN

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

Persoonlijk contac
t
Eerlijk advies
Uitstekende servic
e
Enthousiast team

AUTOCENTRUMDEWIERS.NL

ONDERNEMER IN BEELD
EMM GOUDSMEDERIJ
Auteur: Ghislaine Schilder
Foto's: Mariska Staal Fotografie

Margareth van den Heuvel:

“ALS HET GEVOEL GOED IS, KOMT DAT IN HET SIERAAD TERUG”
Begonnen op een zolderkamer in haar ouderlijk huis is Margareth van
den Heuvel met haar goudsmederij eMM alweer 10 jaar gevestigd aan
het Raadhuisplein in Vreeswijk. Margareth heeft vanaf het begin een
goede samenwerking tussen haar en haar klanten als essentieel gezien
voor een goed resultaat. Deze werkwijze heeft haar inmiddels een
trouwe klantenkring opgeleverd. Vele dorpsgenoten weten de weg te
vinden naar het wat verscholen gelegen pand op de kop van het plein.
Nadat ze een aantal jaren geleden in het TV-programma ‘Geloof en
een hoop liefde’ geïnterviewd werd, mag ze ook veel klanten buiten
Vreeswijk tot haar klantenkring rekenen.
VERTROUWENSBAND OPBOUWEN
In haar atelier aan het Raadhuisplein ontwerpt en maakt Margareth sieraden
op maat. Margareth legt uit: “Mensen komen vaak met een basisidee voor
een sieraad. Dat kan voor een gedenksieraad of een bruidssieraad zijn, of
men wil een eigen draai geven aan oude of geërfde sieraden. Ik nodig ze
dan uit in mijn atelier voor een eerste vrijblijvend gesprek. Ik neem daar
echt de tijd voor want dat zie ik als de eerste stap in het opbouwen van
een vertrouwensband. Die is echt nodig in dit werk: het draait voor 80%
om emotie. Elk sieraad, oud of nieuw, is uniek en heel persoonlijk en dat
maakt het een emotioneel traject. Belangrijke voorwaarde voor een goed
resultaat is dat het gevoel bij zowel mij als de klant goed is. Het gevoel komt
uiteindelijk altijd in het sieraad terug.”
EERLIJKE AFKOMST
Vervolgens tekent Margareth een eerste schets van het ontwerp. In
samenspraak met de klant ontstaat dan een definitief ontwerp waarna
Margareth het sieraad kan maken. Hier heeft ze zo’n 4 tot 6 weken voor
nodig. Margareth maakt sieraden van alle edelmetalen, maar met goud en
zilver werkt ze het meest. Ze vertelt: “Het liefst ‘recycle’ ik bijvoorbeeld goud
dat zelf meegebracht wordt. Is dat niet het geval dan lever ik het goud,
waarbij ik alleen werk met producten met een eerlijke afkomst.”
FABULA EN HORTUS
Doordat Margareth door alle beperkingen het afgelopen jaar ineens wat
meer tijd kreeg, zag zij kans haar grote wens te laten uitkomen. “Ik wilde
al zo lang aan de slag gaan met het ontwerpen en maken van een eigen
collectie sieraden. Ineens had ik die tijd”, vertelt ze. Tot nu toe hebben 2
collecties het licht gezien; ‘Fabula’, gebaseerd op sprookjes en ‘Hortus’,
gebaseerd op de plantenwereld. Van beide collecties zijn inmiddels ringen,
hangers, armbanden en kettingen te koop in haar atelier. “Deze sieraden
zijn helemaal naar mijn eigen smaak, de eerste reacties zijn heel positief”,
aldus een dankbare Margareth.
UP TO DATE BLIJVEN OVER MARGARETHS’ WERK?
Kijk eens op Instagram goudsmederij_emm waar zij regelmatig foto’s
plaatst van sieraden die zij in opdracht maakt, maar ook van sieraden
uit haar eigen collecties.

