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

D O R P S K R A N T  |  V R E E S W I J K  |  E D I T I E  1  |  F E B R U A R I  2 0 1 7
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Op donderdag 27 april aanstaande wordt Koningsdag 
weer een groot feest in gastvrij Vreeswijk. 

3 0  J A A R  ( W I J K ) P L A T F O R M
In 1986 maakte een groep mensen in Vreeswijk zich zorgen 
over hun voormalige dorp.

D O R P S H U I S  F O R T  V R E E S W I J K
De geschiedenis van Fort Vreeswijk gaat ver terug in de tijd. 
Al in de 16de eeuw verrees een verdedigingswerk dat 
bescherming moest bieden tegen de Spaanse troepen. 
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1986 - 2016
WOENSDAG 14 DECEMBER

Wij verzorgen het graag voor u!liefde voor bloemen
Valentijn 

jouw

profiteert van onze
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Rolafweg Noord 42 - 3411 BK Lopik - T 0348-724003
 

UITDAGINGEN 
voor nu en in de toekomst

Beste lezer van de Beugelaer,

Als we terug kijken op de opening dan is het makkelijk om in 
de overtreffende trap te spreken. We hebben meer vrijwilligers 
dan de mensen denken, meer bezoekers dan de schattingen 
voorspelden. De openingsavond was een succes en op de open 
dag waren er zoveel bezoekers dat je nauwelijks rond kon lopen. 

We hebben heel veel mensen ons werk kunnen laten zien. En 
enthousiaste reacties doen ons verwachten dat de toeloop weer 
groter zal zijn. Aan het eind van de open dag, op zondag, zat 
dan ook een vermoeid maar tevreden groepje van hun pizza te 
genieten. Petje af voor deze echte Jan met Petten. Burgers die 
hun handen uit de mouw steken.

Maar dan ook op naar de volgende uitdaging. Er zijn er maar 
liefst drie.

Het dusdanig runnen van de ‘tent’ dat het niet alleen nu maar ook 
in de toekomst een plaats blijft bieden voor de activiteiten van 
de bewoners.  Dus lezers, als u iets wilt opzetten of organiseren, 
denk aan uw eigen Dorpshuis Fort Vreeswijk.

Dan is er het streven om het Fort weer een fort te laten zijn. 
Vreeswijk ‘een echt dorp binnen Nieuwegein’ dan ook Fort 
Vreeswijk weer ‘een echt verdedigingswerk van de Hollandse 
Waterlinie’. Allebei plekken waar modern gebruik hand in hand 
gaan met het zichtbaar zijn van het verleden.

En dan de laatste uitdaging. Moeilijk, vernieuwend, ongewoon 
maar op de lange termijn ook noodzakelijk: hoe kan een 
burgerinitiatief in uitvoering ook blijvend aangestuurd worden 
door de bewoners van Vreeswijk.

Met vriendelijke groet,

John Geurts
Voorzitter Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk

D E  B E U G E L A E R 

O O K  D I G I T A A L 

O N T V A N G E N ?

Stuur een mail naar 

beugelaer@invreeswijk.nl 

en vul uw gegevens in.
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Zondag 26 maart
Knorr wereldgerechten 

per pak 

Zondag 26 februari
Senseo koffiepads

   pak 36 pads
   3 stuks

Zondag 19 februari
Perssinaasappels

  net 2 kilo  

Dagwinkel Vreeswijk - Dorpsstraat 10 - 3433 CH Nieuwegein
030-7519814 - www.dagwinkelvreeswijk.nl

zondag 
boodschappendag
elke zondag extra voordeel

Dagwinkel 
Vreeswijk

elke zondag
geopend!

12:00 - 16:00 uur

Zondag 5 februari
Elstar appels of 

Conference peren

  Kilo 

Zondag 12 maart
Alle wijnen

 

Zondag 5 maart
Versuniek 

halfvolle melk  

   3 liter
 

Zondag 12 februari
Heineken bier

    3 kratten 

2+1 
gratis

Zondag 19 maart
Aviko pommes frites

  kilo   

 



5COLUMN ANJA DE BLOK-BOUTER

 

Wat zou ik nog vergeten zijn, 
dacht ik toen ik woensdag 14 
december ’s morgens wakker 
werd. Het was de dag van de 

dertigste editie van Vreeswijk bij 
kaarslicht. Maar het was voor mij 

de eerste keer als voorzitter van 
de activiteitengroep. Ik ben niet 
snel nerveus. Voor alles is altijd 

een oplossing, maar toch….
Vier jaar geleden zei de 

makelaar tegen ons “ga eens 
in Nieuwegein kijken”. Nooit 

gedacht dat ik daar ooit 
eens zou wonen, maar toen 
ik Vreeswijk zag, waren alle 

vooroordelen ineens weg. Wat 
mooi! In de Beugelaer las ik 

een oproep voor vrijwilligers. 
Ik vind dat vrijwilligerswerk 

bij de samenleving hoort. 
Het verbindt mensen. Voor 

mij, als nieuwkomer, was er 
een plek als voorzitter bij de 

activiteit ‘kaarslicht’. Ik kreeg als 
belangrijke tip om op de dag zelf 

als voorzitter geen vaste taak 
te hebben. Zo kan je makkelijk 

overal even langs gaan.

Die woensdag stapte ik ’s ochtends op de fiets en ben gaan kijken naar de opbouw van de 
kramen voor de glühwein en chocolademelk en voor de kerstmarkt. Op dat moment werden 
in het dorp de fakkels geplaatst door de facilitaire groep en de scouting bracht de 13.000 
potjes op de afgesproken plekken.

Om 17.00 uur is de briefing voor de mensen van de EHBO, reddingsbrigade, verkeers-
regelaars en de vertegenwoordigers van de scouting. Iedereen is er klaar voor. Op mijn fiets 
rijd ik achter het dorp langs om overal even te kunnen kijken. Zo zie ik dat in een paar uur tijd 
Vreeswijk omgetoverd wordt en klaar is voor weer een prachtige Vreeswijk bij kaarslicht. 
Het is fantastisch weer. Droog en niet te koud. De kerstmarkt telt veel kramen met een groot 
gevarieerd aanbod. Ik hoor mensen er enthousiast over praten. Ik zie veel kinderen die trots 
met hun lampion lopen. En een jongetje op de schouders van zijn papa die zijn ogen uitkijkt. 
Ik hoor de prachtige kerstliederen. De act van de vuurspuwer vind ik leuk. Voor oud en jong 
toont hij zijn kunsten. 

En mijn gedachten gaan terug naar begin juni. We evalueerden de vorige editie van 
Vreeswijk bij kaarslicht. Veel staat van tevoren vast, maar we willen het elk jaar toch anders 
hebben. En we vroegen ons af: Welke uitstraling willen we? Licht met een natuurlijke 
uitstraling was het antwoord. Het idee van een vuurspuwer werd geopperd. Is dat wel veilig 
was een vervolgvraag, want je wilt niet weten wat een werk het is om alle vergunningen 
rond te krijgen. En zo groeide het programma. Terwijl ik fiets realiseer ik me hoeveel mensen 
hier al die tijd mee bezig zijn geweest. Daar heb ik veel respect voor. Dat bedoel ik met hoe 
vrijwilligerswerk mensen verbindt. En ik zie hoeveel mensen genieten van de kerstsfeer, de 
samenhang, de verstilling.

Om 22.00 uur gaat de straatverlichting weer aan. De dertigste editie zit erop. En nu zie ik 
een ander fenomeen: het opruimen. Er is per gedeelte een blokhoofd die mensen heeft 
ingeschakeld om de potjes vies in de kratten te zetten. De scouting haalt de volle kratten op 
en zorgt dat de potjes volgend jaar weer blinkend schoon zijn. Van de scouting weet ik dat 10 
procent van de potjes jaarlijks sneuvelt. Dat zijn dus 1.300 potjes. Maar wie ruimt de scherven 
op? Ik heb het gevraagd, maar niemand weet het. Als ik weer thuis ben, drink ik nog een 
glaasje wijn. Daarna gaat voor mij het laatste lichtje uit.

