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

Handelskade 66
3434 BE Nieuwegein

030 6062381
www.slagerijkoekman.nl

Op vertoon van 

deze coupon
 

10% 
KORTING

op verse

maaltijden

AMBACHTELIJK BROOD  WEYDELAND KAAS  BELEGDE BROODJES
LUNCH  DELICATESSEN  WIJN

LUNCHROOM MET 20 ZITPLAATSEN

DE LEKKERSTE
BROODJES 

van Nieuwegein

KONINGINNENLAAN 10A - VREESWIJK
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WAT E R B E WA K I N G I N V R E E S W I J K

In het waterrijke Vreeswijk is de Activiteitengroep Vreeswijk 

maar al te blij om bij evenementen een beroep te kunnen doen 

op de Reddingsbrigade IJsselstein (RBIJ).

E H B O V R E E S W I J K

Toegewijde inzet voor veilige evenementen in Vreeswijk.

KO M B I N N E N, KO M K I J K E N, D O E M E E!  

‘Wereldkeuken’ van Dorpshuis Vreeswijk beste buurtinitiatief 

in de provincie utrecht.

W I J  Z I J N  N U  O O K  T E 

V O L G E N  O P  I N S T A G R A M

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 e-mail met uw 

voor- en achternaam naar 

beugelaer@invreeswijk.nl.

V E I L I G H E I D 
V O O R  A L L E S
En voor je het weet is het ineens 2020 en verschijnt het eerste 
nummer van deze jaargang. De redactie van de Beugelaer wenst 
u een heel fijn jaar en spreekt de wens uit dat u deze jaargang met 
veel plezier leest. Aan de leden van de redactie zal het niet liggen, 
want terwijl iedereen praat over een vuurwerkverbod zijn wij van 
plan om het hele jaar te knallen.

In dit nummer leest u vooral over de veiligheid bij grote 
evenementen in Vreeswijk, zoals Kaarslicht in Vreeswijk, 
Koningsdag en de intocht van Sinterklaas. Wat komt erbij kijken 
voordat de gemeente Nieuwegein vergunningen verleent? 
Hans van Aarnhem vertelt daarover. In het waterrijke Vreeswijk 
stelt de gemeente Nieuwegein hoge eisen aan de veiligheid. De 
Activiteitengroep is dan ook blij dat het een beroep kan doen op 
de Reddingsbrigade IJsselstein. U leest over de manier waarop de 
waterbewaking verloopt. 

Bij ieder evenement is niet alleen de aanwezigheid van politie, 
brandweer en de reddingsbrigade nodig, maar een belangrijke 
rol is er ook voor de EHBO’ers. Hoe verloopt de coördinatie bij de 
inzet van vrijwilligers voor Nieuwegein-Zuid?

In haar column vertelt Rina Copier onder meer over de veiligheid  
vroeger. Over hoe slechts twee agenten de orde handhaafden in 
Vreeswijk in de jaren zestig. Waar stond het politiebureau?

U leest ook welke trotse Vreeswijkse ondernemer een belangrijke 
rol speelt bij het RTL4 tv-programma Married at First Sight.

En…vergeet niet te kijken in de agenda van het Dorpshuis. Er zijn 
weer veel activiteiten die de aandacht verdienen. Laat u verrassen!

Veel leesplezier!

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

https://www.instagram.com/slagerijkoekman
https://www.thuisbezorgd.nl/broodje-vreeswijk
https://www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-online-beugelaer/
http://www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-online-beugelaer/
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Bij Koningsdag, Kaarslicht in Vreeswijk, 
de intocht van Sint, maar ook bij de 
Pieremachochel zorgen vrijwilligers van 
de RBIJ vanuit hun boten niet alleen 
voor veiligheid in het water, maar ook 
voor bewaking van de kade. Met name 
bij de intocht van Sinterklaas is deze 
kadebewaking van groot belang. Oud-
voorzitter Bernard Brosi van de RBIJ 
vertelt: “Vele kleine kinderen staan dan 
met hun ouder(s) langs het water van de 
Oude Sluis. Het is helaas onze ervaring 
dat ouders soms afgeleid worden 
door bijvoorbeeld hun telefoon. Een 
klein kind ligt zo in het water. Onze 
aanwezigheid op het water is dan ook 
cruciaal voor een veilig verloop van de 
intocht”.

Al jaren geleden bleek het niet voldoende 
te zijn de veiligheidssituatie alleen vanaf 
het water in de gaten te houden. Samen 
met de Activiteitengroep Vreeswijk 
is toen een oplossing bedacht. “In 
de kademuren langs de Oude Sluis 
zijn gaten geboord waarin paaltjes 
geplaatst worden. Daartegen worden 
hekken geplaatst die door deze 
constructie stevig vast staan en niet 
meer naar voren kunnen vallen als veel 
kinderen er tegenaan staan. 

In het waterrijke Vreeswijk 
is de Activiteitengroep 
Vreeswijk maar al te blij 
om bij evenementen een 
beroep te kunnen doen 
op de Reddingsbrigade 
IJsselstein (RBIJ). Zonder 
de aanwezigheid van de 
reddingsbrigade is de 
kans dat de gemeente 
een vergunning voor het 
evenement afgeeft niet 
groot.

De hekken zijn hoog genoeg om een veilige 
situatie te creëren en laag genoeg voor de 
kinderen om alles goed te zien”, vertelt Bernard 
verder.

Voordat de reddingsbrigade aan ‘t werk kan 
bij een evenement, is daar al een lang traject 
van voorbereidingen aan vooraf gegaan. “We 
denken proactief mee met de organisatoren 
over veiligheid, we stellen draaiboeken op 
voor evenementen en we communiceren met 
gemeenten over de vergunningsaanvraag”, 
aldus de huidige RBIJ-voorzitter Alex van Doorn. 
Omdat de eisen omtrent openbare veiligheid bij 
vergunningsaanvragen steeds strenger worden, 
vereist dat ook steeds meer professionaliteit van 
de reddingsbrigade. “Aan de voorkant zorgen we 
dat risico’s zo laag mogelijk zijn. Daarnaast is het 
belangrijk dat onze grote vloot van reddingsboten 
en onze speciale kleding in uitstekende staat 
zijn. Ook is het voor ons uitermate belangrijk 
om kennis van de lokale situatie te hebben. Dat 
we dit alles prima op orde hebben, bewijst wel 
het feit dat wij voor evenementen altijd weer 
teruggevraagd worden”, vertelt Alex. 

Die goede reputatie beperkt zich niet alleen tot 
evenementen in de regio, maar door het hele land. 
Zo is de RBIJ ook aanwezig bij grote evenementen 
als Gay Pride en Iron Man. Al met al gaat het om 
zo’n 30 tot 35 evenementen per jaar. 