Goudsmederij eMM
Raadhuisplein 6
Nieuwegein
Tel. 06-54386249
www.goudsmederij-emm.nl
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LUNCH
DINER
DRINKS

Particuliere

n heerlijke
ook voor ee
recht!
u bij ons te
lunch kunt

belegger in
commercieel
vastgoed

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

VAKKUNDIG MAATWERK IN KLIMAATBEHEERSING

Bernhardstraat 1a
3433 EL Nieuwegein
T 030 - 6060528

Nijverheidsweg 9HH
3433 NP Nieuwegein
T 030 - 604 30 73
www.scholmanservicebedrijf.nl

info@vanderlouwvastgoed.nl
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KA D O A A N J A R I G N I E U W E G E I N
v a n M u s e u m w e r f Vr e e s w i j k
Auteur : Jack Grondel (directeur) en Cisca de Ruiter,
Museumwerf Vreeswijk
Foto's : Museumwerf Vreeswijk

Nieuwegein viert dit jaar haar gouden jubileum
en roept zichzelf gedurende de maand juni uit
tot Nieuwegein - 1 groot museum. Dit is de
Nieuwegeinse musea natuurlijk uit het hart
gegrepen. Maar voor Museumwerf Vreeswijk,
Natuurkwartier Nieuwegein en Museum Warsenhoeck gaat dit niet ver genoeg. Zij roepen
Nieuwegein uit tot 1 groot openluchtmuseum,
niet voor één maand maar voor áltijd!
Geschiedenis

Voor een 50 jaar jonge Vinex-gemeente lijkt deze uitroep
misplaatst. Maar als je de geschiedenis bekijkt dan is dit zo
gek nog niet. Het Nieuwegeinse gebied kent een rijk verleden
dat minstens 6000 jaar teruggaat, getuige de vondst in 2017
van Neerlands oudste babygraf. Als we hink-stap-springen
door de tijd komen we langs de plaatsen waaruit Nieuwegein
is ontstaan. Het oude schippersdorp Vreeswijk was in de 7e
eeuw na Christus al bekend als Friese handelsnederzetting
Fresionouuic, dat Friezenwijk betekent. Van Jutphaas, dat
bekend was onder de naam Judefax, was later sprake. De naam
Jutphaas, ontstaan uit de Oud-Germaanse woorden jut (veel)
en fasha (taai gras), is typerend voor dit voormalige boerendorp
waarvan o.a. nog mooie oude boerderijen zijn overgebleven.
Van het stadje ’t Geyn, waarnaar Nieuwegein is vernoemd,
weten we dat het langs de Doorslag lag, het kanaal tussen de
Vaartse Rijn en de Hollandse IJssel. Van ’t Geyn bleven slechts
enkele huisjes over.

Gratis rondvaarten

Het Nieuwegeinse grondgebied kende diverse waterwegen
die belangrijk waren voor de ontwikkeling van de oude kernen.
Openluchtmuseum Nieuwegein kan daarom het beste vanaf
het water worden verkend.

En daar heeft Museumwerf Vreeswijk wat op gevonden.
Op het moment van schrijven staat op het werfterrein een
lief scheepje op de bokken. Het is de Hoop en Vertrouwen,
een kagenaar uit 1930 dat ooit onder familie Oostdam dienst
deed als baggerschuitje in het Groene Hart. Het schip wordt
ingericht voor geheel andere lading: passagiers!
Als bijdrage aan het jubileumfeest stelt de Museumwerf in
juni gratis rondvaarten met gids ter beschikking. Voor zover
coronamaatregelen het toelaten, wordt er gevaren met
groepen van maximaal 12 passagiers. Vaarschema en wijze van
aanmelding worden nog bekendgemaakt.

Vorstelijke verbinding

Wat Museumwerf Vreeswijk, Museum Warsenhoeck en
het Natuurkwartier betreft, blijft Nieuwegein 1 groot
openluchtmuseum. In april start de Museumwerf met
groepsrondvaarten op aanvraag, waarmee u vorstelijk reist
door de tijd. De tarieven worden binnenkort bekendgemaakt.
De Hoop en Vertrouwen en het Romeinse schip Fiducia vormen
tevens een vaste verbinding tussen genoemde musea die
vooral ook interessant zijn voor Nieuwegeiners.
Graag tot gauw en welkom aan boord!

12 april t/m 31 mei

Vervolgrenovatie sluisdeuren
Koninginnensluis
Van 12 april tot en met 31 mei renoveert
Rijkswaterstaat de sluisdeuren van de
Koninginnensluis in Vreeswijk.
De sluisdeuren sluiten niet goed, doordat de
scharnieren ervan versleten zijn. Goede beweging
en sluiting van de sluisdeuren is belangrijk voor het
schutten van schepen en voor de waterkerende
functie van de deuren. Tijdens de vervolgrenovatie
worden onder andere deze scharnieren vervangen.