Anja de Blok-Bouter

Foto: Yvonne de Hont

Het mysterie van de  
D E  G E B RO K E N  P OT J E S



6 JAARMARKT VREESWIJK 2017
ZATERDAG 10 JUNI 
DE VREESWIJKSE JAARMARKT GAAT DIT JAAR 
PLAATSVINDEN VÓÓR DE ZOMERPERIODE. 
GEEN JAARMARKT IN SEPTEMBER MAAR OP 
ZATERDAG 10 JUNI A.S. 

Met deze keus vindt er meer spreiding van evenementen door het jaar heen 
plaats. De vele vrijwilligers die bij ieder evenement in touw zijn, worden 
in de maand september nu minder belast. Ook bewoners en winkeliers 
hebben door deze spreiding minder overlast door de noodzakelijk te 
nemen verkeersmaatregelen, zoals de afsluiting van straten e.d. De opzet 
van de Jaarmarkt blijft zo goed als onveranderd. Het marktterrein wordt iets 
compacter ingedeeld ten opzichte van 2016. 

De Jaarmarktdag wordt afgesloten met de feestelijke Pieremachocheltocht; 
het waterspektakel met de versierde bootjes.

Foto: Paulien Labrie

Foto: Paula van den Born

NIEUWEGEIN AWARDS 

Na de Ondernemer/Onderneming 
en de Sportcategorieën zijn nu 
ook in de laatste categorieën 
Evenement, Duurzaamheid, Kunst & 
Cultuur, Lijfstyle Bloei, Vrijwilliger en 
Vrijwilligersorganisatie de jury’s na 
rijp beraad tot hun genomineerden 
gekomen.

Bas van Meegen
Dagwinkel Vreeswijk behoort 
tot de 3 genomineerden in 
de categorie Ondernemer/
Onderneming voor de 
Nieuwegein Awards. 

Op 18 februari  zal tijdens het gala 
Nieuwegein Awards bekend worden 
gemaakt wie de 1ste prijs in ontvangst 
mag nemen.

Met een toegangsbewijs kunt u de 
feestelijke Awards-uitreiking bijwonen. 
Verrassende optredens en acts zullen 
de Awards-uitreikingen afwisselen. 
Zaal open vanaf 20.00 uur.

http://www.nieuwegeinawards.nl/
toegangskaarten



7EEN GROOT FEEST IN GASTVRIJ VREESWIJK

KO N I N G S DAG  2 0 1 7

Op donderdag 27 april aanstaande wordt Koningsdag 
weer een groot feest in gastvrij Vreeswijk. Koning Willem 
Alexander wordt op deze dag 50 jaar en dat zal niet 
ongemerkt aan hem en aan Vreeswijk voorbij gaan. De 
evenementen van Koningsdag vinden plaats tussen de 
bruggen. De vrijmarkt bestaande uit vele kramen met allerlei 
producten wordt afgewisseld met verkoop van spulletjes 
vanaf grondplaatsen.  Muziek, optredens, gevulde terrassen 
en heel veel rood-wit-blauw-oranje geeft ieder jaar weer een 
feestelijke sfeer. Voor jong en oud zal er veel te beleven zijn 
op deze Koningsdag. Spelletjes, attracties, activiteiten op het 
water en nog veel meer. We hopen dat Vreeswijk in het oranje 
zonnetje wordt gezet op deze voorjaarsdag. 

Wil je deelnemer zijn aan de vrijmarkt en een kraam 
huren, wil je op het podium of zomaar op een straathoek 
een muzikaal optreden ten gehore brengen, wil je 
meehelpen aan de organisatie van Koningsdag 2017, 
kijk dan op www.invreeswijk.nl waar meer informatie vanuit 
het Oranjecomité Vreeswijk te vinden is.

Foto’s: Paula van den Born

Oranjevereniging
Vreeswijk
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In 1986 maakte een groep mensen in Vreeswijk zich zorgen over hun voormalige dorp. Zij vormden een groep die 
de handen uit de mouwen wilde steken om het tij te keren. De Stichting Welzijn Nieuwegein (SWN) leverde een 
opbouwwerker, vanuit de scholen en kerken kwamen afgevaardigden, de winkeliers- en de ondernemersvereniging 
deed mee net als de woningbouwvereniging. 
Auteur: Marja van Eijk

3 0  J A A R  ( W I J K ) P LAT F O R M

De groep werd aangevuld met bezorgde bewoners. 
Vanuit de gemeente werd een contactwethouder, de heer 
Idema, en een contactambtenaar, de heer Brouwer, ter 
ondersteuning aangesteld. De Stichting Platform Vreeswijk 
werd opgericht. Paula van den Born werd de eerste 
voorzitter.

Het Platform maakte een inventarisatie van de problemen 
in de wijk. Vervolgens werd er een actieplan opgesteld en 
in de vorm van een 10-puntenplan aan burgemeester Flik 
aangeboden.

DE 10 PUNTEN
1.  Door beter toewijzingsbeleid van huurwoningen een  
 halt toeroepen aan de vergrijzing van het dorp
2.  Onderzoek doen naar de mogelijkheid van   
 woningbouw in het dorp
3.  Zorgen voor het behoud van voorzieningen zoals  
 scholen, winkels e.d.
4.  Creëren van meer speelgelegenheid
5.  Organiseren van publiekstrekkende activiteiten
6.  Behoud van de basisscholen

7.  Stimuleren dat de Oude Sluis gerestaureerd wordt en  
 behouden blijft voor het dorp
8.  Verbeteren van de sfeer tussen Vreeswijkers en de  
 gemeente Nieuwegein
9.  Meedenken over en stimuleren van de ontwikkeling  
 van Fort Vreeswijk
10. Onderzoeken of afmeren van pleziervaart en oude  
 schepen in het dorp mogelijk is

Eén van de actiepunten van Platform Vreeswijk betrof de 
noodzaak van het bouwen van nieuwe woningen. Dit om 
de voorzieningen te kunnen behouden, maar ook om 
nieuwe, jonge bewoners te krijgen. De gemeente besluit 
te gaan bouwen op industrieterrein De Wiers.
Platform Vreeswijk vindt het belangrijk dat het nieuw te 
vormen wijkje onderdeel van Vreeswijk zal worden en niet 
een nieuwbouwwijk tegen Vreeswijk aan. Daarom wordt 
er aangedrongen op participatie in het maken van de 
plannen. In 1995 wordt, in samenspraak met de gemeente, 
de begeleidingscommissie opgericht. Deze adviseerde 
onder de bezielende leiding van Harry Peeters van 1995-
2005 over de nieuwbouw van wat later de wijk Nieuw 
Vreeswijk zou gaan heten.

Foto: Nadia van Dijk
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ACTIVITEITEN 
Het organiseren van publiekstrekkende activiteiten is 
uitstekend gelukt. Tegenwoordig zijn Vreeswijk bij Kaarslicht, 
Koningsdag, de Jaarmarkt, de Authentieke dag en de diverse 
nautische dagen, zoals vroeger de Sleepbootdagen en recent 
VreeswijkVolVaart, grote publiekstrekkers die Vreeswijk echt 
op de kaart zetten. Ook het actiepunt tot behoud van de 
Oude Sluis is gerealiseerd. 

3 0  J A A R  ( W I J K ) P LAT F O R M

Foto: Peter van Dijk

Na een langdurige renovatie werd deze op 
11 september 1999 officieel geopend. De Werkgroep 
‘Herinrichting Oudesluis en omgeving’ dacht daarna weer 
mee over een passende omlijsting voor de gerenoveerde 
sluis.

WIJK PLATFORM VREESWIJK
In Vreeswijk waren twee bewonerscommissies actief. Het 
Platform Vreeswijk en het Wijknetwerk. Het wijknetwerk 
werd georganiseerd vanuit de SWN, het Platform regelde 
van oudsher alles zelf. In 2005 kwamen er besprekingen op 
gang om te bekijken of er een fusie mogelijk zou zijn. Dankzij 
de constructieve opstelling van alle partijen kon in januari 
2006 het Wijk Platform Vreeswijk (WPV) worden opgericht. 
Met deze bundeling van krachten kan er nog beter gewerkt 
worden aan ons doel: het bevorderen van de woon– en 
leefomgeving van Vreeswijk met behoud van het karakter 
van het oude dorp.

Op 22 september 2011 werd het 25-jarig bestaan van het 
Platform Vreeswijk, inmiddels geëvolueerd tot WPV, groots 
gevierd.

