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M E T KO N I N G S DAG H E B J E E E N H O O P 
G E Z E L L I G H E I D M E T E L KAA R
Het dorp kleurt weer oranje. De bruggen zijn versierd. De slingers, 
de vlaggen en de shirtjes, alles wordt uit de kast gehaald om dat 
oranjegevoel weer te beleven.

DE ZEVEN ZIJSTRAATJES
Als je in Vreeswijk loopt, dan zie je dat de Dorpsstraat zeven zijstraatjes heeft. 
Wilt u weten hoe ze heten en waarom? 

KOM BINNEN, KOM KIJKEN, DOE MEE!
Dorpshuis Fort Vreeswijk is een centraal ontmoetingspunt met een 
gevarieerd aanbod van activiteiten.

HEEL 

VREESWIJK 

BAKT
Een nieuw evenement 

op Koningsdag! 

Bakkers klaar? 
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M E T KO N I N G S DAG H E B J E E E N H O O P 

G E Z E L L I G H E I D M E T E L KAA R

Het dorp kleurt weer oranje. De bruggen zijn versierd. De slingers, vlaggen, 

shirtjes: alles wordt uit de kast gehaald om dat oranjegevoel weer te voelen.

DE ZEVEN ZIJSTRAATJES

Als je in Vreeswijk loopt, dan zie je dat de Dorpsstraat zeven zijstraatjes heeft. 

Wilt u weten hoe ze heten en waarom? 

KOM BINNEN, KOM KIJKEN, DOE MEE!

Dorpshuis Fort Vreeswijk is een centraal ontmoetingspunt met een 

gevarieerd aanbod van activiteiten.

HEEL 

VREESWIJK 

BAKT

Een nieuw evenement 

op Koningsdag! 

Bakkers klaar? 
DE BEUGELAER 
DIGITAAL ONT VANGEN?

Stuur een e-mail met uw 
voor- en achternaam naar 
beugelaer@invreeswijk.nl 
en ontvang het digitale 
wijkmagazine in uw mailbox!

Beste inwoner van Nieuwegein,

Op 27 april gaan we dit jaar Koningsdag vieren zoals we dat 
gewend waren. Twee jaar lang had het coronavirus ons in de 
greep. De activiteiten die we op Koningsdag gewend waren, 
gingen helaas niet door. Gelukkig staan veel gemotiveerde 
vrijwilligers klaar om dit jaar, alles goed georganiseerd zoals 
vanouds, in goede banen te leiden. Zij zijn niet afgehaakt en ik 
hoop dat ze nog meer energie hebben dan voorheen. Op deze 
plaats wil ik ze alvast heel graag dankzeggen voor hun inzet.

Het is een bijzonder jaar: na twee jaar weer gewoon 
Koningsdag. Wij vieren feest terwijl er in de Oekraïne oorlog 
woedt. Geen reden om Koningsdag niet te vieren, maar wel 
om stil te staan bij hoe geweldig het is dat wij dit feest kunnen 
vieren. Koningsdag brengt mensen bij elkaar, dat zie ik alle 
jaren weer. Families die al generaties lang in Nederland wonen, 
samen met mensen en families die hier nog niet zo lang zijn. 
Het is een dag die laat zien, dat er grote saamhorigheid is. Ik 
ben er trots op dat dit in Nieuwegein kan.

Ik hoop van harte dat alle mensen die dit bijzondere 
Nederlandse Oranjefeest voor het eerst meemaken, er van 
genieten. Zoals iedereen er hopelijk van gaat genieten, al was 
het maar omdat we het twee jaar lang hebben moeten missen. 
Ik roep iedereen op, de activiteiten te bezoeken die door de 
vele vrijwilligers worden georganiseerd. De bezoeker wordt 
er blij van en de organisatoren ook. Wij gaan er samen een 
geweldige dag van maken.

Veel leesplezier...!

Frans Backhuijs,
burgemeester van Nieuwegein.

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

EEN BIJZONDER JAAR

Dorpsstraat 32 | 3433 CK Nieuwegein | 030-6060713
info@remco-optiek.nl | www.remco-optiek.nl

ONTDEK 
MINOS PALLAS

De lekkerste gerechten uit 
de Griekse keuken

Wij brengen Griekenland dichterbij!

T 030-608 11 28

Handelskade 83-85 - 3434 BE Nieuwegein - info@minospallas.nl

minospallas.nl -         www.facebook.com/minosnieuwegein

Bezorg en afhaaltijden:

Maandag t/m zondag vanaf 15:00 tot 21:00 uur.

https://www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-online-beugelaer
https://remco-optiek.nl/
https://minospallas.nl/


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

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

WWW.CAMPERCENTRUMDEWIERS.NL

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

campercentrum de wiers

S IMPLY GREAT TIMES!

http://www.destijlfd.nl/
https://www.haarstudiochantal.nl/
https://www.campercentrumdewiers.nl/
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HEEL VREESWIJK BAKT!
DOE JIJ OOK MEE? 
Een nieuw evenement op Koningsdag 
waarbij huis-, tuin- en keukenbakkers 
kunnen strijden om de titel 
'Meesterbakker van Vreeswijk'. 
Bakkers klaar? 
Het evenement vindt plaats op het 
Raadhuisplein van 11.00 -14.30 uur.
Maak een heerlijke taart, cake, 
cupcakes, koekjes of cakepops. Het 
mag van alles zijn, als het maar in het 
thema 'Koninklijk Oranje Boven' is.

Je kunt zelf meedoen of samen met je 
kind(-eren) strijden om mooie prijzen.
Heb je een beproefd familierecept, of een 
specialiteit van oma? Overtuig dan de jury!

Leeftijdscategorieën
Er zijn 2 leeftijdscategorieën: kinderen 
tot 16 jaar en volwassen vanaf 16 
jaar. De jeugd kan concurreren bij het 
bakken van cupcakes, koekjes of een 
mooi opgemaakte cake met een lekker 
smaakje. De volwassenen concurreren 
bij het bakken van een overheerlijke 
en mooie taart. De creaties worden 
in kramen op het Raadhuisplein 
tentoongesteld. 

Een deskundige jury beoordeelt 
de producten op techniek, uitstraling 
en smaakcombinaties. De organisatie 
verwacht veel aanmeldingen en heeft 
de mogelijkheid een deelnamestop in te 
voeren.

BAKKERS OPGELET! 
SCHRIJF JE NU IN VOOR 
HEEL VREESWIJK BAKT!
Tijdsindeling
Jeugd tot 16 jaar:
Inlevering producten : 11.00 - 11.45 uur
Jurering : 11.45 uur
Prijsuitreiking : 12.00 - 12.15 uur
Volwassenen vanaf 16 jaar:
Inlevering producten : 12.30 - 13.15 uur
Jurering : 13.15 uur
Prijsuitreiking : 13.30 - 13.45 uur 
Tentoonstelling van de winnaars:
13.45-14.30 uur 

Prijzen
Prijzen voor volwassenen:
	1e prijs: Chef-diner bon voor 2 personen 

bij Het Raadhuis plus wisselbeker 2022
	2e prijs: High Tea bon voor 2 personen 

bij Knus bij Ann
	3e prijs: Cursus taartenbakken 
 bij Taarten van Zoete Liefde

Aanstormend talent maakt kans 
op een cursus taartenbakken bij Taarten 
van Zoete Liefde.

Prijzen voor de jeugd:
	1e prijs: IJsverrassing van Luigi’s IJssalon 

ter waarde van € 25,00, beker en 
medaille 

	2e prijs: IJstraktatie van Luigi’s IJssalon 
ter waarde van€ 15,00 en medaille

	3e prijs: IJssurprise van Luigi’s IJssalon 
ter waarde van € 10,00 en medaille

Inschrijven
Je kunt je inschrijven tot en met 
vrijdag 22 april 2022 via het formulier 
op de website www.invreeswijk.nl/
inschrijfformulier-heel-vreeswijk-
bakt of door het onderstaand 
inschrijfformulier in te leveren bij kapsalon 
Sjaak Slokkers, Raadhuisplein 9. Na 
inschrijving ontvang je extra informatie 
over het evenement.

Als je meedoet ga je akkoord met de 
spelregels, zie www.invreeswijk.nl/
wp-content/uploads/2022/03/Spelregels-
Heel-Vreeswijk-Bakt.pdf

Foto      : Archief Beugelaer 
Auteur  :  Jan Schoonewelle - 
  Oranjevereniging Vreeswijk
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Naam :___________________________________________________________________________

E-mailadres :___________________________________________________________________________

Telefoon :___________________________________________________________________________

Leeftijd :___________________________________________________________________________

Originele naam voor de taart/cupcakes  :____________________________________________________

           Ja, ik ga akkoord met de spelregels. 

INSCHRIJFFORMULIER HEEL VREESWIJK BAKT OP KONINGSDAG 2022
Lever het strookje in bij kapsalon Sjaak Slokkers, Raadhuisplein 9, Vreeswijk.

http://www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-heel-vreeswijk-bakt
http://www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-heel-vreeswijk-bakt
http://www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-heel-vreeswijk-bakt
https://www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-heel-vreeswijk-bakt/


AMBACHTELIJK BROOD  WEYDELAND KAAS  BELEGDE BROODJES
LUNCH  DELICATESSEN  WIJN

De allerlekkerste 
oranje tompoucen 
exclusief verkrijgbaar bij 
Broodje Vreeswijk. 

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

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

5 stuks

12.50

MAANDAG T/M ZATERDAG GEOPEND VAN 08.00 TOT 16.00 UUR

26  APRIL - DE NACHT VAN VREESWIJK - Vanaf 19:00 uur
SEBASTIAAN DE LANGEN - HANS KAAY - STEVIE POPPINGHAUS - LEX RIETDIJK - 
LORENZO NIEUWENHUIJSEN - FRANK VAN ETTEN - MICHAEL OOMEN - ROWENA

 LIVE BAND M-BUSH - KEES NEERINGS - LEX RIETDIJK - 
ERWIN HAARMANS - MICHAEL NOBBE - LORENZO NIEUWENHUIJSEN - DAVE MILLER

Vanaf 12:00 uur live muziek

27 APRIL
KONINGSDAG

GRATIS ENTREE
Dorpsstraat 5

3433 CH Nieuwegein

www.friendsvreeswijk.nl

GEHEEL OVERDEKT 

en gezelliger dan ooit!!
PINNEN KAN 

BIJ IEDERE BAR

https://www.broodjevreeswijk.nl/
https://www.invreeswijk.nl/
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Kom de gehele dag langs bij de infokraam, op de hoek 
Dorpsstraat - Koninginnenlaan, koop hier een kopje koffie of 
thee met het enige, echte Vreeswijks puddingbroodje.

GROTE VRIJMARKT EN COMMERCIËLE 
MARKT DOOR HET GEHELE GEBIED HEEN
The Zoo Keeper, een ietwat excentriek persoon, die samen op pad 
is met een van zijn dierenvrienden. Hij is de weg helemaal kwijt en 
zodoende hier in Vreeswijk terecht gekomen. Tevens moet hij nog 
alle gevaren trotseren die buiten de dierentuin zijn pad kruisen. Dit is 
geen makkie, maar gaat dit lukken? U kunt hem op bepaalde tijden 
tegen komen met zijn “huisdier”.

Op Koningsdag kunt u mij op meerdere momenten en op 
meerdere manieren tegenkomen in Vreeswijk, als clown, lopend, 
en ver boven het publiek uit, op stelten.

Door het gehele gebied kunt u straattheater tegenkomen, 
geniet ervan!

PRINS HENDRIKLAAN
10:00 uur - 16:00 uur 
De Vliegende Hollander is een standwerker met planten. 
Ons doel: iedereen in de bloemetjes te mogen zetten.
10:00 uur - 16:00 uur 
Kom langs bij Exclusive Games Luider. Er staan diverse game 
machines.
10:00 uur - 16:00 uur
Kom langs bij de Kinderactiviteiten van de Oranjevereniging.  
Voor alle kinderen tot en met 12 jaar worden er op deze dag een 
aantal leuke spelletjes georganiseerd op de Prins Hendriklaan.  
10:00 uur - 16:00 uur
Leuke kinderattracties.

OP DE DORPSSTRAAT
9:00 uur - 16:00 uur
Rondvaarten vanaf de loswal, begin Dorpsstraat. Voor het eerst 
kunt u Koningsdag meemaken, vanaf het water, hoe leuk is dat, 
een unieke ervaring. De Museumwerf vaart op Koningsdag met 
de boten Hoop & Vertrouwen en de Romeinse punter Fiducia. De 
toegangsprijs is € 2,50 per persoon en per pin te betalen voordat 
er ingescheept gaat worden.
9:00 uur - 16:00 uur
Ontdek het leven in de middeleeuwen in kasteel Vlotburg.
De entree bedraagt speciaal voor Koningsdag voor kinderen tot 
13 jaar €2.00 en voor volwassenen €3.00. Na Koningsdag is dit voor 
kinderen €4.00 en voor volwassen €5.00. De Vlotburg ligt in het 
Oude Dorp van vrijdag 22 april tot en met woensdag 4 mei.
Tussen 12:00 uur en 15:00 uur
Living Statue De Vier Zusjes.

OP DE HELLING
10:00 uur - 16:00 uur 
Hier staat de oude brandweerauto van Henkel/Ecolab met 
werkende pomp. Voor de kleintjes staat het blushuisje klaar.
10:00 uur - 16:00 uur 
De Prins Bernhardgroep is een waterscoutingvereniging voor 
kinderen vanaf 7 jaar. Helaas mogen we op Koningsdag geen 
gebruik maken van het water, dus er mag niet gevaren worden, 
wordt daarom snel lid.  

De ganzenparade vertrekt om 12:00, 13:00, 14:00 en 15:00 uur. 
Onder luid tromgeroffel, gefluit en vrolijk gegak marcheren ze 
door de straten van Vreeswijk.     

OUDE SLUIS
10:00 uur - 16:00 uur
Schaakvereniging Kasteel Lekstroom is aanwezig met een 
schaakspel met grote stukken. Kom gezellig langs om kennis te 
maken met het schaakspel of om een partijtje te spelen.
10:00 uur - 16:00 uur
De Zandtekenaar, een unieke ervaring op Koningsdag in 
Vreeswijk. Samen met haar kan je leren zandtekenen! Op een 
verlichte tafel leer je hoe je figuurtjes tot leven kan brengen.

RAADHUISPLEIN
11:00 -14:30 uur 
Heel Vreeswijk Bakt
Een nieuw evenement op Koningsdag waarbij huis-, tuin- en 
keukenbakkers kunnen strijden om de titel 'Meesterbakker van 
Vreeswijk'. Je kunt zelf meedoen of samen met je kind(-eren) 
strijden om mooie prijzen. Heb je een beproefd familierecept, of 
een specialiteit van oma? Overtuig dan de jury! 

MUZIEK IN VREESWIJK
Koninginnenlaan
10:00 uur - 16:00 uur
Draaiorgel nabij de Willem Alexanderschool. Al jaren een traditie, 
Wim Hoefakker met zijn zelfgemaakte draaiorgel.

Op de hoek Koninginnenlaan/ Prins Hendriklaan kunt u genieten 
van diverse optredens, die u absoluut niet mag missen.
10:00 uur tot 11:00 uur
Elan Koren Vleuten. Iedereen kan zingen en je bent nooit te oud 
om te beginnen.
11:15 uur tot 12:00 uur
De Brulboeien. Schuif aan en zing maar mee.
12:15 uur -13:15 uur
De Dolle Diva’s. Van vrolijke meezingers tot mooie luisterliedjes.
13:30 uur tot 14:30 uur
Sebastiaan de Langen. Met veel passie en plezier zingt hij graag 
zijn liedjes. 

De Oranjevereniging doet een oproep aan iedereen die 
muziek kan maken, om plaats te nemen in het feestgebied, als 
straatmuzikant. En roept Living Statues op om ook naar Vreeswijk 
te komen en plaats te nemen ergens in het feestgebied!

Koningsnacht:
20:00-20:30  Live muziek (Sebastiaan de Langen)
20:30-21:00  Live muziek (Hans Kaay)
21:00-21:30  Live muziek (Steve Poppinghouse)
21:30-22:00  Live muziek (Lex Rietdijk)
22:00-22:30  Live Muziek (Lorenzo Nieuwenhuijsen)
22:45-23:15  Live muziek (Frank van Etten)
23:30-00:00  Live muziek (Michael Oomen)
00:15-00:45  Live muziek (Rowena)

Koningsdag:
09:00-12:00  Muziek DJ (Achtergrond muziek)
12:00-15:00  Live muziek M-Bush
15:00-15:30  Live muziek (Kees Neerings)
15:30-16:00  Live muziek (Lex Rietdijk)
16:15-16:45  Live muziek (Erwin Haarmans)
17:00-17:30  Live muziek (Michael Nobbe)
17:30-18:00  Live Muziek (Lorenzo Nieuwenhuijsen)
18:00-18:30  Live muziek (Lex Rietdijk)
18:30-19:00  Live muziek (Dave Miller)

KONINGSDAG
PROGRAMMA
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Vers, ambachtelijk, 
gezond en lekker!

V I S H A N D E L

Vers, ambachtelijk, 
gezond en lekker!

VOOR TOPKWALITEIT MOET U BIJ 
VISHANDEL M. PLUGGE ZIJN!

Dinsdag: Walnootgaarde
Donderdag: Rapenburgerschans

Vrijdag: Dorpsstraat
Zaterdag: Walnootgaarde

06-40748821

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

Buro Walet helpt u daarbij!
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.

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.

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

Jouw Ford-dealer
in Nieuwegein

Zeeuw & Zeeuw Ford Nieuwegein
Ambachtsweg 2-4 | 030 - 600 64 64

https://express.adobe.com/page/qAfTtU7twsb2B/
http://www.schildersbedrijfvankan.nl/
https://www.burowalet.nl/beng.php
https://www.zeeuwenzeeuw.nl/vestigingen/ford-nieuwegein/
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kinder
activiteiten

KIND ZOEK 
TIJDENS KONINGSDAG? 
Ga naar de EHBO-post!
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat 
u uw kind kwijt raakt in de drukte tijdens 
Koningsdag. Treft u een kind aan dat zijn 
ouders zoekt, of bent u uw eigen kind uit 
het oog verloren? 
Ga dan naar de EHBO-post op de hoek 
Koninginnenlaan/Prins Hendriklaan. 
Ook onze vrijwilligers en hulpdiensten 
zullen kinderen naar de EHBO-post 
brengen waar de kinderen rustig op hun 
ouders kunnen wachten.
TIP: speld uw 06-nummer waarop u te 
bereiken bent op het truitje of jasje van uw 
kind. Zorg in ieder geval dat uw kind in het 
bezit is van uw mobiel nummer.