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

Medio eind 2022 volgt het tweede deel van de
renovatie, waarbij we de besturing aanpakken.
We zorgen dan ook dat de sluis voldoet aan de
nieuwste richtlijnen, uiteraard met oog voor de
historie van de sluis.

Hinder voor verkeer

De werkzaamheden duren naar verwachting van
12 april tot uiterlijk 31 mei. De sluis is tijdens de
werkzaamheden volledig gestremd voor scheepvaart. De Wilhelminabrug blijft tijdens de
werkzaamheden voor al het verkeer beschikbaar.

Hinder Emmabrug

Dorpsstraat 36
3433 CL Nieuwegein
030-6061807
www.haarstudiochantal.nl
haarstudiochantal

De Emmabrug blijft zoveel mogelijk open voor
fietsers en voetgangers, maar is wel volledig dicht
voor gemotoriseerd verkeer.

Hinder voor omgeving

Om de hinder voor omwonenden te beperken,
voeren we de werkzaamheden alleen op werkdagen, tussen 7.00 en 19.00 uur, uit.

Omleiding scheepvaart

Om het Merwedekanaal te bereiken, kan de
beroepsvaart en recreatievaart omvaren via het
Lekkanaal, de Beatrixsluis, het AmsterdamRijnkanaal en de Zuidersluis. De omleiding
wordt aangegeven op borden langs de Lek, het
Merwedekanaal en Hollandse IJssel en staat op
www.vaarweginformatie.nl

Digitale bewonersbijeenkomst

Rijkswaterstaat organiseert op dinsdag 23 maart
vanaf 19.30 uur een digitale bewonersbijeenkomst.
Tijdens de bijeenkomst vertellen wij u meer over de
vervolgrenovatie en is er ruimte om vragen te
stellen. Wilt u hieraan deelnemen, dan vragen wij u
zich aan te melden. Dat kan door een mail te sturen
naar: renovatie.koninginnensluis@tappan.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden
en de omleidingsroute op rws.nl/koninginnensluis
of scan de QR-code hieronder met uw smartphone.

Tweemaal moeten de sluisdeuren worden uiten ingehesen. Hiervoor zijn in totaal vier dagen
nodig, waarop de Emmabrug afgesloten is voor
al het verkeer. Wanneer deze hijsdagen bekend
zijn, informeert de aannemer de omwonenden
hierover.

U kunt ons bellen op
0800 – 8002,
of volgen op Twitter via
@RWS_MN.

creative agency
STRATEGY, CAMPAIG
NS &

DESIGN

CREATIVES MAKE
THE DIFFERENCE
(re)building & activating brands >>

Mark Lenssinck

m 06 1076 0143
e mark@communigato

rs.nl

Wiersedreef 8 3433
ZX Nieuwegein
t 030 608 48 10 e info
@communigators.nl
ww w.communigato
rs.nl
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DE PASSIE VAN PETER EN ANGÈLE POST

VLIEGVISSEN
Auteur: Ghislaine Schilder
Foto's: Peter en Angèle Post

N

a 46 jaar hard werken in de slagerij zijn Peter en Angèle Post op 31 januari
met pensioen gegaan. De hele maand januari hebben ze met mooie
aanbiedingen afscheid van hun klanten genomen. Nu wacht ze een zee van
vrije tijd. Peter en Angèle hebben gelukkig genoeg passies, maar onbetwist
op nummer één staat het vliegvissen.
“Onze laatste weken in de slagerij waren
overweldigend; een afscheid met een
lach en soms ook een traan. Onze klanten
begrijpen dat we stoppen, maar vinden
het wel jammer. Vergeet niet onze sociale
functie, het ‘praatje’ valt weg. Wij zullen
dat ook gaan missen, maar tegelijkertijd
kunnen we niet wachten om aan deze
nieuwe fase in ons leven te beginnen”,
aldus Angèle.
Als reizen weer mag, gaan Peter en Angèle
allereerst richting Zweden. Daar gaan ze
een voormalig dorpsgenoot bezoeken
die daar jager is. “Hij wil graag dat ik hem
leer de lekkerste worst te maken van wild
zwijn. Hartstikke leuk, dat doe ik graag”,
vertelt Peter. “En aangezien Zweden één
van onze favoriete bestemmingen voor
vliegvissen is, komt dat goed uit”.
Wat is vliegvissen eigenlijk? Peter legt
uit: “Een vliegvisser vist met imitaties van
insecten. Met een speciale werptechniek
wordt het kunstvliegje op het water
gebracht in de hoop dat deze wordt
gepakt door een vis.