DE 10 PUNTEN
1. Geen verdere hoogbouw in Vreeswijk
2. Ontwikkeling van woningen in Nieuw Vreeswijk II
3. Ontwikkeling van het gebied de Pinguïn
4. Behoud van natuurwaarden
5. Behoud van bomen

6. Dorpsstraat: een winkelstraat met horeca
7. Ontwikkeling en behoud van Fort Vreeswijk
8. Behoud van (brede) basisschool
9. Realiseren van een gezondheidscentrum    
 (wijkservicecentrum) in Vreeswijk
10. Plaatsing van het naambord Vreeswijk bij de    
 toegangswegen van Vreeswijk (4x)

In de afgelopen 5 jaar is door het WPV veel aandacht 
gegeven aan deze punten. De werkgroep Renovatie en 
Bouwen houdt alle aanvragen voor bouwvergunningen 
nauwlettend in de gaten. Ook ijvert zij voor woningbouw 
in het industriegebied De Wiers, aansluitend aan Nieuw 
Vreeswijk.

Actueel is nu de discussie rond de locatiekeuze voor school- 
en sportgebouwen. Het WPV draagt bij aan de discussie met  
bewoners, het schoolbestuur, kinderopvangorganisaties, 
MOvactor en de gemeente. Zij vindt dat er een 
sportvoorziening in Vreeswijk moet blijven. Als er elders 
een gym- of sportzaal komt is de locatie van de Pinguïn een 
prima plaats voor woningbouw.
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Het behoud van de natuurwaarden blijft de aandacht 
houden. Daarbij wordt vooral gedacht aan het Elzenbosje 
en omgeving. Het WPV volgt het bomenplan van de 
gemeente nauwlettend. In dit bomenplan staat welke 
bomen waardevol zijn en moeten blijven én welke bomen 
mogelijk moeten worden vervangen. De stelling van het 
WPV is: een boom in Vreeswijk eruit is ook een boom in 
Vreeswijk erin. Dus het totaal aantal bomen moet gelijk 
blijven. 

DORPSSTRAAT: 
EEN WINKELSTRAAT MET HORECA
Een goede verhouding tussen het aantal winkels en 
horecagelegenheden blijft een aandachtspunt. Het WPV 
zou graag meer winkels op het dorp zien, maar dit is ook 
afhankelijk van de markt. Het aantal horecagelegenheden 
is inmiddels ruim voldoende.

ONTWIKKELING EN BEHOUD VAN FORT 
VREESWIJK
Gezondheidscentrum (wijkservicecentrum) in 
Vreeswijk
In 2013 en 2014 werd duidelijk, dat de gemeente koos 
voor 5 buurtpleinen als sociale voorzieningen voor de 
wijken. Dit hield in dat MOvactor geen subsidie meer 
ontving voor de exploitatie van het buurthuis op het fort. 
Het WPV vond dit een slechte zaak. Alle activiteiten die 
in het fort plaats vonden zouden komen te vervallen. Op 
die wijze was er voor de Vreeswijkers geen mogelijkheid 
meer om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk activiteiten 
te ondernemen. Het buurthuis werd wekelijks bezocht 
door een groot aantal mensen voor diverse activiteiten. 
Men moest hiervoor dan naar Buurtplein Zuid. Erg ver 
voor mensen die niet zo goed en ver kunnen lopen. 
Het WPV is in gesprek gegaan met de gemeente over 
de mogelijkheden om de activiteiten op het fort te 
behouden voor de wijk. Een ander belangrijk punt was 
de wens van het WPV en de bewoners om in het dorp 
een huisartsenpraktijk te behouden en deze faciliteit uit 
te breiden. Huisarts Colenbrander en later mevrouw Grol 
zagen hier kansen en hebben hun praktijk opgezet in het 
gebouw van het buurthuis. 

Er zijn bewonersavonden georganiseerd om van de 
inwoners van Vreeswijk te horen hoe die stonden 
tegenover plannen om het buurthuis op het fort in 
eigen beheer te gaan exploiteren. Dit leverde heel veel 
positieve reacties op en meteen tal van mensen die daar 
hun schouders onder wilden zetten. Het resultaat was, dat 
vanaf oktober 2014 een groep bewoners als beheerder 
aan de slag is gegaan en het gebouw per 1 januari 2015 
door MOvactor en de gemeente is overgedragen om er 
zelf mee aan de slag te gaan.
Ondertussen zijn er plannen ontwikkeld om het 
gebouw grondig te restaureren en bruikbaar te maken 
als dorpshuis én als gezondheidscentrum. Na een 
uitgebreid voortraject heeft de gemeenteraad een bedrag 
beschikbaar gesteld als lening om de verbouwing te 
realiseren. Dit bedrag is geen schenking, maar betreft een 
lening die in 30 jaar afbetaald moet worden.

In augustus 2016 is de verantwoordelijkheid voor de 
exploitatie van het fort overgedragen aan een nieuw 
opgerichte stichting. De reden daarvan is dat het 
exploiteren van een gebouw door het WPV niet als een 
kerntaak wordt gezien. 

Met de opening van het verbouwde Dorpshuis op 14 
januari 2017 is het de huiskamer van Vreeswijk geworden 
van waaruit veel activiteiten worden georganiseerd. En 
niet minder belangrijk, daarmee is ook het behoud van 
eerstelijnsgezondheidszorg in Vreeswijk gerealiseerd.

Het WPV heeft er ten slotte voor gezorgd, dat op de 
toegangswegen naar het dorp de borden Vreeswijk weer 
geplaatst zijn. Alleen jammer dat de borden bij sommige 
mensen erg geliefd en dan ook soms verdwenen zijn.

WIJKKRANT DE BEUGELAER
Natuurlijk willen we ook aandacht besteden aan onze 
wijkkrant: de Beugelaer. De Beugelaer zou door het 
wegvallen van de communicatiesubsidie voor het WPV 
niet meer uitgebracht kunnen worden. In overleg met 
de Ondernemersvereniging en de Activiteitengroep 
Vreeswijk is er een initiatief ontstaan om de krant op een 
nieuwe manier uit te laten komen onder redactie van de 
drie participanten. Het resultaat is een prachtige glossy 
die 5 x per jaar verschijnt. De kosten voor druk en opmaak 
worden gedragen door de ondernemers, adverteerders en 
de activiteitencommissie. Het WPV zorgt voor vrijwilligers 
voor de verspreiding. Zo is er door goede samenwerking 
een wijkkrant ontstaan die er zijn mag!
 
Nu het WPV het beheer van het dorpshuis heeft 
overgedragen gaat zij zich weer richten op andere 
zaken in de wijk. De bemoeienis met het Fort is nog 
niet afgelopen, want ook de herinrichting van het hele 
Fortterrein staat nog op haar agenda.

Bij de viering van het 30-jarig bestaan is teruggekeken op 
een aantal mooie resultaten!
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GEBOREN OP 13 OKTOBER 1948 IN DE NOORDOOSTPOLDER
OVERLEDEN OP 8 NOVEMBER 2016 IN VREESWIJK

Veel mensen in Vreeswijk kennen Dick Schrijvers. Geen wonder. Vanaf 1973 tot voor zijn overlijden was hij 
actief als vrijwilliger in Vreeswijk. Bij verschillende activiteiten en in verschillende functies.

IN DE PAS MET ZIJN 

OPGROEIENDE KINDEREN ZAT 

HIJ IN DE OUDERRAAD VAN DE 

PEUTERSPEELZAAL TOT AAN 

DE OUDERRAAD VAN HET CALS 

COLLEGE. OP VEEL MANIEREN ZETTE 

HIJ ZICH IN. HEEL PRAKTISCH ZOALS 

BIJ HET OP- EN AFBOUWEN VAN 

VREESWIJK BIJ KAARSLICHT OF 

KONINGINNEDAG, OPTREDEND ALS 

ZWARTE PIET OF SINTERKLAAS, HET 

VERKOPEN VAN KERSTBOMEN BIJ DE 

BARBARAKERK EN HET OPTREDEN 

ALS GIDS BIJ DE MUSEUMWERF. 