DE ENIGE ECHTE 
GANZENPARADE
Een tamboer, een tamboer-maître en 
een groep boerenganzen zijn de exquise 
ingrediënten van deze grandioze act.
Onder luid tromgeroffel, gefluit en vrolijk 
gegak marcheren ze door de straten van 
dorp tot stad. 
Na vele succesvolle jaren te hebben 
gelopen in de Efteling, waar ze onder de 
naam Pieck-Parade en Ganzenparade 
optraden, zijn ze weer te bewonderen. 
Menig seizoen brachten ze, op veel 
festivals in binnen- en buitenland, jong en 
oud in vervoering. Al kwakend flaneren 
ze voorbij, iedereen met een lach of in 
verbijstering achterlatend. Tevens bekend 
van het NTR-televisieprogramma Pauw en 
Witteman. De Ganzenparade is een unieke 
combinatie tussen mens, dier en muziek, 
gebaseerd op de eeuwenoude traditie van 
het ganzenhoeden.
Speciaal op koningsdag 2022 trekt de 
ganzenparade om 12:00, 13:00, 14:00 
en 15:00 uur aan u voorbij.
Komt dat zien! De Ganzenparade in 
Vreeswijk!

DE VIER ZUSJES
Twaalf jaar geleden stond Sophie als 6-jarig meisje, op Koninginnedag, urenlang stil 
als levend standbeeld. Dit gaf veel leuke reacties én een leuk zakcentje. In de jaren 
daarna haakten haar drie zusjes (Lieve, Faye en Zonne) aan en hebben ze met z’n 
vieren al vele malen succesvol levend standbeeld gespeeld. Iedere keer een nieuwe 
act verzinnen met een daarbij passende outfit is een uitdaging. De act bestaat vaak 
uit verschillende poses. Zodra ze het muntje in het bakje horen vallen, is dit een teken 
om van positie te veranderen. Met name de verwonderde blikken en de reacties van 
de mensen als de meiden in actie komen, waren altijd leuk om te zien. Inmiddels zijn 
de meiden niet zo klein meer, maar vinden ze het nog steeds leuk een act voor te 
bereiden voor Koningsdag. Tussen 12:00 en 15:00 uur zijn de Vier Zusjes te zien 
op de Dorpsstraat in Vreeswijk.

KINDERACTIVITEITEN VAN DE ORANJEVERENIGING
Voor alle kinderen tot en met 12 jaar worden er op deze dag een aantal leuke spelletjes 
georganiseerd op de Prins Hendriklaan. Naast het verkopen van je oude speelgoed en 
andere spulletjes.

WAT IS ER TE DOEN:
• Zakjes werpen in een klomp 
• Poortje rollen 
• Schminken
• Haar in laten draaien

Als je het spelletje goed hebt gedaan, mag je een leuk cadeautje grabbelen!     

Koningsdag is echt de perfecte gelegenheid om je te laten schminken. Je kunt het 
heel simpel houden met een rood wit blauw vlaggetje of een stoere oranje leeuw. 
Met touw je haar leuk versieren? Dit jaar kun je je haar in laten draaien met mooie 
kleurtjes katoendraad. Dit kost € 1,00 of € 2,00, afhankelijk van de lengte van het haar. 
Je vindt ons op de Prins Hendriklaan, naast de kermisattracties!

We hopen jullie allemaal te zien op Koningsdag in Vreeswijk!



KONINGSDAGKONINGSDAG
VREESWIJKSE 

PUDDING
BROODJES

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

Bestel de Puddingbroodjes via www.invreeswijk.nl/puddingbroodjes
  De puddingbroodjes kunt u op Koningsdag ophalen bij onze kraam aan de Koninginnenlaan 
 tussen 9.00 en 16.00 uur.

  De puddingbroodjes zijn ook op Koningsdag te bestellen bij onze kraam, maar dan geldt op=op. 

  Meer info over de scouting en deze actie ga dan naar www.scoutingvreeswijk.nl/koningsdag

4 stuks

8.00

BESTELLEN?

BESTELLEN?

SCAN DE QR-CODE

SCAN DE QR-CODE

Vreeswijkse Puddingbroodjes gesponsord en gemaakt door Banketbakkerij Tamminga en Verweij. 
De opbrengst komt ten goede aan Scouting Vreeswijk, Oranjevereniging Vreeswijk en de Beugelaer.
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11KONINGSDAGKONINGSDAG 1111INFORMATIEKRAAM 
Traditiegetrouw staat Scouting Vreeswijk 
Livingstonegroep weer bij de infostand 
van de Oranjevereniging op de kruising 
Koninginnenlaan/Dorpsstraat met een 
overdekt terras. Op Koningsdag zullen 
wij vanaf de vroege uurtjes u niet alleen 
voorzien van informatie over de activiteiten 
op het dorp, maar ook kunt u bij ons terecht 
voor een warm drankje (koffie, thee en 
chocolademelk) met een echt Vreeswijks 
puddingbroodje. Vanaf 9:00 uur zijn de 
puddingbroodjes op te halen bij onze 
kraam. De puddingbroodjes zijn ook te 
koop bij onze kraam, maar dan geldt op=op. 

Het doel is om elk zomerkamp van de 
explorers naar het buitenland te gaan. Om 
dit betaalbaar te houden doen de explorers 
verschillende acties gedurende het jaar. In 
de middag helpen wij de Oranjevereniging 
bij het rondbrengen van briefjes met het 
verzoek om het terrein netjes achter te laten.

Scouting Vreeswijk is de avontuurlijkste en 
gezelligste vereniging van Nederland. In al 
onze groepen zitten meiden en jongens 
die elke week uitdagende en spannende 
avonturen beleven. We leren vaardigheden, 
verleggen grenzen en het belangrijkste: 
we hebben heel veel plezier! Bij Scouting 
Vreeswijk maak je nieuwe vrienden, werk je 
veel samen en groei je in jouw persoonlijke 
ontwikkeling. Veel van onze activiteiten 
vinden plaats in de gezonde buitenlucht. 
Scouting Vreeswijk biedt ervaringen die een 
leven lang meegaan.

Het unieke aan Scouting Vreeswijk is de 
grote mix aan activiteiten. We klimmen, 
zwemmen, varen, maken muziek, bouwen 
vlotten, gaan op expeditie, spelen de 
grootste spellen, doen acties voor het 
goede doel, zingen bij het kampvuur, 
experimenteren, bouwen een zeepbaan, 
lopen speurtochten en koken heerlijke 
gerechten.

Scouting Vreeswijk is bedoeld voor iedereen 
die graag avonturen beleeft. Bij welke 
speltak meld jij je aan?

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

WATERSCOUTING
De Prins Bernhardgroep is een waterscoutingvereniging voor kinderen vanaf 7 
jaar. Het water is een belangrijk onderdeel van het spelprogramma. 
De jongste kinderen doen verschillende spelletjes, waarbij we met goed weer gaan 
kanoën. Ook kunnen ze verschillende insignes verdienen, zoals bijvoorbeeld het kook-, 
knoop- en EHBO-insigne. Bij de oudere kinderen wordt er meer gefocust op het zeilen, 
roeien en wrikken. Dit gebeurt zowel spelenderwijs als door middel van lesgeven. Zij 
varen daarom ook in de lelievlet, die hiervoor geschikt is. Door het jaar heen worden 
er verschillende kampen georganiseerd, waarmee we met ons wachtschip de Nieuwe 
Zorg er op uit gaan. Met Vreeswijk als thuishaven is de Prins Bernhardgroep betrokken 
bij grote evenementen in het dorp. Wij staan met koningsdag bij de Helling.
Lid worden? Kijk op www.prinsbernhardgroep.nl

CLOWN OP STELTEN
Op Koningsdag kunt u mij op meerdere 
momenten en op meerdere manieren 
tegenkomen in Vreeswijk, als clown, 
lopend, en ver boven het publiek uit, 
op stelten.

ONTDEK HET LEVEN IN DE MIDDELEEUWEN
Ervaar het leven van ridders, jonkvrouwen en ambachtslieden in de middeleeuwen 
op Museumschip Kasteel Vlotburg. Ridder Lenny en vrouwe Christel laten u dan hun 
kasteel zien. Dat is zeker leuk en leerzaam voor de jongeren. Het schip is met de hand 
gebouwd door Len Vries, samen met zijn goede vriend en ambachtelijk timmerman 
Jan Westerhuis. Dit heeft 3 jaar geduurd. Sinds 2005 varen Ridder Len en vrouwe 
Christel met hun museum en paardje door Europa en misschien nog verder. Zij zijn al 
in Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en België geweest. En nu weer tijdelijk 
in Nederland. U kunt ook altijd contact opnemen over onze speciale school- en 
groepsarrangementen met Len of Christel, dan kunnen zij een rondleiding inplannen.
Zij liggen ter hoogte van Dorpsstraat 23,
3433 CJ in Vreeswijk - Nieuwegein.



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Slagerij Koekman 
 
 
 
 
 
 
 

zoekt  
 
 
 
 

 
 

Interesse ? 
bel of mail dan naar 

Edwin 
030-6062381

slagerijkoekman@hetnet.nl 

Zaterdagmedewerker m/v 

Dit ben jij 
 Klantgericht

 Echte aanpakker

 

 

  

Dit bieden wij 
 Leuke werksfeer 

 Afwisselend werk 

 Passend salaris 

 Werktijden in  

overleg   

Slagerij Gelderblom Koekman 
Nieuwegein: vertrouwde 
kwaliteit in een nieuw jasje

Het is al weer 10 jaar geleden dat Edwin van de Beek de slagerij 
van het echtpaar Koekman overnam. Hoogste tijd voor een 
metamorfose! 

“Zolang ik zelfstandig ondernemer ben werk ik al samen met 
Gelderblom, een groep samenwerkende slagers in Midden-
Nederland. Gezamenlijk streven wij naar hetzelfde doel, namelijk 
dat het gewoon goed moet zijn. Wat dat betreft is er helemaal 
niets veranderd, maar het zal iedereen inmiddels wel opgevallen 
zijn dat de slagerij een nieuwe naam en een nieuw uiterlijk 
gekregen heeft”, vertelt Edwin. 

Afgelopen winter werd begonnen met aanpassingen aan de 
gevel en kregen de buitenmuren een nieuw kleurtje. Begin 
maart is de slagerij 3 dagen dichtgegaan en werd het interieur 
onderhanden genomen. Edwin: “Het resultaat mag er zijn; de 
slagerij heeft een warme, moderne uitstraling gekregen. De 
nieuwe bedrijfskleding maakt de 'Gelderblom-metamorfose' 
compleet.”

Vertrouwd blijft het uitgebreide aanbod met o.a. vleeswaren uit 
de eigen worstmakerij en de dagverse soepen en maaltijden. 
Ook het gewaardeerde spaarprogramma blijft ongewijzigd. 
Edwin en zijn team hopen u snel te mogen verwelkomen in de 
vernieuwde slagerij!

https://www.slagerijkoekman.nl/


13DE VLIEGENDE HOLLANDER 
De plantenveiling live bij u op de markt. Een oud ambacht in een vernieuwd jasje.
Lachen, energie en kwaliteit van planten staan bij ons op de eerste plaats. Vanaf het 
moment van inkopen tot het verkopen, alles is in eigen beheer waardoor de kwaliteit, 
prijs en passie echt tot zijn recht komen. Omzetsnelheid en topkwaliteit voor de beste 
prijzen, daar staan wij voor! Deze Koningsdag zijn wij aanwezig, op uitnodiging, om 
op de Koningsdagmarkt nog wat extra gezelligheid en beleving te mogen brengen, 
en om bij jullie allemaal een glimlach op het gezicht te laten verschijnen.
Graag verwijzen we u allemaal naar onze Facebook pagina devliegendehollander.be 
Wij zien u graag bij onze vrachtwagen op de Prins Hendriklaan!
Ons doel: iedereen in de bloemetjes te mogen zetten.

THE ZOO KEEPER
The Zoo Keeper, een ietwat excentriek persoon, die samen op pad is met een van zijn 
dierenvrienden. Hij is de weg helemaal kwijt en zodoende hier in Vreeswijk terecht 
gekomen. Tevens moet hij nog alle gevaren trotseren die buiten de dierentuin zijn 
pad kruisen. Dit is geen makkie, maar gaat dit lukken? U kunt hem op bepaalde tijden 
tegen komen met zijn “huisdier”.

DE ZANDTEKENAAR
Op Koningsdag komt de zandtekenaar, of 
eigenlijk: de zandtekenares, naar Vreeswijk.
Samen met haar kan je leren zandtekenen! 
Op een verlichte tafel leer je hoe je 
figuurtjes tot leven kan brengen. 
De zandtekenaar zal voordoen hoe het 
moet en jij kan je eigen zandverhaal 
tekenen, hoe leuk is dat?

De workshop is gratis en is te vinden op 
de Oude Sluis. Doe mee en wees er op tijd 
bij, want vol is vol!

Wil je meer weten over zandtekenen? 
Krijg alvast wat tips online, zodat je goed 
bent voorbereid: 
https://youtu.be/Z428jryogHA

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

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

EXCLUSIVE GAMES LUIDER
Het bedrijf 'Exclusive Games Luider' opende begin 
april 2019 zijn deuren met een uniek Game-concept. 
Voor een vaste entreeprijs van €7,50 per persoon per 
uur, kun je vrijblijvend op alle games in de hal spelen. 
Wij zijn iedere vrijdag en zaterdag geopend van 13:00 
tot 22:00 uur. In de vakantieperiode is de gamehal 
meerdere dagen geopend. Voor meer informatie kunt 
u terecht op de site exclusivegamesluider.nl, ook 
kan je ons vinden op sociale media zoals Facebook 
en Instagram. Van flipperkasten en racesimulators 
tot aan airhockey en Pacman, voor jong en oud is 
er voor iedereen wat wils. Ook is het mogelijk om 

de gamehal af te huren voor kinderfeesten en partijen, in overleg kunnen dan de 
openingstijden worden aangepast. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je alvast 
een voorproefje? Kom dan gezellig langs op koningsdag, op de Prins Hendriklaan. 
Wij staan hier met de volgende kasten: Boksbal, Hammerhead en WannyWanny. De 
gamemachines staan hier op munt inworp.

https://www.facebook.com/devliegendehollander.be
https://youtu.be/Z428jryogHA
https://youtu.be/Z428jryogHA
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Na twee jaar maakt Vreeswijk 
zich op voor Koningsdag. 

Het dorp kleurt weer oranje. De 
bruggen zijn versierd. De slingers, 
de vlaggen en de shirtjes, alles 
wordt uit de kast gehaald om dat 
oranjegevoel weer te beleven. Ad 
en Mirjam Elbertse zijn ook druk 
bezig met de voorbereidingen. 
“Mijn oranjegevoel? Dat is je vooral 
verheugen op een leuke, gezellige 
dag”, zegt Mirjam. “We hebben het 
wel gemist hoor, de afgelopen twee 
jaar”, zegt Ad. 

De taken hebben Ad en Mirjam goed 
verdeeld. Ad: ”Ik houd mij bezig met 
de afdeling amusement en Mirjam 
doet alles rond de verkoop van de 
spullen, zeg maar de commerciële 
afdeling. Daar ben ik niet geschikt 
voor. Onderhandelen vind ik ook niks. 
Als iets vier euro kost en iemand biedt 
twee euro, dan doe ik een tegenbod 
dat nóg lager is. En als Mirjam dan ziet 
voor welke prijs iets weg gaat, dan 
krijg ik dat wel te horen, ja!”

Vreeswijkse cursus lijndansen
Het stel zoekt de humor en doet voor 
de lol mee aan Koningsdag. 

Overigens staan zij niet met z’n 
tweetjes, want veelal zijn Jessica en 
Kees ook van de partij. Jessica is de 
zus van Mirjam en Kees is de broer 
van Ad. Twee zussen trouwden met 
twee broers en met Ad en Kees bij 
elkaar is er altijd veel humor. Zo ook 
die ene keer dat Ad samen met Kees 
een heuse tent opzette. In de tent kon 
je tegen een kleine vergoeding leren 
lijndansen. Met stoepkrijt trokken ze 
een flink aantal gekleurde lijnen op de 
straat die doorliepen tot in de tent. Ad: 
“Als iemand de cursus wilde volgen, 
dan mocht hij of zij eerst vijftig cent 
betalen en vervolgens een kleur kiezen. 
Als er bijvoorbeeld rood gekozen 
werd, dan mocht degene in de tent 
de rode lijn volgen. Wij draaiden dan 
country en westernmuziek. En zo kon 
de Vreeswijkse cursus lijndans gevolgd 
worden.”

Goede plek bewaken
Mirjam: “Ik vind het leuk om weken 
van tevoren flink op te ruimen in 
huis om te kijken wat we kunnen 
verkopen.” Ad vult aan: “Ik ben wel 
eens dingen kwijtgeraakt die ik niet 
wilde kwijtraken.” Als er dan flink wat 
spullen verzameld zijn, dan moet er 
ook een goede plek gevonden worden 
om alles uit te stallen en te verkopen. 

Er zijn jaren geweest dat de vrijmarkt 
zich beperkte tot de Dorpsstraat. 
Later werden daar de zijstraten bij 
betrokken. Het gebied breidde zich 
verder uit tot de Koninginnenlaan, 
Prins Hendriklaan, Julianaweg en 
Emmaweg. “Wij woonden op de 
Emmaweg en zo hadden wij onze 
plek voor de deur, maar jaren geleden 
was dat wel anders. Mirjam: “Voor 
een (goede) plek moest je héél vroeg 
op. Voor de deur bij Visser was onze 
favoriete plek. Om dat te kunnen 
realiseren gingen Ad en Kees met 
de bus al de avond daarvoor de plek 
‘bewaken’. Ze bleven in de bus zitten, 
maar het was soms vreselijk koud. Ze 
gingen dan samen kaarten en met 
de nodige alcohol hielden zij het 
warm.” In de vroege morgen werden 
zij afgelost door Mirjam en Jessica. 
“Om half zes rolden we ’s ochtends ons 
bed in”, herinnert Ad zich. En een paar 
uur later waren de beide gezinnen 
compleet en kon het feest beginnen. 
Voor de vrouwen betekende dat de 
verkoop van de spullen, terwijl de 
mannen probeerden lol te trappen. 
Zo hadden zij op een keer twee grote 
grenen deuren van 2.40 meter hoog 
te koop. Ze gingen met die deuren 
midden op de zeer drukke Dorpsstraat 
staan. 
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“Met Koningsdag heb je 
een hoop gezelligheid 
met elkaar”

Auteur : Hans Kraak
Foto's : Ad en Mirjam Elbertse 
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De langslopende mensen moesten dan eerst op de deur 
kloppen alvorens de deur open ging. “De deuren hebben we 
toen verkocht.” Een ander succesnummer bleek ‘de meest 
irritante DJ van het dorp’. Mirjam: “Ad draaide de muziek 
keihard. Hij bleef maar doorgaan. Het feest was al afgelopen, 
ik heb toen de stekker er maar uitgetrokken.”