WATERBEWAKING 
IN VREESWIJK
REDDINGSBRIGADE IJSSELSTEIN

Auteur: Ghislaine Schilder



55
Ook staan ze ieder jaar weer paraat ingeval van een 
Elfstedentocht en ingeval van hoogwater - waar dan 
ook in Nederland - wordt van de RBIJ ondersteuning 
verwacht.

De RBIJ heeft het grootste aantal reddingsboten in de 
regio en speelt een voortrekkersrol binnen de landelijke 
bond van reddingsbrigades. Beide heren mogen trots 
zijn op alles wat bereikt is. Meer dan verrassend is het 
dan ook dat de RBIJ volledig op de inzet van vrijwilligers 
draait. De RBIJ telt momenteel 200 leden, ongeveer 40 
leden komen uit Nieuwegein.

Iedere donderdagavond komen de leden van de RBIJ 
bijeen in zwembad De Hooghe Waerd in IJsselstein. 
Daar geven zij zwemles aan jeugd en volwassenen voor 
het C-diploma. Tevens kan men zich verder bekwamen 
in zwemmend redden om een lifeguard te worden. De 
RBIJ verzorgt daarnaast ook de opleiding voor varend 
redden, snorkelen en duiken.

Interesse?
Kijk voor meer informatie op www.rbij.nl, stuur een 
e-mail naar info@rbij.nl of neem contact op met Alex 
van Doorn via  telefoonnummer. 06 - 2700 5921.



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

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

SAMEN VERANTWOORD ONDERNEMEN
Dorpsstraat 44 │3433 CL Nieuwegein

030 - 60 186 69 │info@destijlfd.nl

Prins Hendriklaan 18
3433 EG Nieuwegein

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

T  06 25 02 09 55
KvK 59699876

Verbouwen, verhuizen of je interieur vernieuwen?

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

Doelgerichte
Online Marketing

voor bedrijven 
in de recreatie en reisbranche

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

https://www.haarstudiochantal.nl/
http://www.oorburg-intermodaal.com/
https://www.facebook.com/alfredrijwielen/
http://www.destijlfd.nl/
https://www.vonneshomestyling.nl/
https://redonlinemarketing.nl


77

EHBO 
VREESWIJK
TOEGEWIJDE INZET VOOR 
VEILIGE EVENEMENTEN IN VREESWIJK
Bij ieder evenement in Vreeswijk 
stelt de gemeente Nieuwegein 
hoge eisen aan de veiligheid. Zo is 
bij ieder evenement niet alleen de 
aanwezigheid van politie, brandweer 
en de reddingsbrigade nodig, 
maar ook EHBO’ers horen daarbij. 
Nieuwegeiner André Offermans 
weet daar alles van; namens de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging 
EHBO coördineert hij de inzet van 
vrijwilligers voor Nieuwegein-Zuid. 

André heeft een groep van 28 EHBO’ers 
waarvan er 18 vaak aan ‘t werk zijn bij 
evenementen. Vrijwilligers kunnen 
inschrijven per evenement. De 
gemeente eist de aanwezigheid van  
EHBO’ers per evenement in Vreeswijk; 
voor grote evenementen als Kaarslicht 
in Vreeswijk, de Zomeravondfair en 
Koningsdag 6 vrijwilligers.

Voor de evenementen in Vreeswijk 
heeft zijn voorganger Job van Soest 
destijds - samen met de Stichting 
Activiteitengroep Vreeswijk - 
geregeld dat er op de hoek van 
de Koninginnenlaan en de Prins 
Hendriklaan een unit van de firma 
Brouwer geplaatst wordt alwaar 

de vrijwilligers van de EHBO hun 
basiskamp kunnen inrichten. Geen 
overbodige luxe vertelt André: “Met 
name bij de intocht van Sinterklaas en 
bij Kaarslicht kan het koud zijn. Wel zo 
prettig dat we even in de unit bij de 
straalkachel kunnen opwarmen. Maar 
ook voor bezoekers die verzorging 
nodig hebben is het prettig dat het in 
de verwarmde en verlichte unit kan 
gebeuren”.

André en zijn collega’s verlenen eerste 
hulp bij ongevallen. Wat niet iedereen 
weet is dat de EHBO’ers ook de inzet 
van hulpdiensten coördineren. “Ook 
als iemand valt of struikelt willen 
omstanders soms - met de beste 
bedoelingen - gelijk 112 bellen zodat 
er een ambulance komt. Echter, als 
het slachtoffer aanspreekbaar is, roep 
dan eerst de ehbo’ers op vóórdat men 
zelf de hulpdiensten inschakelt. Bij 
ieder evenement in het dorp hangen 
gele informatiebordjes met het 
telefoonnummer van de EHBO aan 
de lantaarnpalen. Wij zijn altijd in de 
buurt en bieden de eerste hulp. Maar 
wij kunnen ook als beste de situatie 
inschatten. Met name of een ambulance 
echt nodig is”, legt André uit. 

De EHBO’ers staan met portofoons 
in contact met elkaar en via 
de organisatie met politie en 
verkeersregelaars. Zij kunnen samen 
de ambulance zo goed mogelijk 
het volle dorp inloodsen. Zou de 
ambulance onverhoopt tijdens 
Kaarslicht het dorp in moeten, en daar 
zal niet iedereen bij stilstaan, dan 
moeten uit veiligheidsoverwegingen 
óók de lichten in het dorp weer aan. 
Zo kan een ernstig letsel zomaar 
een vroegtijdig einde van Kaarslicht 
betekenen.

Al met al een hoop verantwoordelijk-
heden, maar daar krijgen André en 
zijn team ook veel voldoening voor 
terug. “De dank is altijd groot als men 
de juiste hulp krijgt en het bezoek aan 
het evenement kan hervatten”, aldus 
André.

Heb je een EHBO-diploma met 
reanimatie en heb je interesse om 
vrijwilliger te worden? Of heb je 
interesse om dit EHBO-diploma 
te halen? Kijk dan op 
www.ehbonieuwegein.nl of 
stuur een e-mail naar 
info@ehbonieuwegein.nl.

Foto: vlnr: Rija van de Sluiszen, 
André Offermans en Aleksandra Wrobel.
Auteur: Ghislaine Schilder
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GIDSENGROEP IN 
VREESWIJK 2020!
‘Gidsengroep Vreeswijk’ verzorgt al 
decennia lang rondleidingen langs 
historische en bijzondere pandjes, sluizen 
en plekjes in het pittoreske schippersdorp 
Vreeswijk, nu een wijk van Nieuwegein.
Geen wonder dat de Vreeswijkse bewoners 
er niet meer van opkijken wanneer er 
groepjes mensen stil  staan om te 
luisteren naar de verhalen van de gids. 
Er is dan ook veel te vertellen over de 
schippersgeschiedenis, de zandwinning en 
wat dit voor de bewoners heeft betekend.