MAAR OOK BELEIDSMATIG HEEFT 

DICK ZIJN STEENTJE BIJGEDRAGEN 

IN DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE VAN 

DE NIEUW TE BOUWEN WIJK  NIEUW 

VREESWIJK EN ALS BESTUURSLID 

VAN DE BRULBOEI.

Vanaf het allereerste begin was Dick Schrijvers lid van het Wijkplatform Vreeswijk. 
Hij heeft 30 jaar in het Wijkplatform meegedacht over de verbeteringen die in 
Vreeswijk aangebracht konden worden. Enthousiast was hij over het idee om Fort 
Vreeswijk binnen het bereik van de inwoners te houden met behoud van de zorg 
en welzijnsfuncties.

Vreeswijk lag hem na aan het hart. Dit bleek eens temeer uit zijn vurige wens om 
zijn afscheid van het leven te ‘vieren’ in het Dorpshuis Fort Vreeswijk. Ook al wist 
hij dat dit nog niet gebruiksklaar zou zijn. Uiteraard hebben we alles op alles gezet 
om zijn wens uit te voeren.

Dick had bedacht dat hij graag, in plaats van bloemen, een donatie voor het 
Dorpshuis op prijs zou stellen. De daartoe gehouden collecte in de Barbarakerk 
heeft, samen met het bedrag dat familie en vrienden gestort hebben, het 
ongelofelijke bedrag van € 1318,15 opgebracht. In het Dorpshuis staan nu prachtige 
houten tafels. Dick Schrijvers was ook vrijwilliger bij de Museumwerf. De tafels zijn 
gemaakt door de timmermannen van de Museumwerf, ook als eerbetoon aan Dick 
Schrijvers. In hun vrije tijd hebben zij alles op alles gezet om deze tafels vóór de 
opening van 14 januari bij het Dorpshuis af te leveren. Dat is gelukt.

We zijn geroerd door wat hij heeft betekend voor de gemeenschap en voor wat 
wij op het laatst voor hem en Joke hebben kunnen betekenen. Zijn wensen wat 
betreft het Dorpshuis zijn voor ons een bevestiging van het belang van een 
centrale plek in de wijk. Dick dank je wel voor je bijdrage aan mooi Vreeswijk.

Namens het Wijkplatform Vreeswijk en Dorpshuis Fort Vreeswijk
Monique de Beer

I N  M E M O R I A M  D I C K  S C H R I J V E R S

Foto: Archief Dorpshuis Fort Vreeswijk
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A C T I V I T E I T E N  kalender

17februari

Lunchcafé
(24 februari - 3 maart - 10 maart - 
17 maart - 24 maart - 31 maart - 
7 april - 14 april)
12.00 - 13.00 uur

Pubquiz 
(17 maart - 21 april)
20.00 - 22.30 uur

13februari

Aquarel schilderen
10.00 - 12.00 uur 
(ook op: 20 februari - 27 februari - 
6 maart - 13 maart - 20 maart - 
27 maart - 3 april - 10 april)

15februari

Schaakclub
14.00 - 16.00 uur
(ook op: 22 februari - 1 maart - 
8 maart - 15 maart - 22 maart - 
29 maart - 5 april - 12 april)

Lunchcafé
12.00 - 13.00 uur
(ook op: 21 februari - 28 februari - 
7 maart - 14 maart - 21 maart - 
28 maart - 4 april - 11 april)

12

Koersbal maandag
13.30 - 15.30 uur
(ook op: 20 februari - 27 februari - 
6 maart - 13 maart - 20 maart - 
27 maart - 3 april - 10 april)

14februari

Beter bewegen
4 groepen:
09.30 - 10.15 uur 
10.30 - 11.15 uur
13.15 - 14.00 uur
14.15 - 15.00 uur
(ook op: 21 februari - 28 februari - 
7 maart - 14 maart - 21 maart - 
28 maart - 4 april - 11 april)

16februari

Creatieve workshop
10.00 - 11.30 uur
(ook op: 23 februari - 2 maart - 
9 maart - 16 maart - 23 maart - 30 
maart - 6 april - 13 april)

19februari

Gluren bij de Buren 
Nieuwegein 
Museumwerf Theehuys
Heerlijk zingen, veel lachen en 
met vertrouwen in elkaar iets 
moois neerzetten. Cloud9 is pas 
in de wolken als het toehorende 
publiek geniet.
13.30 - 18.00 uur

Gluren bij de 
Buren Nieuwegein 
Dorpshuis Fort 
Vreeswijk
Om 13.45 uur, 15.15 
uur en 16.45 uur.  
'A Sunny day in Dalles'
Om 13.00 uur, 14.30 uur en 
16.00 uur. 'White sugar' 
14.00 - 18.00 uur

17februari

Wandelgroep
10.00 - 11.30 uur
(ook op: 24 februari - 3 maart - 
10 maart - 17 maart - 24 maart - 
31 maart - 7 april - 14 april)

Karate voor kinderen
15.30 - 16.30 uur
(ook op: 22 februari - 1 maart - 
8 maart - 15 maart - 22 maart - 
29 maart - 5 april - 12 april)

Eetcafé
17.30 - 19.00 uur
(ook op: 23 februari - 2 maart - 
9 maart - 16 maart - 23 maart - 30 
maart - 6 april - 13 april)

24februari

Schipperscafé
Museumwerf Theehuys
Voor een gezellig praatje en 
een drankje.
15.00 tot 18.00 uur
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26april

Koningsnacht

27april

Koningsdag
Koningsdag wordt weer een 
groot feest in gastvrij Vreeswijk. 
Koning Willem Alexander wordt 
op deze dag 50 jaar en dat zal 
niet ongemerkt aan hem en aan 
Vreeswijk voorbij gaan. 

26mei

Schipperscafé
15.00 tot 18.00 uur
Museumwerf Theehuys
Voor een gezellig praatje en 
een drankje.

Opening presentatie 
“Waterwegen in Nieuwegein”
Museumwerf

07juni

Themazondag Museumwerf
(2 juli, 3 augustus)

10juni

Jaarmarkt en 
Pieremachocheltocht Vreeswijk

24juni

Zomerweekend met optredens 
van koren en oecumenische 
kerkdienst op het water

25juni

Zomerweekend met optredens 
van koren en oecumenische 
kerkdienst op het water

08maart

Kinderactiviteit
(5 april)
14.30 - 16.00 uur

10maart

Bingo
19.30 - 22.00 uur
(ook op: 14 april)

Informatiemiddag cursus 
veilig langer thuiswonen
Vrijdag 10 maart om 13.30 uur 
kunt u zich laten informeren over 
de cursus wat u kunt doen om zo 
lang mogelijk zelfstandig en thuis 
te blijven wonen. 

15maart

Stembureau
07.30 - 20.00 uur
Tweede Kamerverkiezing

31maart

Schipperscafé
15.00 tot 18.00 uur 
Museumwerf Theehuys

07mei

Themazondag scheepsmotoren
Museumwerf

28april

Schipperscafé
15.00 tot 18.00 uur
Museumwerf Theehuys
Voor een gezellig praatje en 
een drankje.

07april

Publieksopening educatieroute 
“Aan de slag"
Museumwerf Theehuys

13
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D O R P S H U I S
F O R T  V R E E S W I J K
Fotograaf: Danny Geubbelmans
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Foto: Impressie van het Mammoetportaal waarmee de kazemat wordt verplaatst

onze nieuwe vaste dagaanbiedingen!
woensdag
grachtenbrood
€ 2,00

maandag
fijn volkoren
€ 1,50

vrijdag
speltbrood
alle soorten € 2,50

zaterdag
10 bolletjes
wit/bruin € 2,00

dinsdag
weydeland oud
€ 5,99 per 500 gr. 

donderdag
jong belegen
€ 4,99 per 500 gr. 
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Op woensdag 22 februari organiseren Rijkswaterstaat, 
aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk en de 
gebiedscoöperatie een publieksevenement rond 
de verplaatsing van kazemat Vreeswijk-Oost. We 
verplaatsen deze kazemat om ruimte te maken voor de 
3e kolk van de Beatrixsluis. Een unieke operatie waar jij 
bij kunt zijn!