Langspeelplaat
Op de vraag wat Mirjam het leukste vindt wat zij ooit heeft 
verkocht moet zij even nadenken, maar dan zegt ze lachend: 
“Dat is een langspeelplaat van Herman van Veen. Kees zag 
iemand weglopen met die plaat en zei tegen mij dat die van 
hem was. Het bleek dat wij die ooit van hem hadden geleend 
en vergeten waren terug te geven.” 

Klein koningsdagje
Vorig jaar ging het niet door, maar toch was er een heel klein 
koningsdagje in Vreeswijk en wel achter de Prins Hendriklaan 
waar Kees en Jessica wonen. “We hadden afgesproken wel wat 
te gaan doen”, zegt Ad. “Om stipt tien uur begon de aubade. 
De DJ was ook van de partij en mensen konden via de telefoon 
verzoeknummers aanvragen. Zo werd het toch nog heel 
gezellig. Gelukkig mag dit jaar weer alles. Voor ons gaat het op 
de Prins Hendriklaan 17 gebeuren. Het is toch geweldig om 
met je straat, met je buren en vrienden een hoop gezelligheid 
te hebben!”

DJ Ad Ad en Kees

Jessica en Mirjam



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
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de toekom
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DE NIEUWE SPACE STAR
Nu in de showroom
• Standaard 5 zitplaatsen
• Standaard 5 deuren
• Standaard rijk uitgerust in 5 uitvoeringen
VANAF € 13.990

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

OPSLAG - VERBOUWINGEN - LOODGIETERSWERK - ELECTRAWERK 
MONTAGE- DEMONTAGE - BALLAST - HUIS ONTRUIMINGEN 

DAKBEDEKKING - SCHILDERWERK - DAKWERK - ZONNEPANELEN

VERHUUR:
STEIGER - HOOGWERKER - AANHANGER

06 - 54630832 - SERVICEVREESWIJK@GMAIL.COM

VOOR AL UW ELEKTROTECHNISCHE 
WERKZAAMHEDEN

royinstallaties@outlook.com
06-24667372 - Nieuwegein

https://www.ac-keuringen.nl/
https://autostekelenburg.nl/
mailto:servicevreeswijk%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/roy.dejong.54


17JONG GELEERD...MET BLUSWERK KUN JE NIET 
VROEG GENOEG BEGINNEN!
Vanaf 10.00 tot 16.00 uur staat de oude brandweerauto van Henkel/Ecolab voor de 
7e keer, met werkende pomp, op de Helling. Voor de kleintjes staat het blushuisje 
weer klaar. Blus zelf een brandje en ervaar hoe zwaar zo’n brandweerslang is. De 
brandweerauto, bluseenheid genoemd, heeft dienst gedaan bij de bedrijfsbrandweer 
van Henkel/Ecolab in Nieuwegein. Er zijn twee brandweermannen op Koningsdag in 
Vreeswijk aanwezig. Dat zijn Marcel Houtsma, vrijwilliger bij de Gemeente Brandweer 
Nieuwegein-Zuid, en Jan van der Lit, die 41 jaar bij de bedrijfsbrandweer van 
Henkel/Ecolab heeft gezeten. Jan kreeg dit voertuig aangeboden voor zijn 45-jarig 
dienstverband bij Henkel/Ecolab. Jan is tot op heden nog steeds bij Ecolab betrokken 
als coördinator van de Bedrijfshulpverlening (BHV). De brandweermannen verheugen 
zich op de komst van veel kinderen!

KOM SCHAKEN AAN 
DE OUDE SLUIS 
Schaakvereniging Kasteel Lekstroom is 
weer aanwezig met een schaakspel met 
grote stukken. Kom gezellig langs om 
kennis te maken met het schaakspel, of 
om een partijtje te spelen. Verder zijn 
kinderen vanaf groep 3 ook welkom op 
dinsdagmiddag in Lucas Galecop en 
donderdagmiddag in buurtcentrum Batau. 
Voor meer informatie zie www.svkl.nl 
of neem contact op met Jos Visser: 
06-41386062.

Koningsdag in Vreeswijk 
Koningsdag in Vreeswijk wordt weer een gezellig feest. Dat feest vindt plaats ‘tussen de bruggen’ met een grote Koningsmarkt en 
vrijmarkt, muziek en kinderactiviteiten. Als Oranjevereniging hebben we met Gemeente Nieuwegein afspraken gemaakt om de 
veiligheid van u en van de duizenden bezoekers te verhogen. Vrijwilligers en verkeersbegeleiders van de Oranjevereniging houden 
op Koningsdag een oogje in het zeil en zullen waar nodig aanwijzingen geven. Zij zijn herkenbaar aan de speciale gele hesjes. Volgt u 
hun aanwijzingen altijd op.
Vrijmarkt en Koningsmarkt
Zoals elk jaar kunt u met een kleedje op de Vrijmarkt staan om uw tweedehandsspullen te verkopen. Registratie vooraf is niet nodig 
en er zijn geen kosten aan verbonden. De arcering op het kaartje op bladzijde 19 geeft aan waar de Koningsmarkt en vrijmarkt plaats 
zal vinden. Wie buiten het gearceerde gebied spullen verkoopt, moet de spullen verwijderen en wordt weggestuurd. De rijbaan moet 
worden vrijgehouden, zodat hulpdiensten vrije doorgang hebben. Deelnemers aan de vrijmarkt mogen hun plaats reserveren vanaf 
woensdag 27 april om 0.00 uur. Het in gebruik nemen van de vrijmarktplaatsen is toegestaan op 27 april vanaf 5.00 tot 7.00 uur.
Etenswaren en drank
Het verkopen van etenswaren en drank is voorbehouden aan vergunninghouders, om gezondheidsrisico’s te voorkomen.
Verkeersmaatregelen 
Het gehele gebied ´tussen de bruggen´ is op Koningsdag gesloten voor alle verkeer en moet vanaf 0.00 uur op woensdag 27 april 
autovrij zijn. Op dinsdag 26 april, om ca. 23.00 uur wordt u door de beveiliging gewaarschuwd d.m.v. zwaailichten om u hierop 
te attenderen. We verzoeken u daarom dringend uw auto tijdig buiten het gebied te parkeren. Dit geldt ook voor voertuigen die 
geparkeerd staan op gehandicapten invalide parkeerplaatsen. De wegsleepregeling is van kracht. De politie en Stadstoezicht gaan 
streng controleren op fout parkeren.
Locatie en tijden wegsleepregeling 
  Prins-Hendriklaan, hoek Koninginnenlaan tot aan 1e woonblok t.o. de Museumwerf, afsluiting en wegsleep regeling
 i.v.m. opbouw van de kleine kermis vanaf woensdag 27 april 10.00 uur tot woensdag 27 april 19.00 uur.
 Alle straten ‘tussen de bruggen’, afsluiting en wegsleepregeling op woensdag 27 april van 0.00 uur tot 19.00 uur.

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



30 MINUTEN WORKOUT

Altijd persoonlijke begeleiding
van een goede ervaren coach

Laagdrempelig: 
gewoon binnenkomen 

zoals je bent

Voor vrouwen 
ontworpen apparaten

Effectief, afwisselend en leuk

Binnenlopen 
wanneer het jou uitkomt

BANG VOOR DE DREMPEL? 
Wij zijn een kleinschalige fitnessstudio waarbij je in het circuit meedraait op het moment dat het jou uitkomt. 
Een gezellige, huiselijke plek waar we je naam kennen, weten wat je bezighoudt en waar je wordt gestimuleerd. 
Je bent welkom zoals jij bent, want elke vrouw is bijzonder.   

WEINIG TIJD? 
Geen probleem! Bij hart for her doorloop je in 30 minuten een compleet circuit: van warming-up tot en met 
cooling-down. Je komt binnen wanneer het jou uitkomt en begint onder begeleiding met trainen. Ideaal toch? 

JOUW DOEL? 
Door onze ervaring in de afgelopen jaren, hebben we een uitstekend inzicht gekregen in wat vrouwen nodig 
hebben om fit en gezond te blijven. Voor iedere vrouw hebben we een passende methode om dit doel te 
behalen. 

WAT HEB JIJ NODIG OM GOED IN JE VEL TE ZITTEN? 
Je lekker voelen, fysiek en mentaal? hart for her nodigt je uit om daar werk van te maken. Door tijd in jezelf te 
investeren, voor nu en later. Want hoeveel je omgeving ook van je vraagt: jouw gezondheid is het belangrijkst. 
Met ons Feelgood trainings-programma geven we je de tools en aandacht om de gezonde leefstijl, die bij 
jou past, eigen te maken. Zo voorkom je klachten nog voordat ze ontstaan. Wij geloven in de kracht van de 
balans tussen lichaam en geest: dat is onze definitie van gezondheid. In de eerste plaats kom je hier om, onder 
persoonlijke begeleiding, lekker te sporten. Omdat je aan je conditie en kracht wilt werken, die blessure de 
baas wilt worden of gewoon: om net zo fit te blijven als je nu al bent. Jij bepaalt waar de focus ligt. Met onze 
hydraulische circuittraining train je altijd op je eigen niveau aan je conditie en de versterking van je spieren. 
Al na 30 minuten loop je vol positieve energie de deur uit.

030 -  
212 04 43

WWW.VROUWENSPORTSCHOOLNIEUWEGEIN.NL
Handelskade 48  3434 BC Nieuwegein  connyverhoef@hartforher.nl

https://vrouwensportschoolnieuwegein.nl/


19Voor de privé parkeerplaatsen 
op de Prins Claussstraat geldt geen 
wegsleepregeling, echter wel de 
afsluiting op woensdag 27 april van 
0.00 uur tot 19.00 uur. Voor De Kade en 
aangrenzend stukje Land van Huiden 
geldt geen wegsleepregeling, maar 
wel de afsluiting op woensdag 27 
april van 0.00 uur tot 19.00 uur. Deze 
plaatsen kunnen benut worden als 
parkeerplaats voor de bewoners waar 
een wegsleepregeling van kracht is. U 
kunt de plaatsen in gebruik nemen op 
dinsdag 26 april tussen 20.00 uur en 
21.00 uur. Ophalen kan woensdag 27 
april tussen 19.00 en 20.00 uur. 
De parkeerruimte is beperkt.

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

Laten we er met z’n allen een 
gezellig en veilig feest van maken.   
We danken u alvast hartelijk voor uw 
medewerking en wensen u een heel 
prettige Koningsdag!



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

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

SAMEN VERANTWOORD ONDERNEMEN

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.

Doelgerichte
Online Marketing

voor bedrijven 
in de recreatie en reisbranche

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

 

LUNCH 
DINER 
DRINKS

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

ook voor een heerlijke 
lunch kunt u bij ons terecht! 

https://brasseriehetraadhuis.nl/
http://www.oorburg-intermodaal.com/
https://www.vonneshomestyling.nl/
https://redonlinemarketing.nl
https://www.restariahetanker.nl/
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Beleef Vreeswijk tijdens Koningsdag!
Van 10:00 uur tot 16:00 uur. Draaiorgel nabij de Willem Alexanderschool. Al jaren een traditie, Wim Hoefakker 
met zijn zelfgemaakte draaiorgel.

M U Z I E K T I J D E N S  KO N I N G S DAG

SEBASTIAAN DE 
LANGEN
Ik ben 30 jaar oud, geboren en 
getogen in Vreeswijk, Nieuwegein. Ik 
ben getrouwd met de liefste vrouw, 
Cindy, en we hebben een zoontje 
waar we vreselijk trots op zijn. Ik ben 
beroepschauffeur, iets wat ik van huis uit 
mee heb gekregen. Onder het rijden in 
Nederland en Europa mag ik erg graag 
zingen en teksten schrijven voor mezelf. 
In de vrije weekenden zong ik in café’s 
of bij familiegelegenheden en zo ben ik 
met optredens begonnen. Het liefst zing 
ik feestnummers, iets waar ik zelf in op 
ga. Dat komt mooi uit, want ook ik zal op 
27 april te vinden zijn op het Oranjefeest 
in Vreeswijk. Een feest waar een hoop 
Vreeswijkers toch wel elk jaar naar 
uitkijken, want er is altijd veel te doen 
voor zowel jong als oud. Ik voel mij dan 
ook vereerd om hier te mogen zingen. 
Ik hoop jullie allemaal te zien tijdens 
Koningsdag in Vreeswijk!

DE DOLLE DIVA'S
Wij zijn een enthousiast vrouwenkoor 
uit Nieuwegein, opgericht in 2003. Ons 
repertoire is uitsluitend Nederlandstalig 
en varieert van vrolijke meezingers tot 
mooie luisterliedjes! We zingen dit jaar op 
Koningsdag maar één keer, maar wel extra 
lang 12:15 uur tot 13:15 uur.

ELAN KOREN
Iedereen kan zingen en je bent nooit te 
oud om te beginnen! Zingen is de grootste 
hobby in Nederland en het is super gezond 
om te doen! Elan Vleuten oefent iedere 
donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur 
in de grote theaterzaal van Buurtcentrum 
de Schakel, Schoolstraat 11 in Vleuten. Het 
koor bestaat uit zangers en zangeressen, die 
allemaal met volle overgave en passie hun 
hobby beoefenen. Dit koor heeft al twee 
keer in Paradiso mogen optreden en heeft 
nog veel andere, mooie optredens gehad, 
waaronder ook prachtige kerstoptredens. 

We zingen leuke, meerstemmige 
popmuziek, de meeste in de Engelse 
taal, maar ook in het Nederlands. 
Als je het eens wilt proberen bij ons 
fantastische koor, schrijf je dan in voor 
2 gratis proefavonden op www.
elankoren.nl  of stuur een mail naar 
info@elankoren.nl.

JUBILERENDE 
BRULBOEIEN ZINGEN 
EN SWINGEN OP 
KONINGSDAG
Auteur: Henk Hylkema 
Vijfentwintig jaar geleden was het 
Nieuwegeins Mannenkoor bijna ter ziele. 
Er waren geen zangers meer voor het 
klassieke repertoire en ook het publiek 
liet het afweten. Jo Beukes nam het 
initiatief voor een een zeemanskoor als 
een swingend alternatief. Jo nam zelf 
de dirigeerstok ter hand en aarzelend 
stapten de eerste leden over. Wat zo 
aarzelend begon mondde uit in 
De Brulboei, een zeemanskoor met 
nog steeds ruim 60 leden. Voor een 
koor dat moet en wil zingen en swingen 
waren de afgelopen 2 jaar met alle 
restricties als gevolg van het coronavirus 
niet makkelijk. Toch zijn alle leden trouw 
gebleven aan het koor en gaan we dit 
jaar ons 25-jarig bestaan vieren. 
Op Koningsdag gaan we weer doen 
waar we goed in zijn, optreden voor 
jongere ouderen om samen te zingen en 
te swingen. We zingen op Koningsdag 
maar één keer, maar wel extra lang en 
wel van 11.15 tot 12.00 uur.



Goudsmederij eMM gaat verhuizen!
Het is tijd voor een nieuwe stap, dus krijgt de goudsmederij 
een nieuw thuis! Een mooi plekje voor de nieuwe collectie, 
voor nieuwe inspiratie en voor nieuwe mogelijkheden. 
De goudsmederij is van 1 mei tot en met 15 mei gesloten. 

Op 21 mei zal de grote opening plaatsvinden 
en bent u van harte welkom om ons nieuwe stekje te bewonderen.

Nieuw adres
Goudsmederij eMM

Dorpsstraat 42
Nieuwegein

Tel. 06-54386249 
www.goudsmederij-emm.nl

Het adres voor jouw exclusieve handgemaakte sieraden

Het beste touringcarbedrijf 
van Nederland.
Ervaar het zelf!

• Zakelijke reizen
• Spelersbussen
• Schoolreisjes
• Partybussen
• Evenementenvervoer
• Meer dan 150 bussen(!)

Hagenweg 3c - Vianen
030 - 6868300
www.pouwvervoer.nl
info@pouwvervoer.nl

https://www.goudsmederij-emm.nl/goudsmederij-emm/
https://www.pouwvervoer.nl/
https://www.garagedenoudsten.nl/
https://www.facebook.com/vishandelrobbertsier/
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Het was in 1969 dat Wim Sluijs en zijn vrouw Riet in 
Vreeswijk kwamen wonen. Als eigenaar van de aan de 
Dorpsstraat gevestigde woninginrichtingszaak Sluys 
Wonen, werd Wim binnen de kortste keren voorzitter van 
de Vreeswijkse winkeliersvereniging Handel en Nijverheid. 
De winkeliersvereniging organiseerde talloze activiteiten, 
waaronder ook de viering van Koninginnedag. Zijn toetreden 
tot het bestuur van de Oranjevereniging was een logisch 
vervolg.

Met lichte weemoed blikt Wim terug op de Koninginnedagen 
van vroeger. “De dag begon altijd met een aubade van 
schoolkinderen op het Raadhuisplein. Na het zingen van het 
Wilhelmus hield de burgemeester een toespraak, ballonnen 
gingen de lucht in en ouderwetse kinderspelen volgden. 
Voor de groteren was er het ringsteken op de fiets. Voor de 
ouderen werd een toertocht georganiseerd, voor velen een 
geweldig dagje uit. Bij terugkomst wachtte muziekkorps Kunst 
en Arbeid hen met muziek op. Maar ook toen al werden er 
spullen verkocht op kleedjes op de grond,” herinnert hij zich. 
Tot vreugde van Wim is de verkoop op kleedjes gebleven. 
Inmiddels is Koningsdag in Vreeswijk zonder de vrijmarkt niet 
meer voor te stellen.

Bijzondere herinneringen heeft Wim aan twee gebeurtenissen. 
Hij vertelt: “Op Koninginnedag 2009 was er de aanslag op de 
koninklijke familie in Apeldoorn. Ook in Vreeswijk werden 
de festiviteiten onderbroken. De sfeer in het dorp was totaal 
omgeslagen.” 