Je zit niet aan de waterkant, maar je
staat in het stromende water. Ongemerkt
leggen we een behoorlijke afstand af. Dat
maakt vliegvissen actief en spannend.”
Stromend water op een hoogte van 300
tot 500 meter zijn ideale omstandigheden
voor vliegvissen. Peter en Angèle
vliegvissen in Zweden, Noorwegen, Wales
en Zuid-Engeland. Maar ook dichter bij
huis zoals in de Eifel of de Ardennen
zijn ze te vinden. “Tot nu toe konden we
alleen in de zomervakantie vliegvissen,
helaas niet bepaald de beste tijd voor
het vliegvissen. Daarnaast hadden we
eigenlijk altijd te weinig tijd. De reis kost
een aantal dagen en eenmaal daar heb je
tijd nodig om te observeren waar de vis
zit en welke insecten daar leven om na te
bootsen. Tegen de tijd dat we een beetje
op stoom waren gekomen moesten we
weer naar huis. Voortaan hebben we alle
tijd en kunnen we ook tijdens de goede
seizoenen gaan vliegvissen, daarmee
komt echt een grote wens van ons uit”,
aldus Angèle.

Bijkomend voordeel van vliegvissen
is dat je de vangst zelf mag opeten.
“Heerlijk, de grill aan en even later verse
zalm of zeeforel op je bord. De eerlijkheid
gebiedt mij wel te zeggen dat we - na
een paar weken vis eten - eenmaal terug
in Vreeswijk maar al te blij zijn met een
stukje vlees op het bord. Het slagersbloed
zit in ons en gaat er ook niet meer uit”,
aldus een lachende Peter.

ZORGELOOS
RIJDEN IN EEN
NIEUWE FORD
f
Persoonlijk & effectie
Ook

!
op zaterdag geopend

Focus

Puma

Fiesta

Tijdelijk extra voordelig met Ford Private Lease

Al vanaf € 255 per maand!

Maak nu een showroomafspraak:
zeeuwenzeeuw.nl/privateshopping

Ford Nieuwegein
Ambachtsweg 2
Tel. 030 600 6464

De getoonde (vanaf)prijzen zijn altijd inclusief BTW en zijn, tenzij anders weergegeven, gebaseerd op een looptijd van 60
maanden en 10.000km p.j. De actie is geldig t/m 31 maart 2021.

BENIEUWD WAT UW
WONING WAARD IS?
Ik kom graag geheel vrijblijvend bij u langs!

T 06 402 363 34 - info@ingridvaneckmakelaardij.nl - www.ingridvaneckmakelaardij.nl
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GENIETEN VAN DE
OOSTENRIJKSE
HANGGERANIUMS
Auteur: Hans Kraak
Foto's: Nadia van Dijk

Het is weer tijd om de dorpskern op
te fleuren. Wat is het toch altijd een
gezellig gezicht wanneer aan alle
lantaarnpalen een plantenhanger
hangt. De bloeiende geraniums
kleuren prachtig. Het is van mei
tot november genieten. Maar wie
hangt die bakken op? En wie geeft
ze water?
“Ik denk dat we nu ongeveer tien jaar
plantenhangers hebben in het dorp”,
herinnert Koos Hofs, voorzitter van de
Activiteitencommissie, zich. “In de eerste
jaren was het prijzig, want de hangers
werden geleased bij een bedrijf.”

Ik rijd door het dorp en Gé vult de bakken.
Dat doen we één keer in de veertien dagen.
Als er een hittegolf is soms een keertje
extra. Door de constructie kunnen de
wortels onderin de bakken bij het water.”