1200 TON
Het verplaatsen van de kazemat is een unieke operatie en 
bepaald geen sinecure. Deze kazemat weegt per slot van 
rekening zo’n 1200 ton. Hoe doen we dat dan? Met behulp 
van een Mammoet portaal die over een gefundeerde baan 
rijdt en de kazemat naar zijn nieuwe plek brengt. Om er zeker 
van te zijn dat de verplaatsing voorspoedig verloopt, nemen 
Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk maatregelen. Zo heeft 
Mammoet een testrit gemaakt met een belasting van 200 ton, 
om te zien of de gefundeerde baan een zware belasting kan 
dragen. En zoals jullie misschien hebben gezien, is Mammoet 
eind januari begonnen met het opbouwen van het portaal. 

Op 22 februari begint de verplaatsing met het optillen van de 
kazemat in het portaal. Vervolgens begint het portaal met de 
kazemat erin zijn weg naar zijn nieuwe plek. n weg beginnen. 
Net voor  hij op zijn nieuwe plek arriveert, wordt hij gekanteld 
en afgezonken op zijn fundering en daarop bevestigd. Dit 
luistert nauw. Het is centimeterwerk om de kazemat op de 
juiste plek op zijn fundering te plaatsen. Een huzarenstukje 
waar jij bij kunt zijn!

MILITAIRE SFEREN
De verplaatsing van de kazemat is niet het enige dat op 
22 februari te beleven is. Waan je in militaire sferen met 
militaire veldkeukens, materieel en soldaten uit de tijd van de 
kazemat. Of neem een kijkje in de expositietent waar je meer 
kunt leren over het project ‘Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis’, de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en de omgeving van de sluis. 

Oud-Hollandse spelletjes spelen of luisteren naar oud-
Hollandse liederen, ten gehore gebracht door koor ‘De 
Brulboei’ kan ook allemaal. Er is van alles te doen, dus kom 
vooral kijken op 22 februari!

SAMENWERKING
Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk organiseren dit 
evenement samen met de recent door Sas van Vreeswijk 
opgerichte gebiedscoöperatie. Aan deze coöperatie 
nemen onder andere de Stichting Vreeswijk Actief en de 
Ondernemersvereniging Vreeswijk deel. Mede op initiatief 
van de gebiedscoöperatie is eveneens een leerprogramma 
voor basisscholen in de regio ontwikkeld. Op de 22ste komen 
veel schoolklassen de verplaatsing op de voet volgen en is er 
voor hen een aangepast programma.

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE
Kazemat Vreeswijk-Oost is niet het enige object van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie die we gaan verplaatsen. 
In totaal gaat het om drie kazematten (Vreeswijk-Oost, 
Schalkwijkse Wetering en Houtense Wetering), het sluisje 
Schalkwijkse Wetering en twee palengroepen (funderingen 
van nooit gebouwde kazematten). De verplaatsing van deze 
objecten gebeurt ook in de komende maanden. 

OP 22 FEBRUARI UNIEKE GEBEURTENIS: 
V E R P L A AT S I N G  V A N  E E N  K A Z E M AT   
Auteur:  Rijkswaterstaat

Houd onze website www.prinsesbeatrixsluis.nl, 

onze Facebookpagina www.facebook/com/

PrinsesBeatrixsluis en de BXS-app in de gaten voor 

meer nieuws over het evenement en de manier 

waarop je de verplaatsing van de ander twee 

kazematten en het sluisje straks kunt volgen.



Prijzen & informatie
Onze keuken is geopend vanaf 17.00 uur tot 21.30 uur.

U kunt voor € 26,50, 2,5 uur gerechten proeven.
Voor kinderen (tot 10 jaar) € 11,50

De proeverij is ook de ideale locatie voor uw 
vergadering, receptie, borrel of feest.

Heeft u interesse, vraag dan geheel vrijblijvend naar 
de mogelijkheden van onze zeer complete arrangementen.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij de bar of onze website:

www.proeverij717.nl

Dorpsstraat 58
3433CM Nieuwegein

T: 030-2591968
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BOEVEN   vangen of wegjagen
De politie Nieuwegein is druk met boeven in de 
gaten houden. Veel criminelen zijn bekenden 
van de politie en er wordt op hen gelet. Dat 
vinden ze niet zo leuk. Dus gaan ze hun heil 
ergens anders zoeken. Regelmatig worden 
Nieuwegeinse criminelen aangehouden in 
plaatsen buiten Nieuwegein. Van Friesland 
tot Brabant zijn Nieuwegeiners actief. Dat zijn 
geen activiteiten waar Nieuwegein trots op 
kan zijn. Het heeft wel een groot voordeel, 
namelijk dat het aantal woninginbraken in 
Nieuwegein vergeleken met eerdere jaren 
laag is. De cijfers laten zien dat in basisteam 
Lekpoort (Nieuwegein, Houten, Vianen) tussen 
1 januari en 7 november 350 diefstallen uit 
woning zijn gemeld, waarvan 153 pogingen 
(44%). Het is door het grote aantal pogingen 
duidelijk dat er een nieuwe groep inbrekers 
in opkomst is. Iedere inbraak is een inbreuk 
op de veiligheid van inwoners en is er dus 
een te veel.  Dus zijn de wijkagenten al weer 
druk met zoeken naar deze nieuwe groep. U 
mag meehelpen. Dat kan door lid te worden 
van Burgernet. Nog beter is het om direct 
112 te bellen wanneer u onbekende jongens 
in de straat of de brandgang ziet rondkijken. 
Regelmatig worden er inbrekers op heterdaad 
gepakt. 

Dat gebeurt in 80% van de gevallen doordat 
iemand 112 belde omdat die iets niet 
vertrouwde.  U zult niet de eerste zijn die 
wordt beloond met een bos bloemen van de 
politie omdat uw melding heeft geholpen een 
crimineel te vangen. 

Vriendelijke groet,
Yolanda van Elteren, Wijkagent

112 DAAR VANG JE BOEVEN MEE!
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NIEUW!KINDERZWERFBOEKEN IN DORPSHUIS! 
MAAK KENNIS IN DE FEESTWEEK MET DIT INITIATIEF!

In het dorpshuis Fort Vreeswijk staat een kastje met 
kinderzwerfboeken! Kinderzwerfboek stimuleert lezen. 
Lezen is namelijk leuk, avontuurlijk én leerzaam. Hoe 
meer kinderen lezen, hoe beter ze hun talenten kunnen 
ontwikkelen. 15% van de kinderen verlaat het basisonderwijs 
met een taalachterstand. Dat zijn er ruim 40.000 per jaar! 
Kinderzwerfboek wil daarom alle kinderen de mogelijkheid 
bieden om leuke boeken te lezen.

Het dorpshuis fort Vreeswijk heeft vanaf nu ook een kast 
met kinderzwerfboeken staan! Hier kunnen alle kinderen 
een boek kiezen om te lezen. Iedereen mag boeken komen 
lenen, ruilen en uit zwerven sturen. In het kastje staan 
boeken voor kinderen van alle leeftijden. Vind u het leuk 
om als ouder of opa/oma een boek te komen ruilen, ook 
dan bent u van harte welkom. Deze zwerfboeken hoeven 

niet naar ditzelfde KinderzwerfboekStation teruggebracht te 
worden. Het boek mag ook achterlaten worden op school, in 
een bus of bij een sportvereniging. Het is de bedoeling dat het 
boek verder gaat zwerven. Door de speciale code in het boek 
kan de zwerftocht gevolgd worden. Er zijn al meer dan 1000 
KinderzwerfboekStations! Op www.kinderzwerfboek.nl 
kunt u alle locaties vinden.
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DORPSHUIS FORT VREESWIJK 
ZONDAG 19 FEBRUARI

KWARTET CLOUD 9 

Cloud9 zingt 4-stemmig a capella, close harmony en 
barbershopstyle.
THEEHUYS: 
om 14:30 - 16:00 en 17:30 uur 
Heerlijk zingen, veel lachen en met vertrouwen in elkaar 
iets moois neerzetten. Cloud9 is pas in de wolken als het 
toehorende publiek geniet.