Eind 2019 gaven twee vaste gidsen aan minder actief, maar wel 
nog een tijdje op de achtergrond, betrokken te blijven. Vol van 
de historische kennis, hebben zij vele toehoorders enthousiast 
verteld over het dorp. Zelfs Vreeswijkers gaven regelmatig 
toe ‘nieuwe kennis te hebben opgedaan’. Toch gaan wij Jaap 
Boersema en Rina Copier missen in het straatbeeld en willen hen 
alvast enorm bedanken voor hun jarenlange gidsenwerk. Wij 
wensen Jaap veel geluk in zijn nieuwe woonplaats.

Gelukkig kan de groep nog steeds een beroep blijven doen 
op de kennis van Rina, de echte Vreeswijker, die ooit, na het 
ontstaan van Nieuwegein, een van de initiatiefnemers was 
van de rondleidingen. Zij heeft veel boekjes over het dorp 
geschreven en tot op de dag van vandaag haar Vreeswijk-kennis 
met de aspirant gidsen gedeeld. 

Het is van groot belang om de historische kennis van het dorp 
Vreeswijk door te blijven geven. Daarom is het des te fijner 
om te vertellen dat er weer twee nieuwe deskundige gidsen 
toegevoegd zijn zodat de groep weer uit voldoende vrijwilligers 
bestaat om de rondleidingen op het dorp te blijven doen, want 
Vreeswijk blijft leuk! 

Wij willen graag meer bekendheid voor onze rondleidingen op 
maat; voor families of groepen, er is veel bespreekbaar. Daarom 
zijn er veranderingen op komst waarvan wij u graag op de 
hoogte blijven houden in de Beugelaer. Wij staan ook nu klaar 
om u te vertellen over ons bijzondere dorp!

INTERESSE VOOR 
EEN RONDLEIDING? 
Belt u dan met Jan Monster, tel. 030 6018434
of stuur een mail naar gidsengroepvreeswijk@gmail.com. 

Namens gidsen in Vreeswijk 2019: 
Jan Monster 
Wim van Meeteren,
Ton Vermeulen
Hans Wassing
Rina Copier
Jaap Boersema 
Atie Wakkee

Auteur: Atie Wakkee
Foto: Archief Gidsengroep Vreeswijk - gids Hans Wassing

8
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IJsclub Rijn en Lek

- column -

TWEE AGENTEN EN EEN 
BIJGEBOUWDE CEL
Toen Vreeswijk nog een zelfstandige gemeente was, verliep 
de jaarwisseling meestal rustig. Zo had Vreeswijk in 1962 twee 
agenten in dienst en daar redden ze het mee. Het waren Van 
Wijk en Bodegom. Het was nog de tijd dat er respect was voor 
de politie. En was er een keer een incident, dan werd dat met 
de vuisten opgelost. Het was Bodegom die in actie kwam toen 
er trammelant was in de bus. Hij haalde de oproerkraaiers eruit, 
gooide zijn pet op de grond, trok zijn jas uit, balde zijn vuisten 
en riep: “Kom maar op”.

De brandweer gaf af en toe een demonstratie in de Oude Sluis. 
In het begin van de zestiger jaren kocht de gemeente Vreeswijk 
een nieuwe brandweerauto. En zo kon de bevolking zien 
waar het geld aan uitgegeven was. De kerstboomverbranding 
was in al die jaren ook een mooie belevenis. De laatste 
kerstboomverbranding was in 1990. Ten eerste was er geen 
bruikbaar terrein meer te vinden waar je geen last had van de 
rook. En de discussie rond de uitstoot van de CO2 werd serieus. 

Ik vond het in 1995 spannend toen het zo’n hoog water was 
in de Lek en de brandweer een belangrijke rol speelde. Bij de 
Schutsluis op het Frederiksoord moest water gespoten worden 
om tegendruk te geven. 

Nu ik dit zo zit te schrijven moet ik ineens denken aan de 
brand bij schoenmaker Van der Woerd. Hij had zijn winkel aan 
de Dorpsstraat waar nu de bloemenwinkel 4 Roses is. Er zijn 
natuurlijk meer branden geweest, maar deze zag ik als kind en 
dat blijft je dan altijd het meest bij. Het was 9 februari 1952 en 
het was bar koud. De kachel werd flink opgestookt en in een 
onbewaakt ogenblik vloog de kachel in brand. Toen ik uit school 
kwam, sloegen de vlammen uit het dak. Van overal liepen de 
brandweermannen hard naar de kazerne. Wie er het eerste was, 
mocht achter het stuur. Ik stond te kijken, maar had geen tijd 
meer om te eten, want de school begon al weer.

Een paar jaar later, in 1958, was er een grote oefening op de 
Schippersschool aan de Prins Hendrikkade. Het was de tijd van 
de Koude Oorlog. Als voorbereiding op een nieuwe oorlog 
werd er een calamiteit nagespeeld. De brandweer, Bescherming 
Bevolking en het Rode Kruis oefenden. Met touwen en 
brancards werden de mensen vanaf de bovenverdieping uit het 
gebouw gehaald. Spectaculair, maar gelukkig nooit echt nodig.

Rina Copier van den End

Foto's Rina Copier

- column -
Het politiebureau was op het Raadhuisplein. Nu heeft 
Sjaak Slokkers daarin zijn herenkapsalon. Het was te 
klein om daarin iemand voor een nachtje op te kunnen 
sluiten. Dat opsluiten gebeurde schuin aan de overkant 
op de Oude Sluis naaste Luigi’s ijssalon. In de tuin van 
gemeenteontvanger Jacobs werd daarvoor een ruimte 
gebouwd.

Vrijwillige Brandweer

Demonstratie nieuwe spuit

Oefening brandweer
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DE OPDRACHT 
De verbazing was groot bij Annemieke van Brenk, eigenaresse 
van De Stijl Floral Design, toen ze de opdracht kreeg van tv-
producent Vorst Media om het RTL4-programma Married at First 
Sight van bloemwerk te voorzien. 

Annemieke vertelt: “Nou, daar werden wij natuurlijk heel blij 
van! De opdracht was het leveren van mooi bruidswerk, maar 
het mochten geen grote of overdreven bloemstukken zijn. In 
oktober vonden de opnames plaats en mochten wij 6 keer de 
opnamelocatie aankleden met onze bloemen”.

SUPERTROTS
Annemieke en haar medewerkers kijken terug op een bijzondere 
ervaring. “Dit was voor ons de eerste keer dat we meewerkten 
aan een tv-programma. We moesten ineens samenwerken met 
een regisseur en cameramensen. Ook was het ontzettend leuk 
om achter de schermen te zien hoe zo’n programma gemaakt 
wordt. We hebben veel complimenten gehad en inmiddels 
hebben we ook al meer werk van deze tv-producent gekregen”, 
aldus Annemieke.