Het bezoek van het kersverse 
koningspaar aan Vreeswijk op 
31 mei 2013 daarentegen, was een 
hoogtepunt voor Wim. “Op het beroemde Kippenbruggetje 
stonden Willem-Alexander en Maxima even stil en er 
werden op dat moment honderden foto's van het paar 
geschoten. Ik herinner me ook nog heel goed het geluid 
van de scheepstoeters en het gejuich van de vele kinderen 
en volwassenen.” Koninginnedag is inmiddels Koningsdag 
geworden. De sterke punten van Koningsdag in Vreeswijk zijn 
volgens Wim het slenteren langs de kleedjes en de kraampjes 
in een mooi overzichtelijk gebied met een geweldige sfeer. 
“Nog steeds is Vreeswijk die gezellige plek om met Koningsdag 
niet over te slaan. En hoe mooi is het dorp versierd met oranje 
vlaggetjes door onze geweldige activiteitengroep."

Op de vraag wat hij vooral zal missen na 50 jaar inzet voor 
de Oranjevereniging, antwoordt hij: “De gezelligheid, de 
gezamenlijke uitjes en de geweldige inzet van de vele 
vrijwilligers die de activiteiten organiseren. Het lidmaatschap 
heeft mij veel plezier gebracht en is een leuke tijd geweest 
met veel positieve herinneringen. Mijn inzet en inspanningen 
heb ik altijd vanzelfsprekend gevonden. De sfeer en lol en de 
vele contacten die het opleverde, heb ik als een veel grotere 
verdienste ervaren. Ik wens de Vreeswijkse Oranjevereniging 
een mooie toekomst toe!”

Na meer dan 50 jaar actief betrokken te zijn geweest bij de organisatie 
van Koninginnedag en later Koningsdag, heeft Wim Sluijs onlangs 
afscheid genomen van Oranjevereniging Vreeswijk. 

Auteur: Jan Schoonewelle
Foto's: Archief Beugelaer

VREESWIJK ZOEKT HULP BIJ EVENEMENTEN
Hierbij doen wij een oproep aan alle inwoners van Vreeswijk om een handje te komen helpen op het leukste feest van het jaar. Wij 
zoeken mensen die meedoen aan de voorbereidingen van Koningsdag of die op de dag zelf een handje mee willen helpen. Het 
hoeft geen hele dag te zijn, maar een paar uurtjes de handen uit de mouwen steken zou al geweldig zijn. Wij krijgen elk jaar leuke 
complimenten omtrent de organisatie, maar onze groep wordt wel steeds kleiner en ouder, dus is het dringend nodig dat er ook 
eens “vers bloed” bij komt. Voor informatie of om u op te geven als vrijwilliger kunt u mailen naar: koningsdag@invreeswijk.nl.

WILT U FINANCIEEL BIJDRAGEN?
De Oranjevereniging is afhankelijk van sponsoring van ondernemers en van donaties van buurtbewoners. Met uw financiële 
ondersteuning kunnen we weer een groot aantal activiteiten organiseren! Fijn als u uw vrijwillige bijdrage overmaakt op 
rekeningnummer: NL75RABO 0381058549 t.n.v. Oranjevereniging Vreeswijk.
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Zonwering      Overkappingen     Buitenjaloezieën      GaragedeurenZonwering      Overkappingen     Buitenjaloezieën      GaragedeurenZonwering      Overkappingen     Buitenjaloezieën      GaragedeurenZonwering      Overkappingen     Buitenjaloezieën      Garagedeuren

Wij wensen
u een fi jne

koningsdag
Waterveste 6, Houten030 606 06 01 bvrwooncomfort.nl

Covebo Uitzendgroep in samenwerking met Lasschool.nl 
is op zoek naar toekomstige lassers!

Wil jij lasser of constructiebankwerker worden? 
Wij bieden een opleiding aan met baangarantie, de kosten van de opleiding 

zijn voor Covebo zodra jij voor ons aan het werk gaat.

Wil je eerst even proeven van dit ambachtelijke vak? 
Neem contact op, dan kan je hier in Nieuwegein achter de werkbank 

plaats nemen om het direct te ervaren.

Covebo heeft 3000 vakkrachten aan het werk in de bouw & techniek en jij kan hier 
ook deel van uit maken. Onze vestigingen zijn verspreid over het hele land 

en zorgen voor ‘Ieders wereld van werk’.

Neem contact met ons op voor meer informatie en vraag naar de voorwaarden.

Covebo Nieuwegein - Pascalbaan 1 - 3439MP Nieuwegein - 030-6540430
nieuwegein@covebo.nl - www.covebo.nl

https://www.bvrzonwering.nl/
https://www.covebo.nl/
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Auteur : Jan Monster
Foto boven : Facebook De historie van Vreeswijk en nu
Foto rechts : Fons van Leusden (Koninginnedag 1965, Rick en Regien van Leusden en Atie de Kort)

KONINGINNEDAG
HERINNERINGEN 1960
Op de lagere school werd er een dag of wat voor Koninginnedag 
gesproken over het komende feest. Er werd met trots verteld 
over ons koningshuis, en van papier en lijm maakten we een 
muts of een sjerp en dat soort dingen in de kleuren die je kunt 
raden. We maakten ook plakboeken met foto’s van de koningin, 
de prins, de prinsessen en het koninklijk gezin in harmonie bijeen. 
Er werden vaderlandse liederen gezongen. Ook een lied als “Wien 
Neêrlandsch bloed door d’aderen vloeit”, of “Waar de blanke 
top der duinen”, liederen die nu in mijn ogen niet meer kunnen, 
maar die we toen uit volle borst zongen, evenals het Wilhelmus 
natuurlijk.

Op de 30e april gingen we op tijd naar school waar we instructies 
kregen over de mars naar het Raadhuisplein; die ging in rijen 
achter de fanfare aan, wij allen getooid met de sjerpen en kronen 
die we zelf gemaakt hadden. Agent Bodegom voorop. Het was 
een heel gebeuren, ik herinner me nu concreet de Koninginnedag 
van 1960. 

Uiteindelijk kwamen alle klassen aan op het Raadhuisplein, 
evenals alle klassen van de andere scholen en veel dorpsbewoners. 
Daar hield burgemeester de Geer een toespraak, werd de vlag 
gehesen en de aubade gebracht. Voor mij als 8-jarige een heel 
indrukwekkend gebeuren! 

Op school hadden we een bonnetje gekregen waarmee we bij de 
bakker een ijsje en een zak snoep konden halen en dat maakte het 
feest helemaal compleet! 

De verdere dag heerste er een feeststemming op het dorp, 
mensen hingen uit de ramen, want het was mooi weer die dag. 
Dan zaklopen en andere spellen voor de kinderen. ’s Avonds was 
er muziek en voor de wat oudere jeugd en de volwassenen was er 
een dansvloer aangelegd op de Dorpsstraat voor het pand van de 
huidige kapsalon van Chantal. De cafés zullen net zo vol hebben 
gezeten als in de tijd dat de Oude Sluis nog in bedrijf was.
                                                                                                                             
Koninginnedag/Koningsdag op het dorp, zo leuk, zo gezellig! 
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In  memoriam Aar t  Verwei j 
Vol ongeloof en verdriet hebben wij kennis genomen van het 
overlijden van Aart Verweij. Wij, Hengelsportvereniging De Vaart-
Poscar, weten dat Aart de bruggenbouwer van onze vereniging 
was. Door dit wegvallen is er een grote leegte ontstaan in onze 
vereniging. Maar ook thuis voor zijn vrouw Ineke, zijn kinderen 
en kleinkinderen. Het overlijden van een dierbare gaat altijd 
gepaard met verslagenheid en verdriet. Ons medeleven gaat uit 
naar Ineke, dochters, schoonzonen en kleinkinderen. Wij wensen 
hen daarom veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit 
grote verlies. Met oprechte deelneming, HSV De Vaart-Poscar.
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KONINGSDAG IN VREESWIJK
We kunnen weer feestvieren als vanouds met Koningsdag. 
Op woensdag 27 april kleuren de straten weer oranje in het mooie Vreeswijk! 

Foto: Stephan Gomersbach
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IN MEMORIAM 
RINA COPIER VAN DEN END
15 maart 1937 - 16 maart 2022

 
Donderdag 17 maart bereikte ons 
het bericht dat onze collega-gids is 
overleden. Het ging de laatste tijd al 
niet goed met haar, maar toch komt 
zo’n bericht als een schok.

In haar is een echte Vreeswijkse 
heengegaan.

Rina was in de eerste plaats een fijn 
mens! Altijd vriendelijk in het contact, 
altijd bereid om naar je te luisteren 
of iets voor je te doen of je advies te 
geven. Zij laat als persoon een grote 
leegte achter.

Behalve dorpsgids van het eerste 
uur was Rina dé grote kenner van de 
geschiedenis van Vreeswijk. Droeg 
deze kennis ook steeds op ons over en 
stak ons aan met haar enthousiasme. 
De boekjes die zij schreef zijn goed 
gefundeerd, resultaat van gedegen 
onderzoek en voor ons telkens weer 
een bron van informatie.

Wat uniek dat iemand 
bereid was, overigens vaak 
samen met Ben Remie, 
de geschiedenis van ons 
dorp te onderzoeken en 
te beschrijven! Door dat 
zorgvuldige werk kunnen wij 
vandaag de dag én in de verre 
toekomst, met haar vertelling 
in de hand de vroegere tijd van 
Vreeswijk keer op keer laten 
herleven in ons gidsenverhaal. 
Daar zijn we haar eindeloos 
dankbaar voor. 

Het zal niet meevallen, 
maar wij proberen in haar 
voetsporen te treden. Het is 
ons een eer!

Wij zullen haar missen, om wie 
zij was en om wat zij betekend 
heeft voor het dorp.

28

Onze gedachten gaan uit naar haar familie, 
vrienden en vriendinnen en wensen hen 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Leden van Gidsengroep Vreeswijk
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IJsclub Rijn en Lek

- column -

DE ZEVEN 
ZIJSTRAATJES

Als je in Vreeswijk loopt, dan zie je dat de Dorpsstraat zeven 
zijstraatjes heeft. Wilt u weten hoe ze heten en waarom?

Gezicht over de monding van het Merwedekanaal op de 
bebouwde kom van Vreeswijk uit het noordwesten; met 
links de molen Oog in 't Zeil. Utrechts Archief.

IN MEMORIAM RINA COPIER VAN DEN END
Als redacteur van de Beugelaer had ik regelmatig contact 
met Rina. Dat ging dan over haar column die zij voor 
iedere editie schreef. Of als ik wat wilde weten over 
Vreeswijk, dan moest ik ook bij Rina zijn, want zij wist 
alles. Vele koppen koffie (met een koekje) heb ik bij Rina 
thuis gedronken. En als ik nu aan haar denk, dan schiet 
mij het volgende te binnen. De redactie van de Beugelaer 
heeft samen met de medewerkers jaarlijks een barbecue. 
Zo ook afgelopen augustus. Rina wilde ook komen. Ik 
bood aan om haar op te halen met de auto, want ze was 
per slot van rekening dik in de tachtig. “Nee hoor, dat 
hoeft niet”, zei ze. “Ik heb een fiets.” “Ja, maar Rina”, zei ik. 
“’Als je ‘s avonds terug moet, is het hartstikke donker.” “Ik 
heb licht op mijn fiets”, zei ze olijk kijkend. Alles zo veel 
mogelijk zelf doen. Dat was Rina. Daarom was het pijnlijk 
om te horen dat ze ziek was en ook niet meer thuis kon 
blijven wonen. Zelfs toen bleef ze doorschrijven voor de 
Beugelaer. In deze editie dan haar laatste column. Dank je 
wel voor alles Rina.

Namens de redactie én alle lezers,
Hans Kraak

De zeven straatjes

De Mauritsstraat droeg vroeger de naam Rozenstraat. Op 
de ene hoek had je een kamerkroegje, De Leste Stuiver. Een 
kamerkroegje was een kroegje waar je niet kon zitten. Een 
schipper kwam van zijn schuit, pakte vlug een borreltje en 
ging direct weer weg. Op de andere hoek was het grote 
huis van dokter Teljer. Later kwam daar het postkantoor 
met een grote voortuin. Wellicht bloeiden daar rozen. Het 
appartementencomplex aan het einde van de straat heet, als 
herinnering, de Rozenhof.

De Schoolstraat was een dichtbevolkt straatje en liep met een 
grote boog naar links en kwam uit bij de in 1883 geopende 
School met den Bijbel. Dat is ongeveer bij de ingang van de 
Margrietstraat hoek Beatrixstraat. Na de oorlog werd de school 
verplaatst naar de Koninginnenlaan.

De Waagstraat heette oorspronkelijk Domstraat. Bij het café op 
de noordhoek hing een fraai uithangbord met daarop de Dom 
van Utrecht. Na sluiting van het café had Franciscus van Hesteren 
er een kolenhandel en kwam er achterin de straat een waag.

De Tramstraat. Bij de ingang van dit straatje was de 
eindhalte van de paardentram uit Utrecht. De remise voor de 
tramstellen was langs de Rijndijk, op de plaats waar in 1915 de 
schippersschool werd gebouwd. Na het gereedkomen van de 
Koninginnensluis kwam de halte op de Handelskade.

De Leeuwenstraat was ook een dichtbevolkt straatje; hier 
woonden veel zandschippers. Aan het eind van de straat was een 
wit huis waarop een leeuw was aangebracht. De dorpsbewoners 
spraken over de straat met de leeuw, en zo kwam het straatje aan 
zijn naam.

De Morreestraat heette vroeger Zwanenstraat. Op de noordhoek 
kwam P.J. Morree te wonen. Hij was bakker, tolpachter en agent 
van de scheepsjagers. Dat wil zeggen dat hij bemiddelde tussen 
schippers en paardenverhuurders om een schip te slepen. Vanaf 
1848 zat hij jaren in de Vreeswijkse gemeenteraad. Tot 1956 
hadden de bewoners geen eigen sanitair; achter in de straat 
waren er voor hen twee toiletten. De was werd gespoeld op de 
trappen van de kolk.

De Wilhelminastraat. Het grote pand op de zuidhoek diende 
jarenlang als woning voor de burgemeester en de dokters, eerst 
Snellen, later L.W Buurman, de vader van B.J. Buurman. De straat 
werd dan ook de dokterssteeg genoemd. Dorus Beukes had een 
winkeltje midden in de straat. Hij was een oranjeklant en had zijn 
zaak de Wilhelminawinkel genoemd. Hij diende een verzoek in 
om de straat de naam Wilhelminastraat te geven. Dat gebeurde.

De Molenstraat is eigenlijk geen zijstraat maar een 
verbindingsweg. Bij de Voorhavendijk stond een grote 
stellingmolen, dus is de naam van de straat niet moeilijk te 
achterhalen.

Rina Copier van den End
Foto's: Rina Copier 
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HOE WIJ KON INGSDAG 
E RVAR E N
door Lotte de Kruijf en Simone Kranghand

Om 8:00 zaten we al buiten met ons kleedje om 
spullen te gaan verkopen. Het verschild eigenlijk altijd 
wat we verkopen. Bij sommigen kraampjes zijn er ook 
leuke dingen om te gaan doen, bijvoorbeeld: eentjes 
vangen, in de draaimolen, op heel groot schaakbord 
schaken.je kan op de heling in het dorp brand blussen 
op verschillende manieren, maar je kan ook lekker 
eten zoals suikerspin en patatjes. Het is best wel 
gezellig en leuk om te staan op de markt. Gezellig 
dansen op de vrolijke muziek met wat lekkers 
erbij en gezellige mensen die komen kijken. 

Ik vind het super leuk om langs alle 
gezellige kraampjes te lopen en wat te 
snuffelen bij de kraampjes. Meestal neem ik 
daar een lekkere snack bij en als toetje een 
lekker ijsje van Luigi’s ijssalon. En meestal 
loop ik meerderen rondjes want soms zie je 
net andere dingen of kijk je andere kant op. 

Wij vinden de koningsmarkt 1 van de leukste 
dagen van het jaar op het dorp jij ook?   

Colofon
Uitgave van de Beugelaer. De Kinderclub is 
samengesteld en gemaakt door kinderen 
van de Willem Alexanderschool. Taalfoutjes 
mogen gemaakt worden. 

Redactie:
Mart van Sas
Lotte de Kruijf
Lauren Koster
Simone Kranghand

DE KINDERCLUB
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OP DE ALG E M E NE BEG R A AFPL A ATS IN 

VR E ESWIJK LIGT KOR POR A AL HOOPE R

door Mart van Sas

Korporaal Hooper, ook wel Frederick Henry Hooper is geboren op 8 september 

1922 in Penarth (Wales). In de 2e wereldoorlog moest hij militaire dienst doen 

bij het Royal Warwickshire Regiment.

Toen de Britse en Poolse parachutisten terugtrokken (waar Hooper bij zat) 

moesten ze de oever van de Nederrijn oversteken op 26 september 1944. 

Er waren toen veel mensen die de tocht naar de overkant niet haalden. 

Ze verdronken dan. Dat kwam bijvoorbeeld door Duitsers die de bootjes 

lekschoten waarmee ze naar de overkant wilden varen. Dan werden ze 

verrast door het ijskoude water en waren ze te gewond of konden ze 

niet zwemmen, dus gingen ze dood. Uiteindelijk toen het dag werd staakten ze het 

oversteken en sommigen bleven achter (waaronder Frederick Henry Hooper). Ze zijn zwaar teleurgesteld. 

Sommigen zeiden:’ Ik ga zwemmen.’ Fred Hooper (die geleerd had te zwemmen) zei dat ook tegen zijn 

vriend Ted Callandine. Ted raadde hem dat af, maar Hooper ging toch. Op ongeveer 15 meter afstand 

van de oever raakte hij in moeilijkheden. Toch zwom hij door, maar een paar meter verderop kwam hij in 

de sterke stroming terecht die hem naar beneden zoog. Hij verdronk. Ongeveer twee maanden later werd 

hij gevonden bij de lek in Vreeswijk. Ze hebben toen zijn identiteit uitgezocht. Daarna hebben ze hem 

begraven op de Algemene Begraafplaats. 

Later heeft de Willem Alexanderschool het graf van Frederick Henry Hooper geadopteert en gaan er 

jaarlijks kinderen uit groep 7 naartoe.
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JO LIJ N M ET 
HA AR KO N IJ N E N

Jolijn heeft twee konijnen. De één heet 
Flappie en dat is een jongen. Dan heb je ook 
nog Coco. Dat is een meisje. Twee jaar geleden 
kochten ze de konijnen van 0 jaar oud. Flappie 
is op 13 januari jarig en Coco op 20 januari. Ze 

zijn nu 2 jaar oud.