Sinds januari 2014 is huisarts Marion Grol het gezicht van huisartsenpraktijk Vreeswijk. De praktijk is kleinschalig, sfeervol 
en gevestigd in het modern gerenoveerde dorpshuis. Na tijdelijke te verblijven in de fortwoning kwam met de renovatie 
de grote wens van Marion in vervulling. Ruimte, licht en privacy. De nieuwe praktijk werd tijdens het openingsweekend 
druk bezocht. Dokter Marion heeft die dag ook veel zieke popjes beter gemaakt. Met verband en advies verlieten de 
poppenmoeders met hun dierbare ‘zorgenkindjes’ de praktijk. Huisartspraktijk Vreeswijk groeit snel, maar er is altijd ruimte 
voor nieuwe inschrijvingen!
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'A SUNNY DAY IN DALLAS'

Engelstalige en Nederlandstalige songs met sfeer waarin 
akoestisch geluid wordt gecombineerd met elektronisch 
geluid.
IN ZAAL RONDEEL: 
om 13.45 uur, 15.15 uur en 16.45 uur  
Er wordt een schare aan exotische percussiegeluiden ter 
gehore gebracht.

'WHITE SUGAR'

Een swingende maar toch relaxte jazzy band.
IN ZAAL ARSENAAL: 
13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur 
Bij optredens van White Sugar kan je heerlijk luisteren, 
stiekem mee swingen of een klein vrolijk dansje doen.

MUSEUMWERF VREESWIJK 
ZONDAG 19 FEBRUARI 

HUISARTSENPRAKTIJK VREESWIJK
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O N D E R N E M E R  I N  B E E L D 

 - advertorial  -

Ik ben Yvonne van der Schot, interieur designer, stylist, 
woningfotograaf en drijvende kracht achter Vonne’s homestyling. 
“Mijn passie is om van ieder huis een sfeervol thuis te maken.”

Bijna 15 jaar woon ik met veel plezier in oud Vreeswijk en sinds                        
3 jaar heb ik mijn ontwerpstudio aan huis. In deze 3 jaar heb ik mooie 
kansen gekregen, veel geleerd, inspirerende mensen ontmoet en veel 
uiteenlopende opdrachten mogen doen. Met als hoogtepunt afgelopen 
november mijn tv-debuut bij het SBS6 programma “Alles over Wonen in 
actie”. In deze aflevering heb ik als stylist de kinderkamers en de woonkamer 
gerestyled en kleuradvies gegeven. Dit gezin uit Nieuwegein had deze 
metamorfose hard verdiend.

Welk interieurplan past bij jou wensen?
Gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde en heeft iedereen zo zijn eigen 
specifieke wensen en behoeftes. Deze wensen en behoeftes kan ik 
als interieurdesigner, interieur- en vastgoedstylist vervullen, waarbij 
ik een persoonlijk interieurplan ontwerp en waardoor met mijn frisse 
objectieve blik de mooiste interieurontwerpen ontstaan.

Als interieurdesigner geef ik interieur-, kleur- en lichtadvies en 
ontwerp ik een interieurplan dat aansluit op je woonwensen. Met dit 
complete interieurplan krijg je een concreet plan inclusief plattegrond- 
op-schaal in handen waarmee je direct aan de slag kan. In dit plan zie 
je hoe de sfeer en de indeling wordt van de ruimte, welke  kleuren, 
materialen en lichtbronnen er gebruikt gaan worden en je krijgt een 
shoplijst waar je welke meubels en woonaccessoires kan kopen. Wil je 
zien hoe de ruimte er in 3D uit komt te zien dan is dat ook mogelijk 
met een Artist impression.

Als interieurstylist geef ik adviezen over interieurs, 
stijlen, trends, licht en kleurgebruik in een ruimte. Naast 
advies kan ik je ook helpen met een finishing touch 
styling. We kunnen samen gaan shoppen maar ik kan 
je ook een shoplist mee geven en zodra de spullen 
geleverd worden kan ik zorgen voor de finishing touch. 
Dit kan een ruimte zijn in een woning maar dat kan ook 
in een winkel- of bedrijfsruimte zijn.

Woning verkopen? Zorg ervoor dat je woning er 
top uitziet met de perfecte woningpresentatie van 
Vonne’s homestyling. Naast mijn stylingadvies zorg 
ik met mijn hand-on mentaliteit ervoor dat met mijn 
vastgoedstyling en woningfotografie je woning 
opvalt op Funda zodat je woning snel en voor de beste 
prijs verkocht wordt. Heb je een leegstaande woning of 
bedrijfspand? Met vastgoedstyling, meubelverhuur 
en Artist impression in 3D, is het mogelijk potentiele 
kopers de mogelijkheden van de ruimte te laten zien.
 
Als interieurdesigner en stylist help ik graag met het 
realiseren van een droominterieur of de perfecte 
woningpresentatie voor Funda.

Meer informatie over Vonne’s homestyling is te vinden op mijn 
website www.vonneshomestyling.nl  

Wil je op de hoogte blijven van de laatste trends, kleuren en 
projecten? Volg Vonne’s homestyling op Facebook, Instagram, 

Twitter en Pinterest

Een hartelijke groet, Yvonne
06 250 209 55

mailme@vonneshomestyling.nl

DENIM DE KLEUR VAN 2017

LAAT MIJ JE VERRASSEN MET NIEUWE IDEEËN WAAR JE 
ZELF NOOIT AAN GEDACHT ZOU HEBBEN. UITERAARD 

PASSEND BIJ JE WOONWENSEN, BUDGET EN WOONSTIJL!

“HOME IS NOT A PLACE, IT’S A FEELING!”
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PERSBERICHT

WIE HEEFT ER VERHALEN OVER DE NIEUWEGEINSE 
SCHEEPVAART TIJDENS WO II??

Auteur: Cisca de Ruiter, Organisatiemedewerker Museumwerf Vreeswijk

N I E U W E G E I N S E  S C H E E P VA A RT 

In de aanloop naar de jaarlijkse 4 en 5 mei-viering 
organiseert Fort Vreeswijk in Nieuwegein een bijzonder 
project met als thema: ‘Hoe verging het de Nieuwegeinse 
scheepvaart tijdens de Tweede Wereldoorlog?’
Museumwerf Vreeswijk neemt deel aan dit initiatief en is 
daarom op zoek naar foto’s en verhalen van schippers uit 
Vreeswijk en Jutphaas (of hun familie) uit die periode. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had ook de scheepvaart 
in Nederland behoorlijk te lijden. De situaties waarin 
schippers belandden liepen flink uiteen. Zo kon het zijn 
dat men uit financieel oogpunt gedwongen was voor de 
bezetters te varen of dat het schip soms met schipper en 
al werd geconfisqueerd. Bijzondere transporten vonden 
er plaats zoals met evacuees, onderduikers of voor de 
voedselvoorziening. Door een zogenaamde werkplek  
aan te bieden aan boord, konden schippers veel mannen 
behoeden voor Duitse tewerkstelling. Een aantal schippers 
zag de kans schoon om te saboteren en hun schepen 
onklaar te maken door ze af te zinken, met hoogwater te 
laten stranden of te verstoppen in de Biesbosch.  

Fort Vreeswijk is benieuwd naar deze ervaringen en wil hier 
graag aandacht aan besteden. Heeft u foto’s of verhalen 
over deze spannende tijd? Meldt u dit dan aan 
cisca@museumwerf.nl. 
Een aantal vertellingen zal op film worden vastgelegd. 
Deze film, de foto’s en de verhalen zullen op 21 april 2017 
in Fort Vreeswijk in stijl worden gepresenteerd. 

Het spreekt voor zich dat het hier om de Vreeswijkse en 
de Jutphase scheepvaart gaat want Nieuwegein..., dat 
bestond toen nog niet.

Foto: Jaap Boersema
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DE GESCHIEDENIS VAN FORT VREESWIJK GAAT VER TERUG IN DE TIJD

Fort Vreeswijk wordt al jarenlang intensief gebruikt. De buitenruimte wordt goed benut voor het maken van 
een wandeling, met of zonder hond. De Scouting en Hengelsportvereniging de Vaart/Poscar hebben er hun 
domicilie en het Museum Vreeswijk exposeert een stukje geschiedenis van Vreeswijk. Het hoofdgebouw 
wordt sinds jaar en dag intensief gebruikt voor zorg- en welzijnsactiviteiten voor de wijkbewoners.