Annemieke zelf heeft de afgelopen maandag- en 
dinsdagavonden supertrots naar de uitzendingen gekeken. 
Heeft u de uitzendingen gemist, kijk dan even op www.
destijlfloraldesign.nl of Facebook (de stijl - floral design) voor een 
impressie.

En volg het team van De Stijl Floral Design via social media want 
voor komend jaar hebben Annemieke en haar medewerkers 
weer een spannend project in petto, ditmaal iets wat veel 
mannen leuk vinden...!

Foto's

VREESWIJKSE BLOEMENPRACHT 
OP RTL 4 BIJ MARRIED AT FIRST SIGHT

Foto's: NT Visuals 
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De Barbarakerk met haar groene kruis is een 
baken in Vreeswijk. Of je nu wel of niet betrokken 
bent bij de katholieke geloofsgemeenschap, alle 
Vreeswijkers kijken regelmatig even naar boven 
om te weten hoe laat het is. 

ONS ERFGOED
Kerkklokken hebben vele functies, al eeuwen lang. Voorbeelden 
zijn het aangeven van de tijd, een noodoproep bij brand of 
overstroming, bij sterfte of bij de aankondiging van vieringen. 
Klokken behoren tot ons erfgoed, zo ook in Vreeswijk. 

De Barbarakerk stamt uit 1910. De klokken hebben de oorlog 
niet overleefd en zijn in respectievelijk 1946, 1953 en 1954 
vervangen. Als eerste de 713 kilogram zware ‘grote klok’ met 
het opschrift “Ecclesia Sanctae Barbara de Vreeswijk 15-8-1946”. 
Vervolgens werden in 1953 de ‘dodenklok’ en in 1954 de ‘kleine klok’ 
klanktechnisch in harmonie gegoten door de firma Eijsbouts uit 
Asten. Tot op de dag van vandaag geeft de grote klok, aangestuurd 
door het kerktoren uurwerk, de hele en de halve uren aan.  

NOODZAAK GROOT ONDERHOUD
Het groot onderhoud van de motorische aansturing van de klokken, 
de ophanging en de mechanische aansturing van het torenuurwerk 
zijn niet in de grote restauratie van 2010-2011 meegenomen. Uit 
inspectie blijkt dat na ruim een halve eeuw groot onderhoud aan de 
klokken en het torenuurwerk hoog nodig is. 

Wellicht weet u het nog, drie jaar geleden viel bij het luiden de 26,5 
kilo zware klepel van de grote klok naar beneden. Gelukkig was er 
alleen materiële schade. 

Daarnaast is het torenuurwerk in 1956 geëlektrificeerd. De motor draait op de frequentie van het stroomnet (50 hertz) en dat was een 
aantal jaren terug merkbaar. Door een tijdelijke daling van de frequentie in het stroomnet begon de tijd achter te lopen. Dat is toen aan 
menig inwoner niet ongemerkt voorbij gegaan.

FINANCIËLE HULP WELKOM
Het is mogelijk om de frequentie van de kerkklokken af te stemmen op de atoomklok. De atoomklok houdt veelal ook uw wekker thuis 
bij de tijd. Stelt u zich eens voor dat uw wekker en de klokken van de Barbarakerk zich op exact dezelfde tijd laten horen. U komt nooit 
meer in Vreeswijk ergens te laat!

Een complete restauratie, inclusief vervanging van de motoren, gaat rond de €15.000,- kosten.  De leden van de kerkgemeenschap 
hebben reeds acties gestart om dit bedrag in te zamelen.  Wilt u helpen om Vreeswijk ‘bij de tijd’ te laten blijven? Uw gift is welkom 
op rekening NL 19 RABO 0322 5946 50 onder vermelding van “klokken en uurwerk”.
 
Bij voorbaat hartelijk dank namens de Barbarakerk ,
Johan Olthof (penningmeester) en Cees Steenman

Voor meer informatie, bel 030 - 606 22 59 of stuur een mail naar barbara-kerk@3eenheidparochie.nl.    

BARBARAKERK 
WIL ‘BIJ DE TIJD’ BLIJVEN

Foto: Rasja Post 
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DE ENERGIEAMBITIE VAN 
NEDERLAND IS GROOT. 
Kabinet, bouwsector en 
woningcorporaties hebben deze 
grote ambities verwoord in het 
Klimaatakkoord. De aanpak van 
de energietransitie speelt zich 
niet alleen af op woningniveau, 
er wordt ook gekeken en 
gewerkt aan veranderingen op 
straat-, buurt- en wijkniveau. 

Nieuwegein maakt de komende 
jaren stapsgewijs de overgang. Een 
interessante zoektocht waar in 2018 
een start mee is gemaakt en die 
in de komende jaren vervolgd zal 
worden. 

Vanuit het Wijkplatform Vreeswijk zijn wij nu ook met een werkgroep van start gegaan. 
Deze groep heeft inmiddels een naam gekregen: “Energie In Vreeswijk”. Onder de 
paraplu van Energie-N en ondersteund door de gemeente Nieuwegein wil deze groep 
vanaf januari 2020 bewoners van Vreeswijk hierbij helpen. In eerste instantie denken we 
daarbij aan relatief eenvoudige maatregelen zoals isolatie van radiatoren, dak isoleren, 
vloer-, gevel- en spouwmuurisolatie en het tegengaan van tocht door kieren. Kortom: 
no-regret maatregelen waar toch al veel winst mee is te behalen. Wij gaan starten met een 
aantal informatiebijeenkomsten. Ter voorbereiding willen wij eerst een aantal bewoners 
benaderen om te horen over welke onderwerpen jullie geïnformeerd willen worden.

Wij krijgen een eigen pagina “Verduurzamen Vreeswijk” op de website van Energie-N 
(http://energie-n.nl/). Blijf op de hoogte door je aan te melden voor de nieuwsbrief van 
Energie-N of door de facebookpagina energienieuwegein te liken. 

WIL JE MEEDOEN met ons of met één van onze activiteiten, wil je bijvoorbeeld een 
energiegesprek of wil je ook energieambassadeur worden? Stuur dan een 
mailtje naar energieinvreeswijk@energie-n.nl.

http://energie-n.nl/buurtinitiatieven/energie-in-vreeswijk/
Namens de werkgroep Energie in Vreeswijk, Koos Hofs

VREESWIJKERS HELPEN VREESWIJKERS 
BIJ HET VERDUURZAMEN VAN HUN WONING

NIEUWEGEINSE MUSEA ZOEKEN OORLOGSFOTO’S 
Volgend jaar mei vieren wij in Nederland 75 jaar bevrijding. 
Het NIOD en het platform WO2 hebben het project 
De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s gestart. Want hoe vertel 
je het verhaal over de Tweede Wereldoorlog 75 jaar na de 
bevrijding beter dan aan de hand van foto’s? Iedereen kent de 
iconische beelden van de hongerwinter, de Jodenvervolging 
en andere vormen van onderdrukking. In de Utrechtse 
provincie verzamelt het Landschap Erfgoed Utrecht hiervoor 
foto’s. Een deel zal in de landelijke tentoonstellingen worden 
geëxposeerd.