Op de foto:
Flappie is de witte en Coco de bruine

IK E N M IJ N G ITA AR door Lauren Koster

Ik bespeel een instrument dat is een gitaar. Ik weet er al veel vanaf dat komt door 
mijn meester peter. Hij geeft mij les en ook kan hij drummen. In de kom leert hij mij 
veel over het instrument, ritme en muzikale kennis. Ik ben er op gekomen om gitaar 
te spelen omdat papa gitaar speelde. Ik wou het ook doen dus ging ik op les en ik zit 
er nu al 4 jaar op.

Zo ben ik er beter in geworden en toen was mijn oma zo lief om een schilderij van 
mijn gitaar te maken die staat nu nog in mijn kamer. Door het vele spelen kan ik nu 
ook met de liedjes mee spelen. Mijn favoriete liedje is Despacito en nog veel meer.



NIEUW: 
Postabonnement 
op wijkmagazine de Beugelaer 

Woont u niet meer in Vreeswijk maar zit 
Vreeswijk nog steeds in uw hart? En mist 
u de Vreeswijkse nieuwtjes, interviews, 
achtergrondverhalen en de mooie foto's uit 
de Beugelaer? 

Naast de mogelijkheid om de Beugelaer gratis in uw mailbox 
te ontvangen, bieden wij nu ook een postabonnement op 
de Beugelaer aan. Voor €35 per jaar ontvangt u 5 maal de 
Beugelaer bij u in de brievenbus. Of u nu in Zuid-Limburg, 
Zeeland of op de Waddeneilanden bent gaan wonen, zo houdt 
u altijd een tastbaar stukje Vreeswijk bij u.

Voor dit jaar kunt u nog een abonnement afsluiten voor de 
laatste 3 edities van 2022. 

Interesse?  
Stuur dan een e-mail dat u een abonnement wilt afsluiten met 
uw naam en adresgegevens naar beugelaer@invreeswijk.nl. 
U ontvangt daarna een bevestigingsmail van ons hoeveel 
edities u het lopende jaar zult ontvangen en de factuur 
hiervoor. Na betaling ontvangt u het eerste exemplaar.

Vanaf 2023 worden abonnementen per kalenderjaar afgesloten. 
Jaarlijks ontvangen abonnees in november per e-mail het 
tarief voor het nieuwe jaar. Prijsverhogingen in drukwerk en 
porto worden doorberekend in het abonnementstarief. Het 
abonnement is alleen beschikbaar voor adressen in Nederland.

wenst u een fijne koningsdag!

www.asuadvies.nl       info@asuadvies.nl

VAKKUNDIG MAATWERK IN KLIMAATBEHEERSING

Nijverheidsweg 9HH
3433 NP  Nieuwegein

T 030 - 604 30 73
www.scholmanservicebedrijf.nl

https://asuadvies.nl/
https://www.scholmanservicebedrijf.nl/
https://www.facebook.com/alfredrijwielen/
https://www.happybike.nl/locaties/nieuwegein/
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Steevast op vrijdagochtend rond kwart over negen rijdt de vis-
verkoopwagen van Martin Plugge over de Lage Brug. Een vertrouwd 
beeld, al heel veel jaren.  Met behulp van rijplaten loodst hij geroutineerd 
zijn verkoopwagen naar de vaste stek bij het Kippenbruggetje. Hij voelt 
zich daar ‘als een vis in het water’. Om tien uur is de wagen operationeel 
en helpt vaste medewerker Leanne de eerste klanten. Het is meteen 
aanpakken en dat gaat vrijwel de hele dag zo door.

Martin voelt zich thuis in Vreeswijk en het contact met collega-ondernemers 
is goed. “Iedereen die ik niét ken, leer ik uiteindelijk kennen. Het is een 
bekende club die vis komt kopen. Ieder heeft zo zijn eigen patroon. Zoals een 
man die bij Knus eerst een bakje koffie gaat drinken en daarna zijn visje 
koopt voor thuis.” Martin leert zijn klanten persoonlijk kennen, hij komt 
hier al ruim 15 jaar en er wordt veel verteld aan de wagen. “Dat stukje 
betrokkenheid met de klanten, daar kan ik zo van genieten!”

WIE IS MARTIN EN HOE IS HIJ IN VREESWIJK TERECHTGEKOMEN? 
Martin is 35 jaar, getrouwd en vader van 8 kinderen. Al in 1930 startte 
zijn opa in Den Haag zijn eerste zeeviskraam. Hij ging met de bakfiets, 
door weer en wind, langs de deuren of naar de markt. Zijn vader 
trad in diens voetsporen en begon later een Zeevisgroothandel. 
Martin wilde, net als zijn vader, contact met zijn klanten maar vooral 
met het product aan de slag. Hij maakte zijn droom waar door de 
viswinkel waar hij werkte, in te ruilen voor zijn eigen kleinbedrijf. 
De standplaats op de markt in Vianen nam hij over van zijn zwager 
en Martin zocht invulling voor de andere dagen van de week. Hij 
besloot een viswagen aan te schaffen, vond een bedrijfshal in 
Lexmond en bood aan meerdere gemeenten zijn diensten aan. De 
gemeente Nieuwegein reageerde en bood drie dagen en locaties aan. De 
cirkel was rond. Hij richtte zich volledig op Nieuwegein. Met veel plezier en 
passie runt hij, met twee vaste medewerkers, zijn onderneming. Samen met 
Leanne en Lydia gaat hij met de verkoopwagen op pad.

De werkdagen beginnen altijd vroeg vanwege het bewerken van de verse 
vis en het voorbereiden van de schotels. Als er bestellingen zijn start de 
werkdag nog iets eerder. “Toch is dit precies goed voor mij. Het daagt mij uit 
om steeds weer binnen 2,5 uur met een goed gevulde wagen uit mijn loods 
te vertrekken. Kicken als het weer is gelukt! Op de Vreeswijkse stek geniet 
ik van alle gezelligheid aan de wagen. Heerlijk dat klanten weer blij en 
voorzien van heerlijke vis ‘tot volgende week’ roepen. Eenmaal onderweg 
naar huis is alles klaar. Ik geniet dubbel als ik thuis ben en samen met mijn 
vrouw en de kinderen dingen kan doen, juist omdat ik even vrij ben.”

VISHANDEL M. PLUGGE AL RUIM 15 JAAR EEN BEGRIP IN VREESWIJK. 
"BEKENDE CLUB DIE VIS KOMT KOPEN"

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

Martin over de Beugelaer:
Ja, die ken ik vanaf het begin, geweldig dat er zo’n mooi blad bestaat door 
de inzet van vrijwilligers! Als ik een stapel heb liggen dan wordt die steevast 
meegenomen. Zelf leest hij de Beugelaer digitaal en als hij hem leest dan 
zoekt hij naar artikelen over de lokale geschiedenis. Die vindt hij erg leuk 
en leerzaam om te lezen. “Waarom? Tja, wellicht voel ik me betrokken en 
verbonden met dit mooie plekje? Ik denk het!” lacht hij.
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V I S H A N D E L

https://express.adobe.com/page/qAfTtU7twsb2B/


Michael en Esther hebben twee zoontjes 
van 5 en 6 jaar. Esther kampt al jaren 
met hevige rugklachten en onderging 
hiervoor verschillende pijntherapieën. 
Twee jaar geleden kwam het gezin in 
contact met Buurtgezinnen. 

“Michael werkte hele dagen en als hij 
thuiskwam, kon hij meteen de kinderen 
van me overnemen voor het avondeten 
en bedritueel”, begint Esther. “Ik voelde 
me steeds slechter en tegelijkertijd ook 
schuldig tegenover Michael. En dat had ook 
zijn weerslag op onze relatie. Mijn ouders 
zijn al wat ouder en mijn schoonouders 
wonen verder weg. Hulp vragen was 
dus niet makkelijk”, gaat ze verder. Een 
steungezin bracht uitkomst. 

“Ik moest er echt wel even over nadenken of 
ik Buurtgezinnen een goed idee vond. Het 
voelde voor mij toch een beetje als falen, 
maar wist ook dat we ontzettend goed 
hulp konden gebruiken,” vult Michael aan. 

Buurtgezinnen vond René en Ilona, een 
warm, zorgzaam en vriendelijk stel dat 
zich op zaterdag over de jongens ontfermt. 
Hun eigen kinderen zijn inmiddels pubers 
en gaan steeds meer hun eigen gang. “De 
jongens gaan er graag naartoe. Ze zijn 
dol op hun hond en gaan geregeld mee 
naar het bos voor een wandeling. Ook 
genieten ze van de extra aandacht  tijdens 
het knutselen of spelletjes spelen.” Er is 
een echte vriendschap ontstaan tussen de 
gezinnen. “We hebben ongeveer dezelfde 
ideeën over opvoeden en dat voelt goed. 

En als je dan hoort dat ze zoveel plezier met 
onze jongens hebben, maakt dat natuurlijk 
extra trots.”

De ‘bemoeienis’ van Buurtgezinnen is 
onlangs, na 2 jaar, gestopt, maar de 
gezinnen gaan door met elkaar. “Thuis 
gaat het inmiddels stukken beter. De 
pijnklachten zijn er nog en daar zal ik mee 
moeten leven. De jongens zijn nu wat 
ouder en kunnen al meer dingen zelf. De 
grootste winst is dat we weer vertrouwen 
hebben in de toekomst”, zegt Esther. “Blij 
dat we destijds toch doorgezet hebben”, 
vult Michael aan. “Het begint met hulp 
aanvaarden en dat is in het begin best 
moeilijk. Iedereen vindt dat je het zelf 
moet kunnen. Maar uiteindelijk hou je het 
zo veel beter en langer vol.”

Kun je wel wat steun gebruiken?
Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen, 
die om wat voor reden dan ook, behoefte 
hebben aan wat ondersteuning bij de 
opvoeding. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat 
je kinderen een rustige huiswerkplek 
wordt geboden, dat ze af en toe een 
weekend uit logeren gaan, dat een ander 
gezin meedenkt over de schoolkeuze of je 
wegwijs maakt bij instanties. Een kind dat 
komt spelen na school. Tieners en jongeren 
kunnen bijv. terecht om niet alleen te zijn, 
voor een luisterend oor of een praatje.

Zo werkt Buurtgezinnen: 
Als je je aanmeldt omdat je wel wat steun 
kunt gebruiken, gaat de coördinator 
van Buurtgezinnen met je in gesprek.
Vervolgens gaat de coördinator van 

Buurtgezinnen op zoek naar een geschikt 
steungezin in de buurt. Over de invulling 
van die steun maak je samen met het 
steungezin afspraken.

Atie Wakkee, coördinator in Nieuwegein
Inmiddels koppelt Atie al 5 jaar vraag- en 
steungezinnen in Nieuwegein. “Ik kan 
me goed voorstellen wat een nieuwe 
start in een andere gemeente betekent. 
Ik ben zelf nooit verhuisd en had altijd 
familie en vrienden om op terug te vallen. 
Een nieuwe start kost tijd en energie en 
niet iedere ouder lukt dat. Soms tijdelijk 
even niet door omstandigheden en soms 
omdat er mantelzorg of ziekte in het 
gezin speelt. Om alle ballen in de lucht 
te houden vergeten ouders zichzelf, 
totdat het goed mis kan gaan. Om dat 
te voorkomen zoek ik steungezinnen 
voor gezinnen die overbelast zijn en die 
tijdelijk wat hulp kunnen gebruiken bij 
het opvoeden van de kinderen.”

Aanmelden?
Kun je wel wat hulp gebruiken? Misschien 
kan Buurtgezinnen jou helpen, door voor 
jou en je gezin een gezin in de buurt te 
vinden dat jullie kan ondersteunen.

Of wil je juist steun bieden?
Buurtgezinnen is op zoek naar ouders met 
kinderen, grootouders en volwassenen 
zonder kinderen met opvoedervaring. 
Wil je op vrijwillige basis iets betekenen 
voor een ander gezin en heb je gemiddeld 
een dagdeel per week beschikbaar? 
Meld je aan via www.buurtgezinnen.nl.

Buurtgezinnen: voor 
alledaagse praktische 
steun bij de opvoeding

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.

Advertorial

De hulp van het 
steungezin gaf 
ons lucht

https://www.buurtgezinnen.nl/
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Op het moment van schrijven lossen covid-maatregelen 
steeds verder op. Dat biedt mogelijkheden. En hoe! 
De Museumwerf ontwaakt als uit een lange winterslaap. 
En wij niet alleen. 

De Vaart van Nieuwegein
Als deze Beugelaer verschijnt, heeft op 9 en 10 april De Dag 
van de Vaart van Nieuwegein al plaatsgehad. De dag - het 
zijn er eigenlijk twee - vormde de feestelijke aftrap van een 
nieuw seizoen vol activiteiten bij verschillende organisaties. 
Nieuwegeinse wethouders Van Engelen en Eggengoor en 
andere genodigden monsterden 9 april aan voor de eerste 
Vaart van Nieuwegein 2022. Het vertrekpunt was dan wel 
de Museumwerf, de Dag van de Vaart van Nieuwegein werd 
Nieuwegeinbreed gedragen. 

De Vaart startte vorig jaar als cadeau voor het 50-jarige 
Nieuwegein, waarmee de Nieuwegeinse musea deze 
stad als één groot openluchtmuseum presenteerden. De 
vaartochten waren een groot succes. Dit jaar zorgen de 
rondvaarten tot oktober ook weer voor de verbinding 
tussen de Nieuwegeinse rijkdommen zoals het Museum 
Warsenhoeck, de Poldermolen, de oude dorpskernen, 
het Natuurkwartier en de Museumwerf Vreeswijk. Maar 
er is meer. Naast varen kan Nieuwegein nu ook over land 
worden verkend via wandel- en fietsroutes of met een combi 
vaartocht/wandeling. Nu valt er nóg meer te ontdekken en 
haken meer organisaties aan bij De Vaart van Nieuwegein.
De Dag van de Vaart van Nieuwegein is iets om te 
onthouden!

Bijzondere vaartochten
Vanaf 9 april wordt op zaterdag, zondag en woensdag 
weer gevaren vanaf o.a. de Museumwerf. Er zijn 
verschillende routes: naar de Oude Sluis, Jutphaas en naar 
Het Natuurkwartier en Museum Warsenhoeck. 

Op die dagen is ons gezellige Theehuys met binnen- en 
buitenterras natuurlijk weer geopend. Wilt u een keer apart 
op pad met uw gezelschap, dan is dat mogelijk buiten de 
reguliere vaartijden.

Nieuw zijn de vaartochten tijdens speciale gelegenheden 
zoals de Koningsvaart op Koningsdag 27 april en de 
Authentieke Vaart tijdens de Authentieke Dag en het 
Werfweekend op 3 en 4 september, van10.00 tot 17.00 uur. 

Tijdens de donkere maar ook gezellige dagen voor Kerst is 
er de Kaarsjesvaart waarbij u vanaf het water kunt genieten 
van het unieke, sprookjesachtig verlichte Vreeswijk. 
Er wordt gevaren van 12 t/m 16 december, van 18.00 tot 
22.00 uur. Voor de 25 minuten durende tochten hartje 
Vreeswijk hoeft u niet te reserveren. Koningsvaart, 
Authentieke en Kaarsjesvaart starten bij de lage wal aan 
de Dorpsstraat.
 
Meer info over tijden en tarieven vindt u op 
www.museumwerf.nl. Volg en like ons op facebook.

Tot ziens bij Museumwerf Vreeswijk!

De activiteitenagenda wordt verder aangevuld. Houd 
daarom de (sociale) media en onze website in de gaten.

Auteur :  Cisca de Ruiter, organisatiemedewerker 
  Museumwerf Vreeswijk
Foto's :  Museumwerf Vreeswijk

M U S E U M W E R F  V R E E S W I J K 
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Michael en Esther hebben twee zoontjes 
van 5 en 6 jaar. Esther kampt al jaren 
met hevige rugklachten en onderging 
hiervoor verschillende pijntherapieën. 
Twee jaar geleden kwam het gezin in 
contact met Buurtgezinnen. 

“Michael werkte hele dagen en als hij 
thuiskwam, kon hij meteen de kinderen 
van me overnemen voor het avondeten 
en bedritueel”, begint Esther. “Ik voelde 
me steeds slechter en tegelijkertijd ook 
schuldig tegenover Michael. En dat had ook 
zijn weerslag op onze relatie. Mijn ouders 
zijn al wat ouder en mijn schoonouders 
wonen verder weg. Hulp vragen was 
dus niet makkelijk”, gaat ze verder. Een 
steungezin bracht uitkomst. 

“Ik moest er echt wel even over nadenken of 
ik Buurtgezinnen een goed idee vond. Het 
voelde voor mij toch een beetje als falen, 
maar wist ook dat we ontzettend goed 
hulp konden gebruiken,” vult Michael aan. 

Buurtgezinnen vond René en Ilona, een 
warm, zorgzaam en vriendelijk stel dat 
zich op zaterdag over de jongens ontfermt. 
Hun eigen kinderen zijn inmiddels pubers 
en gaan steeds meer hun eigen gang. “De 
jongens gaan er graag naartoe. Ze zijn 
dol op hun hond en gaan geregeld mee 
naar het bos voor een wandeling. Ook 
genieten ze van de extra aandacht  tijdens 
het knutselen of spelletjes spelen.” Er is 
een echte vriendschap ontstaan tussen de 
gezinnen. “We hebben ongeveer dezelfde 
ideeën over opvoeden en dat voelt goed. 

En als je dan hoort dat ze zoveel plezier met 
onze jongens hebben, maakt dat natuurlijk 
extra trots.”

De ‘bemoeienis’ van Buurtgezinnen is 
onlangs, na 2 jaar, gestopt, maar de 
gezinnen gaan door met elkaar. “Thuis 
gaat het inmiddels stukken beter. De 
pijnklachten zijn er nog en daar zal ik mee 
moeten leven. De jongens zijn nu wat 
ouder en kunnen al meer dingen zelf. De 
grootste winst is dat we weer vertrouwen 
hebben in de toekomst”, zegt Esther. “Blij 
dat we destijds toch doorgezet hebben”, 
vult Michael aan. “Het begint met hulp 
aanvaarden en dat is in het begin best 
moeilijk. Iedereen vindt dat je het zelf 
moet kunnen. Maar uiteindelijk hou je het 
zo veel beter en langer vol.”

Kun je wel wat steun gebruiken?
Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen, 
die om wat voor reden dan ook, behoefte 
hebben aan wat ondersteuning bij de 
opvoeding. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat 
je kinderen een rustige huiswerkplek 
wordt geboden, dat ze af en toe een 
weekend uit logeren gaan, dat een ander 
gezin meedenkt over de schoolkeuze of je 
wegwijs maakt bij instanties. Een kind dat 
komt spelen na school. Tieners en jongeren 
kunnen bijv. terecht om niet alleen te zijn, 
voor een luisterend oor of een praatje.