Auteur: Atie Wakkee 

D E  P L E K !  I N  V R E E S W I J K 

GESCHIEDENIS 
De geschiedenis van Fort Vreeswijk gaat ver terug in de tijd. Al in de 16de 
eeuw verrees een verdedigingswerk dat bescherming moest bieden tegen de 
Spaanse troepen. In latere eeuwen is dit verdedigingswerk verder uitgebreid. 
Het huidige Fort dateert uit 1855 en was een belangrijk onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het oude Fort Vreeswijk vertoont nog maar 
weinig karakteristieken van de vestingwal zoals die rond 1850 zijn definitieve 
vorm kreeg.  Sloop en kaalslag met name rond de periode 1970,  hebben 
op het fort plaatsgehad, waardoor nagenoeg alle geblindeerde ruimten zijn 
verdwenen onder een verse zand- respectievelijk kleilaag. Diverse gebouwen,  
begroeiing, historische kenmerken als hekwerk en brug werden gesloopt. 
Daarmee is het fort voor de oppervlakkige bezoeker nog amper herkenbaar 
als een fort. Fort Vreeswijk is een van de weinige forten die inmiddels deel 
uitmaakt van de stedelijke bebouwing van het dorp Vreeswijk. Vreeswijk heeft 
een aanzienlijke toeristisch culturele potentie en het fort maakt daar in alle 
opzichten deel van uit.

ANNO 2017
Verbouwing gebouw G
Bewoners van Vreeswijk hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om Fort 
Vreeswijk, in zelfbeheer, voor de gemeenschap te behouden. 
Allereerst is de verbouwing van hoofdgebouw G voorbereid. Met deze 
verbouwing kunnen allerlei zorg- en welzijnsactiviteiten de komende jaren 
voortgezet worden. Inwoners zijn meer dan tevreden over het resultaat. 

Masterplan Buitenruimte
De volgende stap is de herinrichting van de Buitenruimte. Daar wordt aan 
gewerkt. Zij wil de culturele en historische waarde van het Fort inzetten om 
de levendigheid op het Fort te bevorderen en bijdragen aan de doelstelling 
van het nationaal project De Hollandse Waterlinie. Door verbinding te leggen 
met de drie andere verdedigingswerken in Nieuwegein: Plofsluis, Werk a/d 

Overeindseweg en Fort Jutphaas wil zij de 
promotie van Nieuwegein ondersteunen.
Het maken van de plannen voor de 
buitenruimte is in een verkennende fase. 
De werkgroep zet zich in om plannen 
uit te werken met alle gebruikers van 
Fort Vreeswijk. Het streven is om tot een 
gezamenlijk plan te komen dat recht doet 
aan de cultuur-historie en waarin alle 
gebruikers tot hun recht komen.

MEER INFORMATIE
http://www.hollandsewaterlinie.nl/pages/
beleef-de-waterlinie.aspx
www.fortvreeswijk.nl
prfortvreeswijk@gmail.com



24 ACHTER DE SCHERMEN
Auteur: Leni Mook

Wat komt er veel bij kijken voordat al die mensen goed 
terecht kunnen bij het Open Huis en de officiële opening.
Al vroeg na de zomer is er door een groepje een 
programma bedacht; taken verdeeld en iedereen is aan 
de slag gegaan om dingen te regelen. Natuurlijk moet je 
af en toe bij elkaar komen om te kijken of alles loopt en om 
problemen op te lossen. 

De inrichtingsgroep, een groepje van nieuwe en oude 
vrijwilligers hebben de hele inrichting gecoördineerd. Zij 
namen de besluiten over ondermeer aanschaf van spullen 
en kleurgebruik. Want tja, zoveel mensen, zoveel meningen. 
En natuurlijk moesten zij binnen het budget blijven dat alle 
crowdfunding-activiteiten hebben opgeleverd. Met veel 
creativiteit, zelfwerkzaamheid en een beetje marktplaats zijn 
er al veel wensen vervuld. Ook zij voelden de hete adem van 
de Opening in hun nek en hebben hard gewerkt om alles af 
te krijgen. Oordeelt u zelf over het resultaat.

Het beheerteam heeft er maanden naar toegewerkt om 
er voor te zorgen dat iedereen weer terecht kan in het 
Dorpshuis. Lekker warm, schoon, gevulde koelkasten, tafels 
en stoelen op hun plaats, geluidsinstallatie gangbaar en veel 
meer. U kunt zo goed terecht omdat zij zorgen dat alles op 
orde is. En dan wil je dat iedereen ook weet wat er te doen is 
en dat iedereen welkom is. 

PR! Dus worden er stukken geschreven voor de krant, wordt 
de website bijgewerkt en worden berichten op Facebook 
geplaatst. Tekst en foto’s aangeleverd voor een huis-aan-huis 
bericht en maakt een vrijwilliger daar een prachtige flyer van. 
Een andere groep vrijwilligers doet ze bij iedereen in de bus.

EN DAN HET WEEKEND
Is het allemaal gelukt? Zijn we op tijd klaar? Zijn we 
niets vergeten? Zouden er bezoekers komen? Het is flink 
aanpoten. Iedereen weet wat hij/zij moet doen en iedereen 
doet zijn/haar ding met plezier en overgave. Alles en allen 
bij elkaar maakt het tot een geoliede organisatie. En jawel. 
Het was druk, heel druk en iedereen heeft genoten en er 
was genoeg om iedereen van een hapje en een drankje te 
voorzien. En dat geeft energie. Door naar de volgende ronde. 
Doet u mee?



25INFORMATIEMIDDAG CURSUS ‘VEILIG LANGER THUISWONEN’
Vrijdag 10 maart om 13.30 uur kunt u zich laten informeren over de cursus 
wat u kunt doen om zo lang mogelijk zelfstandig en thuis te blijven wonen.
Ná deze informatie kunt u besluiten of u deel wilt nemen aan de cursus. 
Aanmelden voor de informatiemiddag via het dorpshuis 06 21664918

HARTELIJK WELKOM
Kind & Co Peuter Speelzaal ’t Piraatje verlaat de tijdelijke huisvesting in 
de Willem Alexanderschool en komt weer terug in het Dorpshuis. Ook 
Ontmoetingscentrum Vitras keert per 1 maart terug naar de mooie nieuwe 
locatie van het Dorpshuis. Welkom!

KINDERACTIVITEITEN
Auteur: Atie Wakkee

Zo'n 25 tot 30 kinderen doen maandelijks mee aan de kinderactiviteit. 
Wil je ook eens komen en meedoen op het Fort? Je bent van harte 
welkom! Van te voren aanmelden is niet nodig. De middagen zijn 
voor Nieuwegeinse jeugd, in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 
Je krijgt naast de materialen ook drinken en iets lekkers. 
Voor de middagen vragen wij een kleine bijdrage van 
€1,00 per kind. Ouders kunnen voor meer informatie bellen 
met de beheerder van het dorpshuis. Wij zoeken enthousiaste 
vrijwilligers voor de kinderactiviteiten. INTERESSE? 
Mail naar: vrijwilliger@fortvreeswijk.nl of bel Carin van Meegen 06 21 66 49 18

BUURTZORG VOELT ZICH THUIS IN HET FORT
‘Wat is het mooi geworden!’ Dat was onze eerste gedachte toen we het 
verbouwde Dorpshuis betraden. Wat gezellig om de vrijwilligers terug te 
zien. Het nieuwe kantoor, dicht bij huisarts en praktijkondersteuners, bevalt 
prima en we voelen ons er welkom en thuis. Ook dit jaar weer plannen voor 
gezamenlijke activiteiten. Bij de officiële opening op 15 januari hebben 
bezoekers met ons team en het werk kennis kunnen maken. Preventieve 
activiteiten die we voorheen ook al met de medewerkers van het Fort 
organiseerden, zoals de bijeenkomsten ‘Goed op pad met de rollator’ en het 
‘valpreventieproject’ komen ook dit jaar aan bod. Maar onze hoofdtaak is 
en blijft toch de zorg bij mensen thuis. Met een team van zeven personen 
leveren wij persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding thuis. Daarbij 
ondersteunen wij ook uw familie en mantelzorgers. Heeft u zorg nodig of wilt 
u graag verdere informatie dan kunt ons bellen 06- 13662932.