Vreeswijkse en Jutphase oorlogsfoto’s gezocht
Voor Nieuwegein zoeken het Museum Warsenhoeck, de 
Museumwerf Vreeswijk en Het Vreeswijks Museum in het 
kader van dit project naar oorlogsfoto’s uit Nieuwegein, en ook 
specifiek naar oorlogsfoto’s uit de scheepvaartgeschiedenis. 
Veel materiaal zit wellicht nog in fotoalbums, sigarenkistjes of 
filmblikken. We roepen iedereen op om op zoek te gaan naar 
onze geschiedenis en de eigen foto’s, of die van uw ouders of 
grootouders in te zenden, liefst met zoveel mogelijk informatie. 

We helpen graag met het digitaliseren van de foto’s en het 
optekenen van de verhalen die erbij horen. De foto’s (films 
zijn ook zeker welkom!) kunt u inzenden via museumwerf@
museumwerf.nl. Wilt u hulp bij het digitaliseren van de foto’s 
neem contact op met andre@museumwerf.nl.
Doet u dit zo snel mogelijk! Dit in verband met de tijd die nodig 
is om het project op een goede manier vorm te kunnen geven.

https://www.facebook.com/energienieuwegein/
mailto:energieinvreeswijk%40energie-n.nl?subject=
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2019 Renovatie Historisch Fort Vreeswijk
Precies twee jaar geleden, in de Beugelaer van december 2017, 
las u dat er een werkgroep is die samen met alle gebruikers van 
het Fort en met gemeente en provincie, een plan ontwikkelt om 
Fort Vreeswijk zijn historisch aanzien terug te geven dat door 
gebruik grotendeels verloren ging. De werkgroep Historisch 
Fort Vreeswijk wil dit doen door kenmerken van het fort terug 
te brengen. Het terugbrengen van de verdedigingswal-vorm 
en van passende beplanting. Ook aan de entree van het fort, 
via de dam/brug, met de rechts en links gelegen artillerieloods 
en fortwachterswoning, kan het aanzicht verbeterd worden. De 
historische munitieopslagplaats, het Kruithuis genaamd, is vrij 
uniek voor de Waterlinie en verdient ook een goede opknapbeurt 
en een passende bestemming.

Historie en eigen plek
Het gaat dan niet alleen om de vraag wat cultuurhistorisch gezien 
wenselijk is, maar ook om de noodzaak om te komen tot een 
eigen plek voor iedere gebruiker (hengelsporters, scouting en 
alle andere gebruikers) en tot wat gewenst is uit het oogpunt van 
beheer en onderhoud. Daarom is de visie van de gemeente op 
de buitenruimte van Fort Vreeswijk van essentieel belang. Voor 
de werkgroep verder kan, wil ze graag weten wat wel en wat niet 
haalbaar is. De werkgroep en de  gemeente/provincie zoeken naar 
financiële mogelijkheden om dit plan te kunnen bekostigen. Erg 
fijn dat er af en toe giften binnenkomen zoals van de Gidsengroep 
Vreeswijk, die de opbrengst van de rondleidingen beschikbaar 
stelt voor dit doel.

2020?
De werkgroep is vol goede moed en gaat verder op de ingeslagen 
weg. Samen met gemeente, provincie en alle gebruikers gaan 
we voor een herinrichting die de historische waarde van het 
fort weer een waardige plek geeft binnen de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en maken we er met elkaar een nog fijnere plek van 
voor bewoners, gebruikers en toeristen. Verantwoord en zó dat 
ook Vreeswijk het Unesco Werelderfgoed goed kan laten zien 
door een interessant onderdeel toe te voegen aan de toeristische 
attracties van Nieuwegein/Vreeswijk. 

Wie heeft interesse om met de werkgroep mee te 
doen? Informatie via Dorpshuis Fort Vreeswijk.
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Auteur: Koos Hofs, Atie Wakkee
Foto: Beeldbank Fort Vreeswijk 1920

H I S TO R I S C H  F O RT V R E E S W I J K



DECEMBER

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

16

MAART

JUNI

APRILAPRIL

MAART MAART MAART

FEBRUARI

SOEP & CULTUUR   
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Zondag 29 maart van 
16:00 - 17:00 uur 
optreden van het ensemble 
‘Flutes Connected’
aanvang 16.00 uur entree €2,- ; 
na afloop soep voor € 2,50.

ZOMERAVOND 
In Vreeswijk
Rondom de Oude Sluis en 
in de Koninginnenlaan en 
Dorpsstraat zal van alles 
en nog wat te beleven zijn, 
waarbij theater en muziek niet 
ontbreken.

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

PAASBLOEMSTUK 
MAKEN   
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Woensdag 1 april van 19.30 
tot 21.30 uur verzorgt 
Carin Laarman een workshop 
‘paasbloemstuk maken’. 

WERELDKEUKEN 
VOOR VOLWASSENEN
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Start ronde II.

PUBQUIZ
Dorpshuis Fort Vreeswijk
De 3e vrijdag van de maand 
is in het Dorpshuis PubQuiz 
avond van 20.00 - 22.30 uur.

NL DOET
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Dorpshuis Fort Vreeswijk 
aan de slag op de landelijke 
NL-doet-dag.

SOEP & CULTUUR   
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Zondag 23 februari van 
16:00 - 17:00 uur 
optreden van New Old 
Stockman.

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

29

06

2601

04 13 20

23
FEBRUARIFEBRUARI

PUBQUIZ
Dorpshuis Fort Vreeswijk
De 3e vrijdag van de maand 
is in het Dorpshuis PubQuiz 
avond van 20.00 - 22.30 uur.

KINDERMIDDAG
Dorpshuis Fort Vreeswijk
De 3e woensdag van de 
maand is in het Dorpshuis 
voor kinderen uit de buurt 
een activiteit. We beginnen 
om 14.30 uur. Thema: Klein 
Carnaval.

2119

NOVEMBERSEPTEMBER

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

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

1405

APRIL

KONINGSDAG
In Vreeswijk
Koningsdag belooft weer een 
waar oranjefestijn te worden 
met heel veel gezellige 
activiteiten.
09.00 - 16.00 uur.

27
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O N D E R N E M E R  I N  B E E L D 
Auteur: Ghislaine Schilder 
Foto's: Nadia van Dijk

Dorpsstraat 21
3433 CJ Nieuwegein 

T 030-7432915

www.alfredrijwielen.nl
info@alfredrijwielen.nl

Alfred rijwielen

DE CIRKEL IS ROND: MIJN WERK IS MIJN HOBBY

UW FIETSENMAKER VOOR DE MOUNTAINBIKE, RACEFIETS, 
STADSFIETS, KINDERFIETS, ROLSTOEL...