Zo werkt Buurtgezinnen: 
Als je je aanmeldt omdat je wel wat steun 
kunt gebruiken, gaat de coördinator 
van Buurtgezinnen met je in gesprek.
Vervolgens gaat de coördinator van 

Buurtgezinnen op zoek naar een geschikt 
steungezin in de buurt. Over de invulling 
van die steun maak je samen met het 
steungezin afspraken.

Atie Wakkee, coördinator in Nieuwegein
Inmiddels koppelt Atie al 5 jaar vraag- en 
steungezinnen in Nieuwegein. “Ik kan 
me goed voorstellen wat een nieuwe 
start in een andere gemeente betekent. 
Ik ben zelf nooit verhuisd en had altijd 
familie en vrienden om op terug te vallen. 
Een nieuwe start kost tijd en energie en 
niet iedere ouder lukt dat. Soms tijdelijk 
even niet door omstandigheden en soms 
omdat er mantelzorg of ziekte in het 
gezin speelt. Om alle ballen in de lucht 
te houden vergeten ouders zichzelf, 
totdat het goed mis kan gaan. Om dat 
te voorkomen zoek ik steungezinnen 
voor gezinnen die overbelast zijn en die 
tijdelijk wat hulp kunnen gebruiken bij 
het opvoeden van de kinderen.”

Aanmelden?
Kun je wel wat hulp gebruiken? Misschien 
kan Buurtgezinnen jou helpen, door voor 
jou en je gezin een gezin in de buurt te 
vinden dat jullie kan ondersteunen.

Of wil je juist steun bieden?
Buurtgezinnen is op zoek naar ouders met 
kinderen, grootouders en volwassenen 
zonder kinderen met opvoedervaring. 
Wil je op vrijwillige basis iets betekenen 
voor een ander gezin en heb je gemiddeld 
een dagdeel per week beschikbaar? 
Meld je aan via www.buurtgezinnen.nl.

Buurtgezinnen: voor 
alledaagse praktische 
steun bij de opvoeding

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.

Advertorial

De hulp van het 
steungezin gaf 
ons lucht

https://www.buurtgezinnen.nl/


SEPTEMBER
WERFWEEKEND
Museumwerf Vreeswijk
Het gezelligste kijk- en doe-
weekend in scheepse sferen 
voor iedereen van 3 tot 103 
jaar. 12:00 – 17:00 uur
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KINDERACTIVITEIT
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Cupcakes en koekjes bakken. 
Wie wordt de beste junior 
bakker van Vreeswijk?
14.30 – 16.00 uur

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

PUBQUIZ
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Je kunt als team meedoen, 
maar ook als individu. Heb 
je niemand om mee samen 
te spelen, maar wil je graag 
meedoen? Laat het ons weten.
Aanvang: 20.00 uur.

SLUIZENLOOP 
In Vreeswijk
Loop of wandel mee door de 
omgeving van Vreeswijk en 
Nieuwegein

AUTHENTIEKE DAG
In Vreeswijk
Een uniek evenement. De tijd 
van weleer wordt tastbaar in 
de nostalgische sfeer van het 
oude schippersdorp. U bent er 
toch ook bij met uw klassieke 
voertuig? 09.00 - 17.00 uur.

OPEN MONUMENTEN-
WEEKEND
Kom kijken in bijzondere 
gebouwen die normaal 
gesproken niet toegankelijk zijn 
voor publiek.

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

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

PLANTJESMARKT
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Op zaterdag 7 mei van 
11:00-16:00 uur kun je weer 
mooie planten kopen op het 
Fort. Met je aankopen steun je 
het Dorpshuis.

KONINGSDAG
In Vreeswijk
Koningsdag 2022 belooft 
weer een waar oranjefestijn te 
worden met heel veel gezellige 
activiteiten. Nieuw evenement: 
Heel Vreeswijk Bakt! 
09.00 - 16.00 uur.

HERDENKINGS-
CONCERT NAS
Barbarakerk
Aanvang 3 mei om 20.00 uur  
Aanvang 4 mei om 19:45 uur 
Toegang: gratis 

ACTIVITEITEN
B R U I S E N D  I N  V R E E S W I J K
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MEI
BINGO
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Kom je gezellig langs voor een 
avond met 5 speelrondes en 
een superronde? Er zijn leuke 
prijzen te winnen.
Aanvang: 20.00 uur.
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Een trotse Anouk Valkenburg-van 
der Kaaij is onlangs verkozen tot 
clubvrijwilliger van het jaar van VSV 
Vreeswijk. Een eretitel die haar de 
Thea van der Kaaij vrijwilligersprijs 
2021 oplevert. Een bijzondere 
gebeurtenis, want de prijs draagt de 
naam van haar overleden moeder. 
“Mijn moeder kreeg als eerste 
deze prijs en dat ik hem nu ontving 
betekent heel veel voor mij.”

Praten met Anouk is vooral praten over 
voetbal. VSV Vreeswijk is haar club. 
Voetbal is bij Anouk met de paplepel 
ingegoten. “Mijn broertje was zes toen 
hij bij Vreeswijk ging voetballen. Ik 
hoorde dat er een meidenteam was en 
ik wilde ook voetballen. Dat is altijd zo 
gebleven. Mijn drie kinderen voetballen 
ook. Stijn bij Onder 16, Mick bij Onder 
13 en Fenne bij Onder 9.” Samen 
met haar man John (“ik wil nog wel 
voetballen, maar mijn knie niet”) is het 
een op en top blauw-wit gezin. 

50 JAAR VROUWENVOETBAL
Sjaak van Raaij richtte 50 jaar geleden 
het damesvoetbal op bij VSV Vreeswijk. 
In 1972 werd het eerste damesteam 
ingeschreven bij de KNVB. Het plan was 
om deze mijlpaal flink te vieren. 
Dat plan maakte Nicole van Sloten 
met de vorig jaar overleden voorzitter 
Michel van de Hoven. Nicole stelde een 
groepje samen om het te organiseren. 
Anouk: “Door corona kon er bijna niets 
gevierd worden, maar we wilden toch 
iets doen.

We hebben een speciale hoodie laten 
maken voor alle vrouwen en meiden. 
In groepjes konden deze worden 
opgehaald in de feestelijk versierde 
kantine. Als traktatie was er een cupcake 
met ons logo en uiteraard die mooie 
hoodie. Overal zag je de truien, zelfs op 
foto’s van het Oosterlichtcollege. En de 
jongens vroegen wanneer zij zo’n trui 
kregen. Nee helaas was het antwoord, 
want deze trui is alleen voor de meiden.“

KOM OP MEIDEN
Met zo’n 170 leden heeft Vreeswijk een 
grote vrouwenafdeling. Anouk: “Het 
mooie is dat we binnen elke leeftijd 
tenminste één team hebben.
 Zo kan je doorschuiven van het ene 
team naar het andere team. Drie jaar 
geleden is er een team bijgekomen 
met dertig plusvrouwen. Toen ik 
veertig werd zei ik tegen mijn oude 
teamgenoten: ‘Kom op meiden we gaan 
weer voetballen.’ En nu spelen we op 
de vrijdagavond in toernooivorm tegen 
andere ploegen.”

GROTE NAMEN
Het vrouwenvoetbal van Vreeswijk heeft 
twee grote namen voortgebracht. 

Zo verdedigde voormalig bondscoach 
Vera Pauw de blauw-witte kleuren van 
Vreeswijk. Ook de huidige keepster van 
Oranje, Sari van Veenendaal, begon 
haar carrière bij Vreeswijk. In 2019 
werd zij tijdens het WK uitgeroepen tot 

beste doelvrouw van het 
toernooi. 

DINO’S
Anouk geniet van het vrijwilliger 
zijn. "Wij hebben een hele leuke 
vrijwilligersgroep. Ik vind het heel 
leuk om daarvan deel uit te maken. 
Als vrijwilliger is het mooi om iets te 
kunnen betekenen voor je club. We 
kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Als 
jij dat wilt, dan kan je een mail sturen 
naar vrijwilligers@vsvvreeswijk.nl." 

Opvallend is dat Anouks ogen gaan 
sprankelen als zij praat over haar rol bij 
het trainen van de Dino’s. Anouk: “De 
Dino’s zijn jeugdleden van vijf, zes jaar. 
Spelenderwijs leren ze voetballen en 
dat vind ik toch zó leuk.”  

ANOUK IS VRIJWILLIGER
VAN HET JAAR 2021 BIJ VSV VREESWIJK

Auteur: Hans Kraak
Foto: Archief VSV Vreeswijk

Namens het hoofdbestuurvan VSV Vreeswijk,

Frans Schultz, voorzitter.

Deze prijs komt je toe als bijzondere blijk van waardering voor jouw nimmer aflatende en enthousiaste 

inzet als verenigingsvrijwilliger van en voor jouw VSV Vreeswijk. Niet alleen in de zin van meewerken 

(trainen van de jeugd), maar ook als het gaat om meedenken hoe het beter kan. We noemen in dit 

verband niet alleen de opzet en uitrol van het nieuwe jeugdbeleid, waarbij jij vanaf het begin intensief 

betrokken bent, maar ook jouw organisatorische rol tijdens de circuittraining.

Door de jeugdleden van onze vereniging word je dan ook op handen gedragen. 

Logisch, want zoveel gemotiveerde en blije passie voor het voetbal, zoals jij die steeds 

tentoonspreidt op het veld en daarbuiten, zorgt voor een natuurlijke wisselwerking. 

Jij vindt het allemaal vanzelfsprekend en je staat niet graag in de spotlights.

Tóch hebben we die nu graag voor jou ontstoken. Je hebt het zelf verdiend! 

Anouk Valkenburg - van der Kaaij

Deze oorkonde is uitgereikt aan

OORKONDE Thea van der KaaijVrijwilligersprijs 2021

Nieuwegein, 
8 januari 2022.
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Sinds het verdwijnen van de Vreeswijkse Dagwinkel is het er, 
zeker voor de minder mobiele inwoners van Vreeswijk, niet 

makkelijker op geworden om boodschappen te doen. Marcel van 
der Meer, eigenaar van de Albert Heijn op Hoog Zandveld, nam het 
initiatief de AH Boodschappenbus in het leven te roepen. Er is een 
vast schema: Iedere woensdag en vrijdag vertrekt de bus om 11.00 
uur vanaf de Rijnlaan met als eindbestemming winkelcentrum Hoog 
Zandveld. Om 11.50 uur vertrekt de bus weer richting Vreeswijk.  

DE AH BOODSCHAPPENBUS
Auteur: Ghislaine Schilder
Foto: Ghislaine Schilder

De Vreeswijkse Truus van Vliet-Zuurhout is blij met de boodschappenbus. “Voor 
mij is het echt een uitkomst, lopend van Vreeswijk naar Hoog Zandveld is te ver 
voor me”, vertelt ze. Truus is niet de enige die van de service gebruik maakt. 
De boodschappenbus heeft inmiddels een trouwe schare fans opgebouwd. 
Chauffeur Aad biedt graag een helpende hand bij het in- en uitstappen en 
helpt ook met boodschappentrolleys en rollators. 

Er zijn voldoende plekken in de bus. Is te voet naar de Albert Heijn voor u te 
ver? Rij dan mee met de AH Boodschappenbus. Van te voren aanmelden is 
niet nodig maar zorg ervoor dat u om 10.50 uur aanwezig bent op de Rijnlaan. 

Op de foto van links naar rechts: 
chauffeur Aad, Jan Schroot en Truus van Vliet – Zuurhout

Boodschappen Bus
Hoogzandveld

VERTREK: 
RIJNLAAN 

AANKOMST: 

HOOGZANDVELD

ONZE BOOD- 
SCHAPPENBUS  
VERTREKT OP 
WOENSDAG 
EN VRIJDAG 

OM 11.00 UUR 
VANAF DE 
RIJNLAAN IN 
VREESWIJK.

https://www.facebook.com/AHHoogzandveld
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Wie in Vreeswijk kent Tonie Smits en Eric Martherus niet, zo 
herkenbaar als ze zijn in de fel oranje KiKakleding. Hun 

gezamenlijke passie voor hardlopen bleek het begin te zijn van 
een mooie vriendschap én een passionele inzet voor het goede 
doel. De gedreven vrienden hebben de afgelopen 10 jaar meer dan 
€100.000,- opgehaald voor KiKa. Een prestatie van formaat!

Auteur: Ghislaine Schilder
Foto's:  Tonie Smits en Eric Martherus 

De vraag, welke passie groter is: die voor 
het hardlopen of voor het goede doel, is 
voor de heren moeilijk te beantwoorden. 
Wel is hardlopen de gemene deler waar 
alles mee begon. Los van elkaar hadden 
ze zich aangemeld voor de marathon van 
New York in 2012. Daarvoor was €5.500,- 
sponsorgeld voor KiKa nodig. Eric 
vertelt: “Ik keek op de lijst of er nog meer 
deelnemers uit Nieuwegein waren en 
zag toen de naam van Tonie. We hadden 
gelijk een goede klik. We besloten 
onze krachten te bundelen en haalden 
€22.000,- aan sponsorgelden op."
 
De marathon die op 4 november 2012 
zou plaatsvinden, ging door orkaan Sandy 
niet door. Tonie en Eric waren al in New 
York. De stad was volledig ontregeld, 
alles was dicht, het openbaar vervoer 
was tot stilstand gekomen. Liftend zijn ze 
toen naar het zwaarst getroffen gedeelte 
van New York gegaan, om te helpen 
met puinruimen. Het jaar erop wisten 
beide heren de marathon van New York 
succesvol uit te lopen. 

In de afgelopen 10 jaar 
hebben ze al meerdere malen 
deze beroemde marathon 
uitgelopen, de laatste keer was 
in 2019. De inzamelingsacties 
zijn steeds groter geworden, 
de opbrengsten navenant. 
Wie herinnert zich niet de 
badeendenrace in de Oude 
Sluis? Gesponsord overigens 
door Vreeswijkse ondernemers. En de 
saté-avonden en bezorgacties die Tonie 
en Eric samen met restaurant The Good 
Food organiseerden?

“We hebben dan wel vele tienduizenden 
euro's aan KiKa gedoneerd, maar KiKa 
heeft ons veel meer dan dat teruggegeven. 
Onze vriendschap bijvoorbeeld. Samen 
hebben we al zoveel bijzondere en leuke 
dingen meegemaakt. Zo mochten we 
namens KiKa aanwezig zijn bij de opening 
van het Prinses Maxima Centrum, waar 
kinderen met kanker behandeld worden. 
Daarnaast hebben we een groot netwerk 
in Vreeswijk en Nieuwegein gekregen. 

Die verbinding met zoveel mensen heeft 
ons leven echt verrijkt”, vertelt Tonie. 

Mede door de onzekerheid of Koningsdag 
dit jaar wel door zou gaan, houden de 
heren het dit jaar nog wat rustig. Ze 
schrijven een boek over hun avonturen, in 
de hoop daar anderen mee te inspireren. 
Volgend jaar november staat de marathon 
van New York weer op het programma. 
Dan zullen de twee vrienden weer veel 
samen op pad zijn voor inzamelingsacties 
en natuurlijk om te trainen. Eric, lachend: 
“Ik sta inmiddels vaker met Tonie op de 
foto dan met mijn eigen vrouw.”

DE PASSIE VAN 
TONIE SMITS EN ERIC MARTHERUS
Samen hardlopen en geld werven voor KiKa
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Installatiebureau
Nieuwegein B.V.
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Betuwehaven 13 - Nieuwegein
Telefoon 030-6032457
info@installatiebureaunieuwegein.nl
www.installatiebureaunieuwegein.nl

Installatiebureau Nieuwegein is al sinds 1979 een
vertrouwde naam in de verwarming- en installatie-
branche in de regio Houten, Nieuwegein, Utrecht,
Montfoort, Vianen en Leerbroek.

Wij zijn met name gespecialiseerd in loodgieterswerk,
sanitair, duurzame energie en dakbedekking. Wilt u uw
badkamer renoveren, uw cv-ketel vervangen, heeft u
een verstopte afvoer of moet uw dakgoot gerepareerd 
worden? Onze deskundige installateurs helpen u graag!

• Duurzame energieoplossingen
• Hybride en All-electric warmtepompen
• Centrale verwarming
• Loodgieterswerk
• Dakwerken
• Sanitair zoals badkamers
• Stadsverwarming installaties

PLAN NU EEN PROEFRIT
IN  DE  VERNIEUWDE MAZDA CX-5 

NU TOT € 2.000  
UPGR ADEVOORDEEL

Mazda CX-5 2022 vanaf € 36.490. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 6,1 tot 8,0 liter per 100 km / van 16,4 tot 12,5 km per liter / CO2-uitstoot van 
153 tot 182 g/km. De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-
testmethodiek. Alle technische gegevens zijn onder voorbehoud van de officiële homologatie en kunnen mogelijk nog aangepast worden. Genoemde prijzen 
zijn incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken, excl. metallic/mica lak en opties. Actie geldig bij particuliere/zakelijke aanschaf met uiterlijke aankoopdatum 
15 december 2021 tot 31 maart 2022, eerst mogelijke registratie na 1 mei 2022 en uiterlijke registratie 30 september 2022. De actie is geldig vanaf de 
Luxury-uitvoering. Niet geldig bij zakelijke/private lease of in combinatie met andere acties. Actie geldt niet op voorraadauto’s. Afgebeeld model kan afwijken 
van de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl. 

DRIVE  TOGETHER

.  Vernieuwd design met rijke standaarduitrusting

.  Hoog trekgewicht van ten minste 1.800kg

.  Meer keuzemogelijkheden waaronder nieuwe speciale uitvoeringen

AUTOBEDRIJF CLUISTRA NIEUWEGEIN
Betuwehaven 1 | 3433 PV Nieuwegein | 030 - 6062598
cluistra-mazda.nl |  autobedrijf Cluistra Nieuwegein en Veenendaal  

 autobedrijfcluistra

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

587571-76799-CX-5wk2_Cluistra-DeNieuwsbodeeditieZeist Autobedrijf Cluistra Nieuwegein 265x195_NLE.indd   1587571-76799-CX-5wk2_Cluistra-DeNieuwsbodeeditieZeist Autobedrijf Cluistra Nieuwegein 265x195_NLE.indd   1 05/01/2022   12:2805/01/2022   12:28

https://www.installatiebureaunieuwegein.nl/
https://www.kooltrouwautos.nl/
https://cluistra-mazda.nl/
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In 2019 zijn de gymzaal en het zwembad 
De Pinguïn gesloopt. Sinds de sloop is het 
idee van de gemeente Nieuwegein geweest om 
hier kleinschalige woningbouw te realiseren.