Eenmalige investering
Marcel Heiboer is van origine hovenier
maar “het accent ligt nu meer op grond-,
weg- en waterbouw”, aldus Marcel.
Toen hij hoorde wat het leasen van die
hangers kostte, sloeg hij stijl achterover.
“Je kunt die plantenhangers natuurlijk het
beste zelf kopen. Dat is een eenmalige
investering. Het onderhoud en het vullen
met planten plus water geven moet je
dan wel zelf doen.” Die investering wilde
de Activiteitencommissie graag doen.
Koos Hofs: “Van het Wijkplatform Vreeswijk
kregen we een eenmalige bijdrage
waarvan we de plantenhangers kochten.
Veertig stuks en dit jaar komen er nog zes
bij.”
Wie hangt ze op?
Na de aanschaf kwam Marcel in actie. “Ja,
als je zegt dat het anders moet, dan moet
je er ook zijn als het inderdaad anders gaat.
Ik heb het gereedschap ervoor. En ik ben
bovendien de enige die geen trapje nodig
heeft om ze op te hangen,“ zegt Marcel
lachend.

Kleine 500 planten
Voor de inhoud van de plantenhangers
zorgt Annemiek van Brenk (Floral Design,
De Stijl). “Voor een klein bedrag lever
ik de plantjes. In elke bak komen tien
Oostenrijkse hanggeraniums. Dus bij
elkaar opgeteld een kleine vijfhonderd.
De bakken komen uit Frankrijk en zijn
speciaal ontwikkeld om lang te overleven.
In het zuiden van Frankrijk hebben ze een
levensduur van vijftien jaar. Ik denk dat wij
er langer mee doen, want daar blijven ze
het hele jaar hangen en wij ruimen ze in de
winter op.”
Wie geeft ze water?
Eef Valkenburg en Gé Schijvers zijn de
mannen die helpen bij het ophangen
van de plantenhangers. Het water geven
is ook hun taak. Eef: ”Ton Kool (van de
trouwauto’s) zorgt dat er een auto plus
aanhanger klaarstaat. Op de aanhanger
staat een bak met duizend liter water plus
een pomp.
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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: KONINGSHUIS
Mail de oplossing, uw naam en telefoonummer naar beugelaer@invreeswijk.nl en maak kans op o.a.: een originele
Vreeswijkse vlag en een cadeaubon van Broodje Vreeswijk. De inzendingstermijn sluit op 30-04-2021.
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OPLOSSING:

De winnaar wordt bekend gemaakt op onze website www.invreeswijk.nl en op onze Facebookpagina “InVreeswijk”.
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WINNAAR VREESWIJKSE
WOORDZOEKER
De juiste oplossing van puzzel 1 2021 was ‘Bedankt adverteerders’.
We feliciteren Marleen de Smedt met de gewonnen prijs, een originele
Vreeswijkse vlag en een verzorgingspakket van Haarstudio Chantal.

OOK KANS MAKEN
OP EEN LEUKE PRIJS?
Mail de oplossing naar
beugelaer@invreeswijk.nl.
Wie weet bent u de volgende
prijswinnaar.
KONINGINNENL

AAN 10A -

VREESWIJK

- T 030-78

WWW.BROO

58628 - INFO@B

ROODJEVREES
DJEVREES
MAANDAG
WIJK.NL
T/M ZATERD
WIJK.NL
AG GEOPEN
D VAN 08.00
TOT 16.00
UUR
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CA DE AU BO
N ter waarde van
.... €
10,00 ....
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zaak. Het te

besteden

bedrag of

tegoed kan
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ingewisseld

voor contant
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tegoedbonn

en.

Auteur: Atie Wakkee
Foto: Studio Neeltje Kleijn

G i d s e n g r o e p Vr e e s w i j k k i j k t
uit naar herstart in 2021
De gidsen van Gidsengroep Vreeswijk staan
te popelen om - als het weer mag - met u
langs verborgen straatjes en de mooiste
plekjes langs het water te wandelen en
u daarbij te vertellen over de rijke
geschiedenis van Vreeswijk.
Sinds de lockdown half maart 2020 gingen afgelopen zomer en
najaar voor veel belangstellenden de geplande rondleidingen
niet door. De gidsen hopen dat zij de komende zomer of anders
in het najaar weer mogen starten met hun rondleidingen.
Op het moment dat rondleidingen (in welke vorm dan ook) weer
mogelijk zijn zullen zij dit communiceren in de Beugelaer en op
www.invreeswijk.nl.

Interesse voor een rondleiding?
Belt u dan met Jan Monster, tel. 06 430 040 43
of stuur een mail naar gidsengroepvreeswijk@gmail.com.