FIETSGEK TERUG OP Z’N OUDE STEK

Fietsen was altijd al een grote passie van Vreeswijker Alfred 
van Eck. Vele Vreeswijkers zullen zich nog wel het jochie 
herinneren dat zo vaak met zijn maatje in de Dorpsstraat en 
omstreken aan het fietscrossen was. 

 
PROFESSIONELE CARRIÈRE  
Het is dan ook niet verrassend dat hij op professioneel niveau 
doorgroeide met freestyle (BMX) en trial. Drie jaar lang reed hij 
internationale wedstrijden in disciplines als trial en downhill, daarna 
stapte hij over naar de cross country. Na gestopt te zijn met BMX en 
trailen op wedstrijdniveau bleef Alfred betrokken bij deze sporttak. 
Hij trad in dienst bij de KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren 
Unie) en werd monteur van het Nederlandse mountainbike team. 
Het vele reizen eiste echter zijn tol: “Jarenlang over de hele wereld 
reizen, het was mooi geweest. Ik kreeg behoefte aan vastigheid 
en aan een thuisbasis”. Een baan in de sales in de surf-, snow- en 
skateboardbranche gaf Alfred niet genoeg werkplezier en voldoening. 
“Tja, toen kwam ik toch weer uit bij het fietsen”, vertelt Alfred. 

TERUG OP GEBOORTEGROND 
Inmiddels is Alfred alweer 3 jaar fietsenmaker in Vreeswijk. In het 
pand aan de Dorpsstraat 21 repareert hij alle merken en soorten 
fietsen, ook elektrische fietsen. Daarnaast verkoopt hij onderdelen 
en accessoires. “De cirkel is rond: mijn werk is mijn hobby en wat 
het extra bijzonder maakt, is dat mijn winkel zich bevindt in het 
pand waar ik geboren en getogen ben. Ik geniet van het persoonlijk 
contact met mijn klanten, ik ben goed in dit werk, ik vind het leuk en 
het maakt me gelukkig. Wat wil een mens nog meer?”, aldus Alfred. 

Alfred voldoet met zijn winkel zeker aan een 
behoefte: “Veel inwoners van Vreeswijk wonen tot 
maximaal 15 km van werk en gaan steeds meer op de 
fiets. Met de auto van Vreeswijk naar Utrecht is bijna 
niet meer te doen door files en parkeerkosten. Ook 
vele Vreeswijkse scholieren gaan dagelijks op de fiets 
naar hun middelbare scholen in Nieuwegein, Vianen 
en IJsselstein. Op de fiets naar werk of school, maar 
ook fietsen in het algemeen past perfect in de trend 
dat mensen meer willen én moeten bewegen”. Alfred 
is in zijn vrije tijd vaak te vinden in de bossen van de 
Utrechtse Heuvelrug; de passie voor het cross country 
fietsen laat hem niet los.

SCHAATSEN SLIJPEN 
Tijdens de wintermaanden slijpt Alfred ook schaatsen. 
Twee jaar geleden kon er nog bij Fort Vreeswijk 
geschaatst worden en had hij zijn handen vol aan het 
slijpen van schaatsen. Zou ooit de Oude Sluis weer 
eens dichtvriezen, wat natuurlijk prachtig zou zijn, 
dan zit Alfred voor het slijpen van schaatsen óók op 
de beste plek!
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https://www.facebook.com/alfredrijwielen/
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PONTON VREVIA 
VOOR ONDERHOUD NAAR 
MUSEUMWERF VREESWIJK
Foto: Hidde van der Kluit
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In Vreeswijk zijn diverse enthousiaste ondernemers gevestigd 
en er worden mooie activiteiten georganiseerd. Echter, 
dit gebeurt niet vanzelf. Activiteitengroep Vreeswijk is op 
zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor diverse 
werkzaamheden. 

Op dit moment zijn wij op zoek naar:

BEZORGTOPPERS!
Wij zoeken bezorgtoppers om de Beugelaer te verspreiden over 
diverse belangrijke sociale ontmoetingsplaatsen in Nieuwegein, 
Vianen en IJsselstein. Je hoeft dus geen huis-aan-huis bezorging te 
doen. 

HAND- EN SPANDIENSTEN
Wij zoeken enthousiaste doeners voor kleine klussen en 
projectondersteuning. Enkele voorbeelden van dergelijke hand- 
en spandiensten zijn:
• dranghekken plaatsen bij evenementen
• helpen bij de organisatie van Koningsdag
• lunchpakketten voorbereiden voor de Authentieke Dag
• schenken van glühwein en chocomel tijdens Kaarslicht in 

Vreeswijk

ONDERSTEUNING VAN ONZE WEBMASTERS
Wij zoeken hulp bij het up-to-date houden van onze websites. Heb 
jij affiniteit met computers en kun je wekelijks wat tijd vrijmaken 
om onze websites te actualiseren? Neem contact met ons op en we 
bespreken samen de werkzaamheden. 

MEER INFORMATIE
Vrijwilligerswerk is superleuk om te doen. Je helpt niet alleen om 
Vreeswijk levendig en actief te houden, maar zelf krijg je er ook 
een goed gevoel van. Uit onderzoek blijkt dat mensen die eens per 
maand vrijwilligerswerk doen zeven procent meer kans op geluk 
hebben in vergelijking met mensen die nooit vrijwilligerswerk doen. 

Wil je meer weten over de activiteiten in Vreeswijk? Kijk op de 
website www.invreeswijk.nl.

AANMELDEN
Enthousiast geworden  en wil je bijdragen aan de activiteiten 
in Vreeswijk? Mail dan naar info@invreeswijk.nl. 

HEB JIJ HART VOOR VREESWIJK? 

WORD VRIJWILLIGER!

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

Dorpsstraat 13
3433 CH Nieuwegein 
T 030-6586438 

Rolafweg Noord 42 
3411 BK Lopik 
T 0348-724003

info@bloemenshop4rose.nl
www.bloemenshop4roses.nl 

Nieuw adres
Waterveste 6
3992 DB Houten

Telefoon
030 606 0601
bvrzonwering.nl

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

https://www.reyer-lafeber-by-remco.nl/
https://bloemenshop4roses.nl/
https://www.bvrzonwering.nl/


191919BIJ MUSEUMWERF VREESWIJK

Vlak voor de Kerst arriveerde een bijzonder transport bij Museumwerf Vreeswijk. Het was de Vrevia met 
een opmerkelijke vracht. Als een echte duwboot duwde de fietspont haar afmeerponton van Viaanse 
zijde naar de werf voor een onderhoudsbeurt. Na zeventien(!) jaar was dat geen overbodige luxe.