Dat is ook vastgelegd in het woningbouwprogramma 2030 
van de gemeente. Daarin is niet vastgelegd wat er precies 
gebouwd zou moeten worden. Voor deze locatie geldt 
een bestemmingsplan, dat gelijk staat aan de voormalige 
bebouwing met een maximale bouwhoogte van 3 meter aan 
de oost- en zuidzijde, en tot 6 meter hoogte aan de noord en 
westkant. De locatie heeft de bestemming ‘maatschappelijk’. 
Hier vallen ook zorg-, culturele of onderwijsfuncties onder.

Verkenningsfase
Projectleider Keetie Langerak-van Rooijen vertelde, dat de 
woningbouw ruimtelijk passend moet zijn voor de locatie. 
De nieuwbouw moet dus passen bij de huidige, relatief lage 
woningen in de wijk. Er is nog niets concreets bekend over 
bijvoorbeeld de hoogte of verdere invulling van de bouw. 
Het doel is om de verkenningsfase af te ronden en dan een 
besluit te gaan nemen over het ontwerpplan. 

Dit is een plan op hoofdlijnen, waarbij ook duidelijk moet 
worden of er met de stichting verder wordt gegaan. Als dit 
een positief besluit is, worden plannen uitgewerkt en komen 
er eerste schetsen. Dit vindt plaats in het tweede en derde 
kwartaal van 2022, waarbij omwonenden worden betrokken. 
Omwonenden geven aan het initiatief een goed idee te 
vinden, passend bij de locatie. Ze willen de toekomstige 
bewoners betrekken bij de wijk. Het belangrijkste vindt men 
de aansluiting bij de sfeer van het dorp. Iets met een oude 
uitstraling en niet te modern, zoals bijvoorbeeld aan de 
Rijnlaan.

Groen 
Groen wordt belangrijk gevonden door omwonenden. Er wordt 
graag een zo groen mogelijk gebouw teruggezien. Er is ook 
ruimte in de planvorming, om vanuit de buurt hierover wensen 
of ideeën in te brengen. Dingen die samen zouden kunnen met 
gebouwen van de stichting zijn welkom, zo wordt bijvoorbeeld 
een pluktuin genoemd. Een andere suggestie is om een stuk(je) 
grond te reserveren, om een moestuin te maken die i.s.m. de 
basisschool en de bewoners onderhouden kan worden. 

Auteur: Piet Daalhof
Foto boven: Archief Beugelaer

Een sms van de bank dat je pas is verlopen. Een mail van het 
CJIB of de belastingdienst dat je snel moet betalen, anders 
wordt er beslag gelegd. Een WhatsApp bericht waarin een 
familielid vraagt om geld, omdat zijn of haar bankpas (tijdelijk) 
geblokkeerd is. Helaas zijn cybercriminelen erg gewiekst in het 
namaken van websites en de indruk wekken dat je met een bank 
of familielid praat. Het enige doel is om jou geld afhandig te 
maken. Geld waar je hard voor gewerkt hebt. 

Als ik de cijfers bekijk zie ik dat veel mensen slachtoffer worden 
van cybercrime. Jonge en oude mensen. De lockdown heeft 
er ook voor gezorgd dat criminelen hun werkveld verplaatst 
hebben naar het digitale. Slachtoffers schamen zich, geheel ten 
onrechte. Dit hoeft helemaal niet, het kan iedereen overkomen! 

Wel zijn er een 
aantal zaken waar je op kan letten 
om te voorkomen dat je een potentieel slachtoffer wordt. 
Check bij de genoemde instantie of het bericht klopt. Kijk of er 
spelfouten in de teksten staan. Controleer de meegestuurde 
webadressen. Wees je bewust wat je aan sporen op het internet 
achterlaat. Zorg dat je social media accounts en je personalia, 
bij bijvoorbeeld de sportvereniging, afgeschermd zijn. Tips om 
jezelf digitaal te beschermen vind je op de websites politie.nl en 
veiliginternetten.nl 

Tijdens het ‘koffie met een cop’ moment op de markt kan ik je 
persoonlijk adviseren. Check voor de data het Facebook- en 
Instagram account van Politie Nieuwegein.

Woningbouw op terrein De Pinguïn 

Bericht van de wijkagent Vreeswijk - Gert-Jan van de Waal 

Cybercrime, een 
veelvoorkomend probleem
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Amandelen
Appeltaart
Bakgerei
Bakkersroom
Bakpapier
Bakvorm
Basterdsuiker

Biscuit
Bloem
Boter
Botercr me
Cakepop
Chocoladetaart
Cupcakes

Deegroller
Eieren
Fondant
Fruit
Fudge
Glanspoeder
Kaneel

Maatbeker
Margarine
Marsepein
Mascarpone
Mixer
Oven
Plunger

Poedersuiker
Recepten
Slagroom
Springvorm
Sprinkles
Spuitzak
Taartschep

Vanillesuiker
Verjaardagstaart
Weegschaal

OPLOSSING:

Puzzel  en win
VR E ESWIJK SE WOOR DZOE K E R

THEMA: 
TAART BAKKEN

Mail de oplossing, uw naam 
en telefoonummer naar 

beugelaer@invreeswijk.nl en 
maak kans op: een originele 

Vreeswijkse vlag en een 
zelfgemaakte taart
van Knus bij Ann.

De inzendingstermijn 
sluit op 15-05-2022.

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. De winnaar wordt bekend gemaakt op onze website 
www.invreeswijk.nl en op onze Facebookpagina “InVreeswijk”.
De puzzel is ook digitaal op te lossen, klik hier.

H M O O R G A L S M A A T B E K E R

S E K A C P U C E N O P R A C S A M

T N A D N O F D E M E R C R E T O B

E S P R I N K L E S E M R O V K A B

L C L A A H C S G E E W V R E E P S

R H W Ĳ B K I E R E G K A B K B P A

E O T R A A T S G A D R A A J R E V

K C K E N N K N T M M E O L B N L R

I O N C O E P K I S P S F L K E T E

U L E E P E V X E E P T B R L R A I

S A L P O L E O H R P U I O I E A P

D D E T N R U C I I S E I U T I R A

R E D E O P S N A L G R S T C E T P

E T N N N T G E G D U F O R Z S R K

T A A G R V C A K E P O P O A A I A

S A M A O M A R G A R I N E M M K B

A R A R S D R E K I U S R E D E O P

B T M A G R E K I U S E L L I N A V

https://www.facebook.com/invreeswijk/
https://woordzoekerfabriek.nl/oplossen/MPTsKcYO0uqfIcXmH2PzEbbWFV5tVgM3.html
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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. De winnaar wordt bekend gemaakt op onze website 
www.invreeswijk.nl en op onze Facebookpagina “InVreeswijk”.
De puzzel is ook digitaal op te lossen, klik hier.

WINNAAR VREESWIJKSE WOORDZOEKER
De juiste oplossing van de prijspuzzel van editie 1 2022 was: Hij lijdt als 
winterkoren op het veld. Betekenis: Hij heeft het erg arm.
We feliciteren Sijgje van Eck met de gewonnen prijs, een originele 
Vreeswijkse vlag en een cadeaubon van Restaria Het Anker. 

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

een gezellige Koningsdag met verrassingen
en schitterende optredens!

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

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

T 030-6063346

Speciaal voor Koningsdag - Döner Kebab

OOK K ANS MAKE N 

OP E E N LEUKE PRIJS?

Mail de oplossing naar beugelaer@invreeswijk.nl. 

Wie weet bent u de volgende prijswinnaar.

https://www.facebook.com/invreeswijk/
https://woordzoekerfabriek.nl/oplossen/MPTsKcYO0uqfIcXmH2PzEbbWFV5tVgM3.html
https://www.kings-valley.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

Advies,Advies,

Park

Tel.: 030-6

Interne

Park

Tel.: 030-6

Interne

Advies, installatie 
en onderhoud

Constructieweg 5-b
3433 NM Nieuwegein
Tel.: 030-6777848

info@streefairco.nl
www.streefairco.nl
PED & VCA gecertificeerd  -  F-gassen

AVONTUURLIJK ÉN TOCH HEEL ZUINIG
Toyota presenteert de geheel nieuwe Yaris Cross. Deze stijlvolle variant tilt alle kwaliteiten van onze compacte ‘Auto van het Jaar 2021’ naar het niveau 
van een SUV. Daarbij zorgt Toyota’s geperfectioneerde hybridetechniek voor een bijzonder laag brandstofverbruik en een minimale CO2-uitstoot. 
Kies voor duurzamer rijden én voor meer fun. Bezoek onze showroom voor een kennismaking of plan uw proefrit op toyota.nl.

€25.45025.450
VANAF 

ONTDEK DE NIEUWE

 TOYOTA 
YARIS 
CROSS

BRANDSTOFVERBRUIK VARIEERT VAN 4,4 L/100 KM – 6,0 L/100 KM. CO2: 100 -136 G/KM. Afgebeeld Yaris Cross Launch Edition Brass Gold/zwart dak t.w.v. € 37.895,-.

AUTO TOTAAL SERVICE
Nieuwegein, Betuwehaven 2, 030-6042694

toyota-ats.nl

AVONTUURLIJK ÉN TOCH HEEL ZUINIG
Toyota presenteert de geheel nieuwe Yaris Cross. Deze stijlvolle variant tilt alle kwaliteiten van onze compacte ‘Auto van het Jaar 2021’ naar het niveau 
van een SUV. Daarbij zorgt Toyota’s geperfectioneerde hybridetechniek voor een bijzonder laag brandstofverbruik en een minimale CO2-uitstoot. 
Kies voor duurzamer rijden én voor meer fun. Bezoek onze showroom voor een kennismaking of plan uw proefrit op toyota.nl.

€25.45025.450
VANAF 

ONTDEK DE NIEUWE

 TOYOTA 
YARIS 
CROSS

BRANDSTOFVERBRUIK VARIEERT VAN 4,4 L/100 KM – 6,0 L/100 KM. CO2: 100 -136 G/KM. Afgebeeld Yaris Cross Launch Edition Brass Gold/zwart dak t.w.v. € 37.895,-.

AUTO TOTAAL SERVICE
Nieuwegein, Betuwehaven 2, 030-6042694

toyota-ats.nl

http://www.ahoogendoornassurantien.nl
https://streefairco.nl/
https://www.ats-autogroep.nl/toyota/vestigingen/ats-nieuwegein/


45DORPSHUIS FORT VREESWIJK

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

Auteur: Monique de Beer 
Foto's: Archief Dorpshuis Fort Vreeswijk/Beugelaer

HET DORPSHUIS BRUIST WEER VAN DE ACTIVITEIT
Wat is dat weer genieten! Elkaar weer ontmoeten en kunnen spreken, meedoen met een activiteit, 
iets organiseren en regelen, het kan allemaal weer. Sommige nieuwe activiteiten zaten in heel korte 
tijd helemaal vol. Leuk dat iedereen er weer zin in heeft, maar jammer dat we mensen moesten 
teleurstellen. Ben jij nog niet geweest? Kom dan gauw eens kijken of er iets voor je bij is. Of laat het 
weten als je een activiteit mist. Er kan veel in het Dorpshuis!

Kijk vooral ook op onze website www.fortvreeswijk.nl. Want niet álle activiteiten staan vermeld in de Beugelaer. 

Nu alles weer draait, kunnen we weer gaan denken aan nieuwe activiteiten. DENK JE MEE?

BARVRIJWILLIGERS GEZOCHT
We zoeken barvrijwilligers voor uitbreiding van het team. 
Als barvrijwilliger bepaal je zelf wanneer én bij welke activiteit 
je een bardienst draait. Bij een bardienst ben jij de gastheer/-
vrouw tijdens een activiteit. We verhuren ruimtes voor 
vergaderingen, feestjes en andere bijeenkomsten. Bij deze 
verhuur draaien vrijwilligers bardienst. 
Help je mee onze organisatie rond te krijgen? Stuur een 
bericht naar info@fortvreeswijk.nl of neem contact op met de 
beheerder: 06 21664918.

IN MEMORIAM 
ADDIE PEEK
Vrijdag 18 februari bereikte ons het 
verdrietige bericht dat Addie Peek is 
overleden. Addie heeft mede aan de 
wieg gestaan van het huidige Dorpshuis. 
Meer dan vijf  jaar heeft Addie veel tijd 
geïnvesteerd, om bij te dragen aan een 
goed lopende organisatie. Het Dorpshuis 

is Addie veel dank verschuldigd. We wensen haar nabestaanden 
heel veel sterkte met het gemis.

Sinds februari is het Dorpshuis afhaalpunt voor biologische 
groente- en fruitpakketten van leverancier Odin. De eerste 
leveringen leidden tot blije gezichten en positieve reacties. 
“Wat fijn dat het Dorpshuis dit doet”, “Elke week een feestje om 
uit te pakken” en “Wat smaken deze groenten goed, ik heb er 
heerlijk van gekookt!”. Maar, eerlijk is eerlijk, we kregen ook de 
volgende reacties: “Wat is dit nu?”. Het was pastinaak. En bij de 
flespompoen die een keer in het grote groentepakket zat: “Oh, 
wat kan ik hier mee maken?” Gelukkig werd iemand anders heel 
gelukkig van de flespompoen en werd er geruild. 

Het eten komt vers van de boer en wordt zoveel mogelijk 
onverpakt geleverd. Je kan kiezen uit verschillende soorten 
tassen met groente en/of fruit. De tassen kosten tussen de 9 
en 16,25 euro per week. Op www.odin.nl lees je meer over de 
inhoud. 

Er worden recepten meegeleverd, zodat je inspiratie krijgt wat 
je met het pakket kunt bereiden.

MEEDOEN?
Wil je ook elke week verrast worden door de inhoud van een 
biologisch groente- en of fruitpakket? Je kunt je aanmelden via 
info@fortvreeswijk.nl. Dan spreken we af wanneer je voor het 
eerst een pakket kan komen ophalen. 
Afhaaldag is in principe woensdag tussen 
15.00-17.00 uur. In onderling overleg kan het 
ook op andere tijdstippen. De groente- en 
fruitpakketten worden door Odin aangeleverd 
op woensdagmorgen.

KOM BINNEN, KOM KIJKEN, DOE MEE!  
4545

AFHAALPUNT BIOLOGISCH GROENTE- EN FRUITPAKKETTEN

MELD JE NU AAN 

voor biologische 

groente- en 

fruitpakketten

https://www.odin.nl/doe-mee/groenteabonnement/inhoud/
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In het jaarverslag legt het bestuur van de Stichting Fort 
Vreeswijk verantwoording af over het afgelopen boekjaar. In 
de jaarrekening wordt dit op financieel gebied gedaan. Het 
jaarverslag bevat o.a. een kort overzicht van de doelstellingen 
van de stichting, een overzicht van de (beperkte) activiteiten 
die in 2021 georganiseerd konden worden en meer algemene 
zaken betreffende de organisatie worden toegelicht. Bepalend 
voor 2021 was de coronapandemie. Desastreus voor bezoekers, 
deelnemers en vrijwilligers. Wat dat betreft staat 2021 te boek 
als het jaar waarin meer niet doorging dan wel.

Verhuur ruimtes
Het Dorpshuis kent vaste huurders uit de zorgsector en 
incidentele huurders die voor een eenmalige activiteit een 
ruimte nodig hebben. Met name de losse verhuur vergt veel 
inzet van het beheerteam: het maken van goede afspraken, 
de schoonmaak, klaarzetten van benodigdheden, de zorg 
voor voldoende barbezetting en de aanwezigheid van een 
beheerder. 

Het beheerteam draagt de zorg voor het kunnen verhuren 
van de verschillende ruimtes. De verhuur van ruimtes is 
de belangrijkste inkomstenpost voor de afdracht van de 
jaarlijkse huur aan de gemeente Nieuwegein. Een andere 
belangrijke bron van inkomsten zijn de door de vrijwilligers 
georganiseerde activiteiten. Elke activiteitengroep streeft naar 
het leveren van een financiële bijdrage voor de organisatie van 
het geheel.

Financiën
Alle externe financiële hulpbronnen, zoals de collecte van 
het Oranjefonds, Burendag en NL-Doet voor de aanschaf van 
benodigd materiaal/meubilair, zijn in 2021 komen te vervallen. 
De impact op de verhuuropbrengsten is rond € 16.000. In 2021 
is een bedrag van € 42.090 huur aan de gemeente Nieuwegein 
betaald. Dat is minder dan afgesproken, maar gezien de keren 
dat we moesten sluiten, acceptabel.

JAARVERSLAG 2021

KINDERACTIVITEIT (4-10 JAAR)  
Ook de komende maanden zijn er weer leuke activiteiten op 
de woensdagmiddag voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar. 
Wij kijken er naar uit, dat kinderen weer gezellig mee komen 
doen aan de activiteiten. Wij vinden het heel leuk om jullie te 
ontvangen, samen met jullie leuke dingen te doen/te maken 
en er een feestelijke middag van te maken.

 20 APRIL :  Cupcakes en koekjes bakken. Wie wordt de  
  beste junior bakker van Vreeswijk? 

 18 MEI :  Ook insecten hebben graag een fijn huis. 
  Bouw mee aan je eigen insectenhotel.

 15 JUNI : Met de zomervakantie in zicht een afsluitend  
  feest met waterspektakel en een heerlijke  
  pannenkoek.

De kinderactiviteiten zijn op de woensdagmiddag van 
14.30 uur tot 16.00 uur. Deelname kost € 1,-. Het is niet meer 
noodzakelijk om je aan te melden. We vinden het echter wel 
fijn als we weten op hoeveel kinderen we ongeveer kunnen 
rekenen. Het wordt dan ook gewaardeerd als je het laat weten 
als je komt: vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com. 

ACTIVITEITEN IN DE ZOMERVAKANTIE 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Ook in de zomervakantie willen wij op twee momenten 
een leuk zomerprogramma aanbieden. Daarvoor zijn we 
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons daarbij willen 
helpen. Ouders, grootouders, grote broers of zussen, een 
jongere die nog een plek zoekt voor een Maatschappelijke 
Stage: jullie zijn van harte uitgenodigd om mee te denken 
en te helpen bij de invulling van ons zomerprogramma. Voor 
vragen of aanmelden kun je terecht bij Carin van Meegen: 
vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com. 