Door weer en wind gaan de gidsen van Gidsengroep Vreeswijk op
pad om de bijzondere verhalen van het historisch dorp Vreeswijk te
vertellen.
V.l.n.r. Jan Monster, Wim van Meeteren , Greet van Dijk, Hans
Wassing, en Atie Wakkee.
Niet op de foto Ton Vermeulen, BartJan Damstra, Henk Hylkema en
Rina Copier.
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DORPSHUIS FORT VREESWIJK

KOM BINNEN, KOM KIJKEN, DOE MEE!
WEEKAGENDA DORPSHUIS
In verband met de coronamaatregelen wordt u voor de weekagenda doorverwezen naar
de site van Dorpshuis: www.fortvreeswijk.nl
Auteur: Beheerteam Dorpshuis Fort Vreeswijk
Foto's: Archief Dorpshuis Fort Vreeswijk/Beugelaer

DRS. UBBO HYLKEMA OVERLEDEN

Op 18 februari 2021 is drs. Ubbo Hylkema overleden.
Ubbo was als historicus betrokken bij de werkgroep Historisch
Fort Vreeswijk en heeft met zijn passie, zijn kennis en kunde
veel bijgedragen. De leden van de werkgroep zijn Ubbo
dankbaar voor wat hij ons geleerd en meegegeven heeft en
zullen de herinneringen aan hem blijven koesteren. Hij heeft
een onuitwisbare indruk gemaakt.

JONGE ONDERZOEKERS LEGGEN
ORGANISATIE DORPSHUIS
FORT VREESWIJK ONDER
VERGROOTGLAS

Twee studenten Bedrijfskunde, Monica de Wit en Sander Kraay,
gaan onderzoeken wat er nodig is om de organisatie van het
Dorpshuis zó in te richten dat we daar nog lang mee vooruit
kunnen. Hiervoor gaan zij de huidige organisatie onderzoeken,
goede voorbeelden van andere bewonersinitiatieven
bestuderen en andere organisatievormen in kaart brengen.
Door middel van gesprekken met vrijwilligers en andere
betrokkenen komen zij straks tot een aantal aanbevelingen.
Voor het Dorpshuis een goede manier om weer goed stil te
staan hoe we het doen en wat we daarin kunnen verbeteren.
Wilt u meer informatie of betrokken worden bij dit
onderzoek? Stuur dan een mail naar info@fortvreeswijk.nl

PAPIERCONTAINER VERBRAND

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR
OPZETTEN VITAAL VREESWIJK

Fort Vreeswijk gaat de uitdaging aan om zoveel mogelijk
Vreeswijkers aan het bewegen te krijgen. De afgelopen tijd is
wel gebleken hoe belangrijk voldoende bewegen is. Er is veel
over geschreven en het bewijs is er: door lekker bezig te zijn
maak je je hoofd leeg en ontspan je. Na het bewegen voel je je
fitter en energieker en je slaapt beter. Ook blijft je gewicht op
peil. Het plan is om een vitaal programma te organiseren, voor
iedereen die lekker wil bewegen. Het is goed voor je én daarbij
ook gezellig om met anderen te doen. We hebben ook ideeën
om aandacht te besteden aan voeding en om meer Vreeswijkers
te betrekken bij sociale activiteiten. Om écht resultaat te
boeken, willen we een jaarprogramma opzetten. Daarvoor
zoeken we een aantal vrijwilligers die mee willen helpen met
het ontwikkelen van Vitaal Vreeswijk. Wil je ook meedoen?
Mail dan naar info@fortvreeswijk.nl

WIE OH WIE
HEEFT DIT BORD
VERWIJDERD?

Zondag 28 februari is de papiercontainer bij Fort Vreeswijk in
brand gestoken. Kosten voor de aanschaf van een nieuwe: 130
euro. En het Dorpshuis draait op voor de kosten. Beseffen de
vandalen die hier verantwoordelijk voor zijn dit wel? En ook dat
een dorpshuis voor bewoners in de wijk betekent dat er heel
hard – vrijwillig en voor niets – gewerkt wordt, door diezelfde
bewoners? Denk daar de volgende keer eens bij na. En als je je
verveelt... Wij hebben allemaal leuke werkzaamheden in de
aanbieding. Werkzaamheden waar je wél heel veel waardering
voor krijgt. Meld je aan via info@fortvreeswijk.nl en we
zullen je hartelijk ontvangen.
Beheerteam Fort Vreeswijk