Agaath, Monique, Rita, Yosca, Ellen, Moniek en Elly
Buurtzorg Nieuwegein Zuid

WEEKAGENDA DORPSHUIS

MAANDAG
Aquarel-schilderen  10:00 – 12:00 uur
Koersbal  13.30 – 15.30 uur

DINSDAG
Beter Bewegen   09:30 – 10:15 uur
Beter Bewegen   10:30 – 11:15 uur
Lunchcafé   12:00 – 13:00 uur
Beter Bewegen   13:15 –14:00 uur
Beter Bewegen   14:15 –15:00 uur

WOENSDAG 
Koersbal  10:00 – 12:00 uur
Inloop   09:30 – 12:00 uur
Puzzelruilbeurs   09:30 – 12:00 uur
Schaakclub  14:00 – 16:00 uur
Karate voor kinderen  15.30 -  16.30 uur
Kinderactiviteit   14:30 – 16:00 uur
(Iedere 2e of 3e van de maand)

DONDERDAG 
Creatieve workshop  10:00 – 11:30 uur
Eetcafé   17:30 – 19:00 uur

VRIJDAG  
Wandelgroep   10:00 – 11:30 uur
Inloop   10:00 – 12:00 uur
Lunchcafé   12:00 – 13:00 uur
Bingo   19:30 – 22:30 uur
(Iedere 2e van de maand)
Pub Quiz   20:00 – 22:30 uur 
(Iedere 3e van de maand)

VASTE WEEKAGENDA 
DORPSHUIS 
Auteur: Atie Wakkee

Vanaf heden NIEUWE ACTIVITEITEN:
• Karate voor Kinderen op woensdag in het  
 Dorpshuis! 
• 2e Koersbalgroep op maandagmiddag in  
 het Dorpshuis!
• Cursus valpreventie door samenwerking   
 tussen Zorgspectrum, Sport ID, 
 Buurtzorg en het Dorpshuis.  
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BLIJKEN VAN WAARDERING
Auteur: Monique de Beer

Op velerlei manieren laten mensen hun blijken van waardering voor het 
Dorpshuis merken. Door een persoonlijk compliment aan een vrijwilliger, door 
even of veel mee te helpen en door giften. In natura: taartjes bij de opening, 
een plateautje met gehaakte ‘fleskleedjes’, een schort voor de kok, een 
mobiele bar, tafels, een kaartje, bloemen.

En financieel: Dick Schrijvers heeft de collecte tijdens zijn afscheidsdienst 
bestemd voor het Dorpshuis, de collecte tijdens de Volkskerstzang in de 
Barbarakerk kreeg bestemming Dorpshuis en de Rank geeft de opbrengst van 
de collecte van de Openluchtdienst in de sluis aan het Dorpshuis.

De Gidsengroep Vreeswijk verzorgt rondleidingen door het dorp. Elke 
deelnemer betaalt hiervoor een kleine bijdrage. De opbrengst hiervan wordt 
geschonken aan het Dorpshuis (en veel kleine bijdragen maken één grote).
Alle giften en de opbrengst van de crowdfunding-acties zijn bestemd voor 
de inrichting van het Dorpshuis. Zoals bekend draait het Dorpshuis zonder 
subsidie en moet het jaarlijks een flinke huur aan de gemeente betalen. Dat 
laat geen ruimte voor het aanschaffen van meubilair en ander noodzakelijke 
inventaris.
Dankzij al deze bijdragen staan er inmiddels mooie tafels, kasten en 
planten en hangen er gordijnen en lampen. De eerder gekregen stoelen, de 
vaatwasser etc. doen nog prima dienst en zijn dus weer in gebruik genomen.
Het Dorpshuis bedankt op deze plaats nog een keer de sponsoren van het 
openingsweekend: Bloemisterij De Stijl voor de prachtige, fleurige aankleding, 
bakker Tamminga Verweij en Dagwinkel Vreeswijk voor de taartjes, de 
Dagwinkel voor het beschikbaar stellen van een mobiele bar en de Stichting 
Kolkbier voor de vaatjes.

RENOVATIE BUITENRUIMTE FORT 
VREESWIJK
Auteur: Koos Hofs (Projectgroep Historisch Fort Vreeswijk)

Nu de renovatie van het dorpshuis zo geweldig geslaagd is, kan nagedacht 
worden over het vervolg. De verdedigingswal is , na alle ingrepen die er 
geweest zijn, nauwelijks meer herkenbaar als vestingwal zoals het ooit 
geweest is. En dat is jammer, omdat dit fort weer een vernieuwing was 
van een vijfpuntig stervormig fort uit de derde kwart van de 17de eeuw, 
vernieuwd in 1780 en rond 1820 opgenomen als een van de eerste werken 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Oude Hollandse Waterlinie had zijn 
steunpunt op dezelfde plek in de stervormige verschansing.
De afgelopen maanden is gewerkt aan een plan voor herstel van de 
buitenruimte. Ook zijn diverse lezingen verzorgd over de geschiedenis van het 
Fort en over de plannen. Op korte termijn zal met diverse betrokkenen verder 
afgestemd worden en de verwachting is dat we samen met alle gebruikers 
van het Fort en van de buitenruimte, er voor kunnen zorgen dat het geheel 
nog mooier wordt dan het al is. Wat ons betreft wordt het een plek om te 
bezoeken, te ontspannen, te genieten van het cultuurhistorisch karakter van 
de gebouwen en de prachtige natuur. 
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COLOFON

Dorpshuis Fort Vreeswijk
Fort 1
3433 ZZ Nieuwegein
T 030-6060090  
M 06-21664918
www.fortvreeswijk.nl
fortvreeswijk@gmail.com
Beheerders bereikbaar telefonisch 06-21664918 

Huisartsenpraktijk Vreeswijk
Huisarts M. Grol
Fort 1
3433 ZZ Nieuwegein
T 030-6062231
www.vreeswijk.praktijkinfo.nl

Saltro 
Fort 1
3433 ZZ Nieuwegein 
www.saltro.nl
(laboratorium, bloedprikken)
Aanwezig woensdag- en vrijdagochtend
7:45 uur - 8:30 uur

Buurtzorg Nieuwegein Zuid
Fort 1
3433 ZZ Nieuwegein
M 06-13662932
www.buurtzorgnederland.nl
nieuwegeinzuid@buurtzorgnederland.com
Buurtzorg ingang huisartsenpraktijk

Vitras Ontmoetingsgroep
Fort 1
3433 ZZ Nieuwegein
T 0900-8212382 of M 06-20701118
www.vitras.nl
a.stock@vitras.nl

Informatie of aanmelden 
Coördinator Annette Stock
M 06-10459638

Algemene Hulpdienst Nieuwegein
Fort 1
3433 ZZ Nieuwegein
T 030-6067409
www.facebook.com/HulpdienstNieuwegein
info@hulpdienstnieuwegein.nl

Kind & Co
Fort 1
3433 ZZ Nieuwegein
T 030-6018408
Contactpersoon 
Henriëtte Koops Clustermanager 

Open dinsdag en vrijdag 8:30 - 12:00 uur
www.kmnkindenco.nl
h.koops@kmnkindenco.nl

Foto's openhuis Dorpshuis Fort Vreeswijk: Nadia van Dijk, 
Atie Wakkee, Marja van Eijk, John Geurts en Ria Oppedijk.



Afscheid
een mensenleven waardig

Meer informatie: pcbuitvaartzorg.nl

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende 
gebeurtenis. U moet veel regelen voor de uitvaart. 

Dan is het goed om iemand naast u te 
hebben die tijd voor u neemt, u helpt en adviseert. 

Onze uitvaartverzorgers staan voor u klaar.

Dorpsstraat 6
3433 CH Nieuwegein
Telefoon 
[030] 605 16 30
(dag en nacht)

David van de Waal
Tineke Swager
Elly Bakker
Redolf Huiting
Adri Poppen
Peter van Bennekom

Voor directe hulp na overlijden zijn wij 
24/7 telefonisch bereikbaar.

Ook kunt u zich vooraf in ons InformatieCentrum 
vrijblijvend laten adviseren over alle mogelijkheden 
rondom uitvaart, afscheid, herinneren, gedenken 
en verlies. Openingstijden: dinsdag, donderdag en 

vrijdag van 10.00-17.00 uur.