Op het moment dat we deze Beugelaer schrijven, 
zijn de meeste coronamaatregelen opgeheven. We 
weten niet hoe de situatie is wanneer de Beugelaer 
verschijnt. We hopen uiteraard, dat alles wat je 
hieronder leest, ook daadwerkelijk plaats kan gaan 
vinden. Actuele informatie over wat er mogelijk is 
lees je op www.fortvreeswijk.nl en op onze 
Facebookpagina (www.facebook.nl/fortvreeswijk).
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WEEKAGENDA DORPSHUIS
VASTE ACTIVITEITEN  APRIL, MEI, JUNI

MAANDAG
Ontmoetingscentrum          09.00 - 16.00 uur
Creatief schilderen           10.00 - 12.00 uur
Creatief schilderen  14.00 - 16.00 uur 
Parkinson café       14.00 - 16.00 uur
Ukelelies II  19.30 - 21.00 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
  10.30 - 11.15 uur
Lunchcafé                                    12.00 - 13.00 uur
Country Line Dance           19.30 - 21.00 uur

WOENSDAG  
Ontmoetingscentrum  09.00 - 16.00 uur
Cursus buikdansen  09.30 - 11.00 uur
Koersbal   10.00 - 12.00 uur
Spreekuur bediening 
smartphone, tablet  10.00 - 12.00 uur
Inloop   09.30 - 12.00 uur 
Schaakclub   14.00 - 16.00 uur
Kindermiddag   14.30 - 16.00 uur
Afhalen Odin-groente 
en fruit  15.00 - 17.00 uur
WERELDKEUKEN  17.00 - 19.00 uur
Geinfilmers   19.30 - 22.30 uur

DONDERDAG 
Ontmoetingscentrum  09.00 - 16.00 uur
Creatieve workshop    10.00 - 11.30 uur
Puzzelruilbeurs   13.00 - 14.00 uur
Koor Geinse Wijsjes  14.30 - 15.30 uur
Eetcafé     17.30 - 19.00 uur
Cursus Raja yoga  19.30 - 21.00 uur
Cursus buikdansen  19.30 - 21.00 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
Cursus Hatha yoga  16.00 - 17.30 uur
Bingo 
tweede vrijdag van de maand 20.00 - 22.30 uur
Pub-Quiz 
derde vrijdag van de maand 20.00 - 22.30 uur

ZONDAG (laatste vd maand)   
Soep & cultuur    16:00 - 17.00 uur

Actuele informatie: www.fortvreeswijk.nl 
en www.facebook.com/FortVreeswijk

INLOOPSPREEKUUR LAPTOP, TABLET EN 
TELEFOON - ELKE WOENSDAG 

Elke woensdagochtend is vrijwilliger 
Henk Bleeker in het Dorpshuis te vinden. 
Henk helpt dan wijkbewoners die vragen 
hebben over of problemen hebben met 
het gebruik van hun telefoon, tablet of 
laptop. Niet iedereen weet waarvoor je die 
apparaten allemaal kan gebruiken, en hoe 
ze werken. Henk heeft jarenlange ervaring 
in de IT en kan je helpen om deze digitale 
middelen goed te gebruiken. Henk kan 
helpen bij praktische zaken zoals het 

uitleggen van programma’s en apps, het doen van diverse instellingen 
zoals installeren van de DigiD app of uitleggen hoe je kan videobellen 
en berichtjes versturen. Op eenvoudige en geduldige wijze legt hij alles 
uit. Het spreekuur is niet bedoeld voor het oplossen van technische 
problemen, maar er kan natuurlijk wel advies worden gegeven. Heb je een 
vraag of probleem en kun je hulp gebruiken? Kom dan gerust langs op 
woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. Je hoeft je niet vooraf aan 
te melden.

MAMA-CAFÉ  
Een mama-café is een ochtend of middag voor jonge moeders met heel 
jonge kindjes. Een dag kan best lang duren met een klein kindje dat nog 
niet naar school gaat en niet naar de opvang of peuterspeelzaal. Zeker 
als je nog niet zoveel andere moeders in de buurt kent. In het Dorpshuis 
hebben we een mooie ruimte, waar jonge moeders elkaar kunnen 
ontmoeten, waar de kinderen kunnen spelen en gevoed kunnen worden 
en waar je een kopje koffie of thee kunt drinken. Vind je dit een leuk idee? 
Laat het ons weten. Ook als je zin hebt om dit mee te gaan organiseren. 
Stuur een berichtje naar info@fortvreeswijk.nl

Onderstaande activiteiten worden de komende maanden voor 
volwassenen georganiseerd. Wil je meedoen en staat er vermeld dat je 
je vooraf moet aanmelden? Dat kan via info@fortvreeswijk.nl of door 
te bellen naar het Dorpshuis (06-21664918).
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29 MEI: THEATER TOTAAL
Theater Totaal is een muziek/theater-(t)huis voor artiesten 
met een verstandelijke beperking. In een sociaal klimaat 
waarin lichtheid van het bestaan, onderlinge hulp, begrip, 
zelfvertrouwen en zelfredzaamheid centraal staan, ontwikkelen 
de artiesten hun uitzonderlijke talent door middel van scholing 
en vertoning. We starten om 16.00 uur met het optreden en 
sluiten rond 17.00 uur af met een kop huisgemaakte soep.

PUBQUIZ - 
15 APRIL, 20 MEI, 17 JUNI
Elke derde vrijdag van de maand organiseren we een pubquiz. 
Er zijn altijd acht categorieën met acht vragen. Je kunt als team 
meedoen, maar ook als individu. Heb je niemand om mee 
samen te spelen, maar wil je graag meedoen? Laat het ons 
weten, dan kijken wij of we iemand kunnen vinden voor je. 
Tot aan de zomer vindt de pubquiz nog drie keer plaats: 
15 april, 20 mei en 17 juni. Het winnende team krijgt een 
prijs. Deelname kost € 2,- (eerste kopje koffie/thee is gratis). 
Aanmelden hoeft niet, maar mag wel. De starttijd is 20.00 uur, 
de zaal gaat open om 19.30 uur. 

 

PLANTJESMARKT - 7 MEI
We kunnen weer een markt met kleurrijke zomerplantjes 
houden. Het voorjaar is weer aangebroken, en wat is er dan 
mooier dan kleur in onze tuin en op het balkon? Ze komen 
weer, die mooie zomerbloeiers. Heb je er de vorige keer ook 
zoveel en zo lang plezier van gehad? Dan weet je dat je bij ons 
aan het goede adres bent. Op zaterdag 7 mei (11:00-16:00 uur) 
kun je weer mooie planten kopen op het Fort. Met je aankopen 
steun je het Dorpshuis.

BINGO - 13 MEI, 10 JUNI EN 8 JULI
Eén keer per maand is het bingo-avond! Dit betekent dat je tot 
aan de zomer-vakantie nog drie keer mee kunt doen: 13 mei, 
10 juni en 8 juli. Er zijn altijd 5 speelrondes en 1 superronde, 
en je kunt leuke prijzen winnen. Deelname kost € 10,-  voor 5 
speelrondes (eerste kopje koffie/thee is gratis), de superronde 
kost € 2,- extra. De starttijd is 20.00 uur, de 
zaal gaat open om 19.30 uur. Aanmelden 
hoeft niet, maar mag wel. Graag een eigen 
pen of stift meenemen!

Onderstaande activiteiten worden de komende maanden 
voor volwassenen georganiseerd. Wil je meedoen en staat 
er vermeld dat je je vooraf moet aanmelden? Dat kan via 
info@fortvreeswijk.nl of door te bellen naar het Dorpshuis 
(06-21664918).

CURSUS RAJA EN HATHA YOGA - 
VANAF APRIL
In april zijn we gestart met twee yogacursussen. Op donderdag 
is er een cursus Raja yoga (19.30-21.00 uur), op vrijdag (16.00-
17.30 uur) Hatha yoga. Bij Raja yoga gaat het om de controle 
over lichaam en geest, bij Hatha yoga om het stimuleren 
van energie. De Hatha yogacursus is uitermate geschikt voor 
beginners, de Raja cursus zowel voor beginners als gevorderden. 
Je kunt op elk gewenst moment starten. Deelname kost €32,- 
per maand (€ 8,- per les). N-pashouders betalen € 20,- per 
maand. Graag aanmelden als je mee wilt doen.

SOEP & 
CULTUUR 
24 APRIL:
NO REGRETS 
No Regrets staat te popelen 
om je te laten genieten van een mix van folk, country en een 
vleugje bluegrass. Nummers van o.a. The Steeldrivers, The 
Death South, The Devil makes Three en David Luning komen 
langs. De instrumentale begeleiding bestaat uit gitaren, 
basgitaar, banjo, ukelele, accordeon en mondharmonica. We 
starten om 16.00 uur met het optreden en sluiten rond 17.00 
uur af met een kop huisgemaakte soep.  
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WERELDKEUKEN
Dit voorjaar hadden we weer onze eerste cursus 
‘internationaal koken voor tieners’. Binnen korte tijd 
hadden zich zoveel tieners gemeld, dat we er zelfs 
een paar op de wachtlijst moesten zetten. Die komen 
de volgende ronde aan de beurt. Deze ronde hebben 
Nasik, Samira, Shida en Henna de jongeren heerlijke 
gerechten leren koken uit Koerdistan, Syrië, Suriname 
en Finland. De laatste avond hebben de tieners gekookt 
voor de gasten die ze hebben uitgenodigd. We hebben 
weer genoten van het heerlijke eten, de gezelligheid en 
de drukte. In september starten we met de volgende 
ronde. Vind je het leuk om een werelds gerecht te 
leren koken met en voor jongeren of volwassenen? 
Laat het ons weten. Het is een erg leuke manier om iets 
te laten zien (en proeven) van andere culturen. Stuur 
een mail naar info@fortvreeswijk.nl. 

NLdoet: VREESWIJK VROLIJK EN OPGERUIMD!
Op 12 maart deden we mee aan NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Wij hebben de activiteit 
gebruikt om een vrolijke verbinding te maken tussen het Dorpshuis en wijkbewoners. Eerdere jaren richtten 
we ons met NLdoet op het verbeteren van het Dorpshuis als gebouw en haar directe omgeving, in de vorm van 
schoonmaken en klussen. Maar omdat het bijna niet gebruikt is, vonden we het voor dit jaar wel schoon genoeg ;-). 
We zijn de wijk ingegaan: Vreeswijk Vrolijk en Opgeruimd! Achter het gezellige draaiorgel aan met de muziek mee. 
We hebben koffie, thee en versgebakken wafels uitgedeeld en visitekaartjes van het Dorpshuis. Hier en daar maakten we een praatje 
en hebben we mensen uitgenodigd om kennis te komen maken met het Dorpshuis en haar activiteiten. We zijn in gesprek gegaan 
met wijkbewoners, om te vragen of ze het dorpshuis kennen en of ze in hun straat mensen kennen voor wie het extra leuk zou zijn om 
gebruik te maken van het Dorpshuis. Én, ook niet onbelangrijk: met een tiental grijpers is het zwerfafval opgeruimd tijdens het lopen 
achter het orgel aan. Zoals ieder jaar met NLdoet, konden we weer helemaal rekenen op de mensen van de Rotary Nieuwegein. 
Dit jaar hebben zij 200 wafels gebakken! We hopen dat jullie genoten hebben.

UKELELIES II
Eind maart zijn de Ukelelies II van 
start gegaan. Twee keer per maand 
krijgt een groep volwassenen les van 
Harriet Zuidervaart in het bespelen 
van de Ukelele. Hier wordt natuurlijk 
bij gezongen. Niet het resultaat is het 
belangrijkste, maar vooral het plezier 
in het samen muziek maken. En plezier 
hebben ze! Als het een beetje mee zit, 
kun je de Ukelelies volgend seizoen 
zien en horen. Het Dorpshuis werd 
verrast door de grote belangstelling 
voor deze nieuwe activiteit. We 
hebben een heleboel mensen moeten 
teleurstellen, omdat de groep 
vol zit.

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

PRACHTIGE FIETSROUTE 
Voor Burendag 2021 had Koos Hofs een prachtige fietsroute van 40 kilometer uitgezet. Wie 
wil, kan ook nu nog genieten van deze mooie tocht, hij is beschikbaar op onze website. 
Nu het voorjaar is, wordt het weer aantrekkelijker om lekker naar buiten te gaan en op de 
fiets te stappen. De route brengt je langs prachtige objecten van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (werelderfgoed!) en het industrieel erfgoed aan de oevers van de Vaartse Rijn en 
het Merwedekanaal. De route start en eindigt bij het Dorpshuis. 
Je vindt de route en de toelichting op de routepunten op www.fortvreeswijk.nl/route of 
www.invreeswijk.nl/fietstocht-vitaal.
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In de vorige uitgave van de Beugelaer heeft u kunnen 
lezen over het initiatief “de Vaart van Nieuwegein”. We 
hebben sindsdien niet stilgezeten. Inmiddels is een 
aantal bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers 
van de gemeente Nieuwegein, met de Provincie, met 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), en met 
samenwerkende musea in de regio. 

Opening seizoen
In het weekend van 9 en 10 april gaan we het seizoen openen. 
Op het programma staan in ieder geval: varen, fietsen en 
wandelen langs bezienswaardigheden in Nieuwegein. 
Via de media en de websites www.invreeswijk.nl, www.
museumwerf.nl en www.stadsmarketingnieuwegein.nl 
zullen we je uitgebreid informeren. 

De Kromme Rijn Vertelt
Museum Dorestad heeft een (groot) project gemaakt onder 
de titel De Kromme Rijn Vertelt. 

Onderdeel van het project zijn vier populair historische 
magazines. Het eerste magazine gaat 22 maart verschijnen en 
heeft als thema 900 jaar waterbeheer. Dat waterbeheer start 
met de afdamming van de Rijn in 1122 in Wijk bij Duurstede. 
Direct gevolg daarvan was de aanleg van de Vaartse Rijn en 
later de Nieuwe Vaart naar wat nu Vreeswijk is. Je kunt geheel 
kosteloos dit magazine aanvragen, door je aan te melden via 
de website van het Museum: www.museumdorestad.nl/
magazines.

900 jaar Waterbeheer 
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 
viert dit jaar 900 jaar Waterbeheer.  Inmiddels is meer bekend 
over het programma. HDSR heeft een virtueel festivalterrein 
ingericht en organiseert activiteiten in de regio. Neem vooral 
een kijkje op hun website: www.hdsr.nl/actueel/900-jaar-
waterbeheer. We kunnen nu alvast melden, dat de reizende 
tentoonstelling “Water - Vriend of vijand” dit najaar ook in 
Vreeswijk te zien zal zijn. 

VITAAL VREESWIJK 
NODIGT JOU UIT
Auteur: Hans Kraak

Op maandag 9 mei zien we je graag bij ons gesprek over 
Vitaal Vreeswijk. Vitaal Vreeswijk is een initiatief van Dorpshuis 
Vreeswijk. We willen ons samen met inwoners en professionals  
inzetten voor activiteiten in Vreeswijk die inwoners van 
Vreeswijk, jong en oud, gezond en vitaal houden. 

Voor 2022 zijn er veel plannen, maar het programma krijgt pas 
echt vorm als we het samen doen. Daarom is het belangrijk 
dat inwoners van Vreeswijk erbij betrokken zijn. Wat zijn jullie 
ideeën om te zorgen voor een gezonde(re) leefstijl voor elke 
Vreeswijker? We horen het graag.

Voor de bijeenkomst hebben wij ook VitaValley uitgenodigd. 
VitaValley presenteert het programma 2DiaBeat. Dit is 
een programma, ondersteund vanuit het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), om de opmars 
van diabetes type 2 terug te dringen. Vanuit Vitaal Vreeswijk 
zouden we bij dit programma kunnen aansluiten. 

Wat vind je daarvan? We bespreken het tijdens deze avond! 
Andere plannen zijn deelname aan de Nationale Sportweek en 
Stoptober. Daarnaast is Vitaal Vreeswijk actief binnen diverse 
projectgroepen in Nieuwegein. 

Kom je?
Meld je voor 2 mei aan bij Marjon Eijpe. Je kan haar mailen 
(marjoneijpe@hotmail.com) of bellen (06-41668935). Als je 
vragen hebt over deze bijeenkomst, dan kan je haar ook mailen 
of bellen. Dorpshuis Fort Vreeswijk, het Rondeel. 
Aanvang: 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur met koffie en thee.
1. Welkom 
2. Cijfers Vreeswijk 
3. Uitleg werkgroep Vitaal Vreeswijk 
4. Uitleg 2DiaBeat
5. Inventarisatie wensen en kansen (Brainstorm)
6. Hoe verder?
7. Afsluiting

Auteur: Koos Hofs

H i s t o r i s c h  F o r t
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Dorpshuis Fort Vreeswijk 
T 030-6060090
M 06-21664918
www.fortvreeswijk.nl
info@fortvreeswijk.nl
www.facebook.com/Fort 
Vreeswijk

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

Vitras Ontmoetingscentrum 
Nieuwegein Zuid
T: 06-20701118
ocnieuwegein@santepartners.nl 
Coördinator Annette Stock
M 06-10459638 
www.vitras.nl/
ontmoetingscentrum

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

ALLES ONDER EEN DAK

www.accuraatplaagdieren.nl

John Zuurhout
06 - 24 97 24 10

Ruim 38 jaar ervaring in advies en bestrijding op maat

David van de Waal

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

Vertrouwen en gevoel
Regelmatig ervaar ik dat er na een overlijden 
willekeurig een uitvaartverzorger wordt 
gebeld. Dit is begrijpelijk, want in zo’n 
situatie wil je snel geholpen worden.

Maar past deze persoon of organisatie wel 
bij je? Een uitvaart verzorgen is immers een 
intiem proces waarin vertrouwen en gevoel 
zo belangrijk zijn.

Hoe selecteer je een uitvaartverzorger die bij 
jou past? Enkele tips:
1. Vraag familie of vrienden naar ervaringen;
2. Lees reacties van nabestaanden op 

websites van uitvaartverzorgers;
3. Vraag een kosteloos 

kennismakingsgesprek aan.

Ben ik verplicht om mijn uitvaartverzekeraar 
de uitvaart te laten verzorgen? 
Nee, je hebt altijd een vrije keuze voor een 
andere uitvaartverzorger. Hoe je ook verzekerd 
bent of waar je dan ook een uitvaartdeposito 
hebt lopen. Heb je vragen of er financiële 
consequenties zijn verbonden aan je keuze, 
bel mij gerust.

Hopelijk helpen de tips je bij het maken van 
de juiste keuze.

Met een vriendelijke groet,

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.

https://www.accuraatplaagdieren.nl/
https://vandavid.nl/
https://groentweewielers.nl/


https://www.pcbuitvaartzorg.nl/