KINDERBOEKEN GEVRAAGD

Wie heeft er kinderboeken over voor in de kast in het
Dorpshuis?
In het Dorpshuis en bij de boekenstalletjes in het dorp kan je
kinderboeken lenen. Heel fijn om te merken dat er veel gelezen
wordt. Zelfs zóveel, dat de kinderboekenkast bijna leeg is. Daarom
zijn er kinderboeken nodig. Heb je thuis boeken liggen die een
tweede ronde mee kunnen? Deze kunnen op iedere werkdag
bij het Dorpshuis afgegeven worden. Als er niemand aanwezig
is, kun je ze op de tafel
achterlaten.
Namens
alle boekenwurmen uit
Vreeswijk alvast hartelijk
dank!
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RIJDENDE WINKEL EN

CONTACT IN VREESWIJK: NIEUWE
UITDAGING!
Met het vertrek van de Dagwinkel uit Vreeswijk is er al langere
tijd geen supermarktje meer in Vreeswijk. Terwijl dat, zeker
in deze tijd, toch erg handig zou kunnen zijn. Bovendien kan
een rijdende winkel in Vreeswijk een goede rol spelen in het
onderlinge contact in de wijk Vreeswijk. Nu is het starten van een
winkel niet eenvoudig. Om die reden hebben enkele mensen
met elkaar bedacht dat we nog veel zouden kunnen hebben aan
een winkelwagen, naar het voorbeeld van de ooit zo bekende
SRV-wagen.
Uiteraard moet daar ook heel veel voor geregeld en bedacht
worden, maar we moeten toch ergens beginnen. Samen met
ondernemers, fondsen, stichtingen, gemeente en bewoners
willen we met elkaar aan de slag. Vooral om te bezien of het
haalbaar is en of er voldoende belangstelling bij inwoners
van Vreeswijk is. Dus Vreeswijkers laat van u horen en
reageer op dit idee. Dat kan door een mail te sturen naar
boodschappenvreeswijk@gmail.com.
Meedenken over dit idee? Laat het weten!

KINDERACTIVITEITEN
DOE JE OOK WEER MEE?

Auteur: Carin van Meegen

21 april: Lente op Het Fort
We gaan buiten knutselen! Het thema is "Lente" en er zijn allerlei
(groene) materialen waarmee je aan de slag kan. Voor de ouderen
in de wijk maak je ook een mooie kaart. Deze kan je daarna zelf
bij iemand in de brievenbus doen.
Aanvang: 14.30 uur, afgelopen rond 16.00 uur, buiten op het
voorterrein. Kosten zijn € 1,00 dit is inclusief materiaal, limonade
en iets lekkers.
19 mei: Sporten op Het Fort
Op Het Fort wordt een leuk sportparcours met balspelen en
behendigheidsspelen uitgezet. Laat je van je sportieve kant zien.
Kom gezellig langs, sporten is leuk én gezond!
Aanvang: 14.30 uur, afsluiting met prijsuitreiking om 16.00 uur.
Kosten zijn € 1,00 inclusief limonade en iets lekkers.
16 juni: Zomerfeest
Het Fort ontvangt jullie graag voor een leuk én gezellig
zomerfeest met allerlei verrassingen. Ben je nieuwsgierig? Kom
kijken en doe mee met dit leuke feest!
Aanvang: 14.30 uur, de afsluiting is om 16.30 uur met voor
iedereen een heerlijke pannenkoek. Kosten € 2,50 inclusief
limonade, versnaperingen en een pannenkoek.
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H I S TO R I S C H F O RT V R E E S W I J K
Auteur : Vera Driessen, beleidsadviseur erfgoed gemeente Nieuwegein
Koos Hofs, werkgroep Historisch Fort Vreeswijk
Foto : De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Buitenruimte Fort Vreeswijk
In de afgelopen jaren heeft u met enige regelmaat kunnen
lezen over plannen voor het herstel van de buitenruimte van
Fort Vreeswijk. We zijn nog niet zover dat nu daadwerkelijk
een start gemaakt kan worden, maar we maken vorderingen.
Een overzichtje van de stand van zaken willen wij graag met
u delen.
Even naar het begin: de aanleiding voor het masterplan
In maart 2015 heeft de gemeenteraad van Nieuwegein het
Businessplan voor Fort Vreeswijk vastgesteld. Doel is het
behoud van de sociale wijkvoorziening en het historisch
cultureel erfgoed, waaronder begrepen het ontwikkelen van
mogelijkheden voor toerisme en recreatie.
Het behoud van de sociale wijkvoorziening is gerealiseerd met
de renovatie en nieuwbouw van het Dorpshuis. Vervolgens
is in de loop van 2018 een Masterplan voor herstel van de
buitenruimte opgesteld met daarin ook ruimte voor een
clubhuis voor de hengelsportvereniging. Het doel van het
masterplan is om de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit
van het fort als geheel te waarborgen dan wel te versterken,
passende verenigingsruimtes voor de gebruikers en de
militaire oorsprong meer zichtbaar te maken.
Vorig jaar is met behulp van de gemeente een aantal
onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn voor planvorming en
zijn plannen verder uitgewerkt.