Auteur: Cisca de Ruiter, Museumwerf Vreeswijk

VIAANS-VREESWIJKSE GAST 

Het WijkPlatform Vreeswijk (WPV) heeft een welkomstdoosje voor de nieuwe inwoners van onze wijk gemaakt. 
U vindt daarin allerlei informatie die u goed van pas kan komen bij uw inburgering in ons dorp: zit hier ook een huisarts, 
welke verenigingen zijn er actief, hoe zit het met de scholen? Welke winkels en welke horecagelegenheden 
zijn er op het dorp en wat gebeurt er allemaal op het Dorpshuis? De vele activiteiten op het 
dorp worden allemaal mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Ook het Dorpshuis wordt volledig 
door vrijwilligers gerund. De ervaring leert dat vrijwilligerswerk een prima middel is om 
vertrouwd te raken met de nieuwe woonomgeving en een sociaal netwerk op te bouwen. Bent 
u nieuwsgierig geworden en wilt u misschien ook wel een bijdrage leveren en actief worden? 
Meer informatie vindt u in het doosje.
 
Woont u sinds kort in Vreeswijk? Kom dan uw welkomstdoosje afhalen in 
het Dorpshuis. Heeft u nieuwe buren gekregen?  Maak ze dan attent op het 
welkomstdoosje! Of kom zelf het doosje afhalen en breng het bij uw nieuwe buren langs.

WE LKOMSTDOOSJE   VOOR NIEUWE BEWONERS VAN VREESWIJK 

Schade en herstel
Na het schoonspuiten op de helling werd duidelijk dat het ponton 
flinke slijtplekken aan één van de zijdes had opgelopen door 
schuring over de zandbodem van de rivier. Ook kwamen diverse 
forse roestplekken tevoorschijn en waren de verbindingsbeugels, 
waarmee de ponton aan de meerpalen vastzat, behoorlijk slecht 
geworden. Werfbaas Ton van der Heijden: “Zeventien jaar lang niet 
uit het water voor onderhoud is echt veel te lang. Dit mag niet meer 
gebeuren.”

De medewerkers van de Museumwerf hadden even de handen 
vol aan de ponton die na de kerstvakantie weer terug moest zijn 
op zijn post. Met nieuw en soms extra dik plaatwerk werden de 
slijt- en roestplekken weggewerkt. De ponton kreeg daarnaast 
anodes opgelast die corrosievorming helpen tegengaan. De 
verbindingsbeugels werden voorzien van nieuwe pennen met 
roestwerende smeerpunten.

Hoe voorzichtig de schippers ook varen, het telkens aanleggen van 
de veerpont waarbij de ponton elke keer weer even wordt aangetikt, 
had de afmeerponton ook geen goed gedaan. De Museumwerf 
heeft daarom het aanloopgedeelte verlengd en extra dempende 
voorzieningen aangebracht die de klappen grotendeels opvangen. 
De finishing touch vormde uiteraard de grondige verfbeurt. Het 
drijfeiland ziet er dan ook weer als nieuw uit en kan er weer zo’n vijf 
tot zes jaar tegen.

Weer paraat
Op zaterdag 4 januari bracht de Vrevia haar afmeerponton weer terug naar zijn vaste plek langs de Viaanse oever. Maandagochtend 6 januari 
lagen de Vrevia en haar afmeerponton weer paraat, als vanouds, voor de honderden trouwe, vaste heen-en-weer-vaarders. 
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Fortune Coffee regio IJsselstreek
Boerhaaveweg 73

3401 MN IJsselstein
Tel. 030 - 688 63 06

ijsselstreek@fortune.nl

Fortune Coffee regio IJsselstreek
fortuneijsselstreek

Iedere Vreeswijker verdient op het werk een goede kop koffie. 
Komen de namen en gezichten van Ulrich van Egdom en Uli 
Smith je bekend voor, dan weet je dat je goed zit! Namens 
Fortune Coffee IJsselstreek voorzien zij bedrijven en organisaties 
in Vreeswijk, Nieuwegein en omgeving van écht lekkere koffie.

En dat de koffie van Fortune heerlijk is, heeft heel Vreeswijk 
kunnen proeven op de Authentieke Dag die vorig jaar op 7 
september plaats vond. Fortune Coffee schonk die dag vanuit 
de kraam van wijkmagazine de Beugelaer koffie en thee voor 
een klein prijsje voor het goede doel. De gehele opbrengst is 
namelijk ten goede gekomen aan de Beugelaer, waarvoor de 
redactie Fortune Koffie zeer erkentelijk is.

Eigenaar Ulrich van Egdom is sinds 2008 franchisenemer bij 
Fortune Coffee en heeft de regio IJsselstreek onder zijn hoede. 
“Dit werk is me zo op het lijf geschreven”, vertelt hij. “Ik mag 
een prachtig product verkopen waar ik 100% achter sta, ik kom 
over de vloer bij zoveel bedrijven en organisaties in de regio en 
geniet van de prettige klantencontacten”. 

Dat Ulrich, maar ook zijn medewerker Uli Smith, overal met open 
armen ontvangen wordt, is niet zo raar; Fortune Coffee staat niet 
alleen bekend om de heerlijke koffie die ze leveren, maar ook 
vanwege hun goede en snelle service,  niet alleen bij storingen of 
reparaties. Zelfs de koffiebonen en aanverwante producten worden 
door de heren tot naast de koffieautomaat geleverd! Daar blijft het 
niet bij, aldus Ulrich. “Ook verzorgen we regelmatig evenementen 
waar we de koffie en de thee vanuit een levensgrote koffiebeker 
of een koffietrailer serveren. Als één van onze klanten een 
bedrijfsfeest heeft, komen we dan ook graag met deze blikvanger 
langs. Deze succesformule zorgt ervoor dat we de afgelopen tien 
jaar een groot netwerk hebben weten op te bouwen. 

En we zijn nog lang niet klaar, ik hoop dat we met Fortune Coffee 
de komende jaren nóg meer mensen uit de regio blij kunnen 
maken met een goede kop koffie op ‘t werk!”

Alles verraadt dat hier een grote koffieliefhebber aan het woord 
is. Loopt het water bij u ook al in de mond én is de koffie op 
uw werk ook aan een kwaliteitsinjectie toe? Neem dan contact 
op met Ulrich van Egdom, hij komt graag bij u langs om u te 
informeren over alle mogelijkheden. 