Zo zijn de cultuurhistorische en landschappelijke waarde
in kaart gebracht en zijn nut en noodzaak van nieuwe
bebouwing beschreven. Tevens is een start gemaakt met
het bouwkundig onderzoek van de scoutingloods en is
werk gemaakt van plannen voor 'bevorderen levendigheid/
vergroten gebruikswaarde' van het fort.
Toewerken naar beoordeling masterplan in loketfase
De uitkomsten van het aanvullend onderzoek worden verwerkt
in aanvullingen op het Masterplan, zodat het geheel daarna
door de gemeente, monumentencommissie en Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed op haalbaarheid getoetst kan
worden. Vooral belangrijk is het meer inzichtelijk maken wat de
(positieve) gevolgen zijn voor het rijksmonument. Dit betreft
ook de beplanting op en rond de wal en het terreplein, de
knotwilgen, de hakhoutrand en de hagen. Het groen vervulde
een belangrijke rol als militair verdedigingsmiddel en ontleent
aan deze functie een hoge cultuurhistorische waarde.
De komende maanden werken we samen met de betrokkenen
op het fort aan een schetsplan voor de inrichting van de
buitenruimte. In deze schets komen allerlei onderdelen aan
bod uit het Masterplan en de aanvullende onderzoeken, zoals
speelplekken, visplekken, vuurplek voor scouting, de trap op
de wal, uitzichtpunt, bebouwing, beplanting en paden.
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ALLES ONDER EEN DAK

John Zuurhout
06 - 24 97 24 10
Ruim 35 jaar ervaring in advies en bestrijding op maat

Dorpshuis Fort Vreeswijk
T 030-6060090
M 06-21664918
www.fortvreeswijk.nl
info@fortvreeswijk.nl

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

www.facebook.com/Fort Vreeswijk

www.accuraatplaagdieren.nl

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

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.

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

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

Op een dag kijk je in
de kledingkast en dan?
Als je de kledingkast open doet ruik je nog de
geur van wie je lief was. Je herkent deze uit
duizenden. Zo vertrouwd. Wegdoen van de
kleding na het overlijden voelt vaak naar. De
één doet het snel omdat het anders te pijnlijk is,
een ander laat de kledingkast nog jaren intact.

Het kan ook anders.
Wist je dat je er ook een mooi kussen van kunt
laten maken om bij weg te kruipen? Of een pop
voor een kind als vader of moeder is overleden.
Wilma Korrel maakt troostende creaties.
Kijk maar eens op haar site: atelier-lifestory.nl.
Misschien kan deze mogelijkheid je helpen als
je ooit ook zo voor de kledingkast staat.

David van de Waal

Dag en nacht telefonisch bereikbaar, ook in het weekend
030 - 320 1233 ∙ uitvaartzorg@vandavid.nl

Nu al stilstaan bij een belangrijk
moment ná uw leven?
Onze PCB Informatie- en adviescentra
bieden een gastvrije mogelijkheid om
u te laten voorlichten over afscheid,
uitvaart en verlies.
U kunt uw uitvaartwensen
bespreken (evt. vastleggen)
en een vrijblijvende kostenberekening laten opmaken.
U vindt bij ons sierurnen,
herinneringssieraden,
troostgeschenken
en boeken.

• Dorpsstraat 6
3433 CH Nieuwegein
• Uilenpad 2
3722 AW Bilthoven
• Voorstraat 84
4132 AT Vianen

PCB Nieuwegein
(030) 605 1630
Dag en nacht bereikbaar bij overlijden

www.pcbuitvaartzorg.nl