WWW.FORTUNE.NL

BIJ FORTUNE COFFEE 
BEGRIJPEN WE HOE 
BELANGRIJK KOFFIE IS
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https://www.facebook.com/FortuneCoffeeRegioIJsselstreek/
https://www.instagram.com/fortuneijsselstreek/
http://WWW.FORTUNE.NL
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Hallo Vreeswijkers,
Mijn naam is Piet Daalhof en 
sinds oktober 2019 ben ik 
benoemd tot voorzitter van 
het Wijkplatform Vreeswijk. 
Door de redactie van de 
Beugelaer is mij gevraagd 
om me aan jullie voor te 
stellen. Geboren in Utrecht 
en in 1965 met de familie 

verhuisd naar Vreeswijk. We woonden in de Fortweg, waar heel 
wat is verbouwd en geklust (vooral door mijn vader). Ondanks 
dat ik geen geboren Vreeswijker ben, heb ik vaak genoeg in 
de kolk gelegen om voor Vreeswijker door te kunnen gaan. 
Vanwege studie ben ik een paar jaar het dorp uit geweest en 
sinds 1978 woon ik aan het Jaagpad. 

‘Op een schuitje’ heette dat toen nog, vooral de banken noemen 
het nu graag een ‘watervilla’. Mijn werkzame leven heb ik besteed 
aan ca. 10 jaar jongerenwerk, 10 jaar buurt- en opbouwwerk 
en als laatste 15 jaar bij twee gemeenten. De laatste in die rij 
was de gemeente Vianen, waar ik me vooral mocht bemoeien 
met het stimuleren van bewonersinitiatieven. Misschien is dat 
wel de reden geweest dat het bestuur van het WPV mij wel een 
geschikte kandidaat vond. We zullen het zien, ik heb er in ieder 
geval veel zin in. Om samen met alle betrokkenen Vreeswijk 
weer een beetje mooier en leefbaarder te maken.

Sinds begin november 2019 
ben ik aan de slag gegaan 
als wijkagent Vreeswijk. 
Een aantal inwoners van 
Vreeswijk heb ik al mogen 
ontmoeten, voor degenen 
welke ik nog niet gesproken 
heb wil ik me bij deze graag 
voorstellen.

Mijn naam is Linda Terlouw. Sinds 2003 ben ik werkzaam bij de 
politie; na een aantal jaren in de Hoeksche Waard en Dordrecht 
te hebben gewerkt was ik klaar voor een nieuwe uitdaging 
welke ik heb gevonden in de functie van wijkagent in Vreeswijk. 
Als wijkagent probeer ik zoveel mogelijk in de wijk aanwezig te 
zijn. lk wil graag aanspreekbaar zijn voor u als bewoner, want u 
weet als geen ander wat er speelt en leeft in de wijk. Spreek mij 
dan ook gerust aan mocht u mij zien. Ik ben te bereiken via het 
telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief ). Als ik niet aanwezig 
ben, kunt u een bericht voor mij achterlaten zodat ik u terug kan 
bellen wanneer ik er weer ben. Bel voor spoedgevallen met 112. 

Nieuwegein krijgt de komende maanden nieuwe glas- en 
papiercontainers. Na jaren van trouwe dienst zijn ze aan 
vervanging toe. De nieuwe glascontainers zijn uitgerust met 
geluiddemping en maken dus bijna geen geluid. De meeste 
nieuwe containers worden op de plek van de oude gezet. Op 
een paar plekken zet de gemeente er containers bij. Sommige 
containers worden op een betere plek gezet. En een enkele 
container wordt weggehaald zonder dat er een nieuwe voor 
in de plaats komt. Inwoners die in de buurt wonen van een 
container die wordt verplaatst of weggehaald, krijgen van 
tevoren van de gemeente bericht.

Tijdens de werkzaamheden bij u in de buurt kunt u geen gebruik 
maken van de glas- en papiercontainer waar u normaal uw glas 
en oud papier naartoe brengt. U kunt het glas en papier even 
opsparen of naar een andere container brengen. Deze vindt 
u via de app van RMN, welke gratis is te downloaden via uw 
app store. Verpakkingsglas is heel goed opnieuw te gebruiken. 
Glasscherven zijn een belangrijke grondstof om nieuw glas van te 
maken. Het recyclen van glas bespaart natuurlijke grondstoffen 
en energie. Dus ook CO2-uitstoot. Om het te kunnen recyclen, 
moet glas gescheiden van het restafval worden ingezameld. 

Glas dat bij het restafval wordt weggegooid, wordt namelijk 
verbrand en zijn we voorgoed kwijt. Glas scheiden heeft dus zin. 
De glascontainers hebben drie gaten, voor wit, groen en bruin 
glas. Zo kunt u het glas op kleur scheiden. Dat is belangrijk, 
omdat je alleen van witte scherven weer wit glas kunt maken. 
De glasinzamelauto heeft drie aparte compartimenten zodat 
ook bij het legen van de containers en tijdens het transport de 
kleuren van elkaar gescheiden blijven. 

NIEUWE VOORZITTER   
Wijkplatform Vreeswijk 

EVEN VOORSTELLEN   
Wijkagent Vreeswijk

N I E U W E G E I N  V E R N I E U W T G LA S - E N  PA P I E R C O N TA I N E R S 
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VREESWIJK SE  WOORDZOE KE R
Ria Westerbeek

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

Mail de oplossing, uw naam en telefoonummer naar beugelaer@invreeswijk.nl en maak kans op: een originele Vreeswijkse vlag.
De inzendingstermijn sluit op 23-2-2020.
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Afzetlint
Agressieve
Alarmnummer
Ambulance
Bekeuring
Bel
Brandalarm

Buren
BuurtApp
Dranghek
Eer
EHBO
Gegil
Gevangenissen

Glas
Handboeien
Handhaving
Klem
Leven
Liefde
Lokfiets

Omzien
Politie
Reed
Reling
Toezichthouders
Uniform
Veer

Veiligheidsslot
Voetgangers
Voetgangers
Welzijn
Zebra

 

OPLOSSING:

V E I T I L O P Z A R E S W V

I G L I I N P E M E E R G E A

N H E E E A B B M G E G I L G

E E F V T R U M N G D L O Z R

I D E R A L U I N M I K K I E

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

O U D N M A G A H I H M O N S

B I C R H T L E E G Z U B N I

D E A D E A I T N I N U H R E

N L N O D D S A E I R I E D V

A A V N S A R N F E S E L L E

H E A S L D B O N U V S E E U

R R L G N I R U E K E B E T R

B O K L E M A F Z E T L I N T

T O E Z I C H T H O U D E R S

De winnaar wordt bekend gemaakt op onze website www.invreeswijk.nl en op onze Facebookpagina “InVreeswijk”.

https://www.facebook.com/invreeswijk/
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Voor elk evenement in Vreeswijk moet 
de gemeente Nieuwegein een vergunning 
verlenen. Hans van Aarnhem dient namens de 
Activiteitengroep een Veiligheidsplan in 
bij de gemeente Nieuwegein. Op basis van dit 
Veiligheidsplan bepaalt de gemeente Nieuwegein 
of het evenement door mag gaan of niet.

Wat staat in een veiligheidsplan?
Hans: “Het Veiligheidsplan is een uitgebreid document 
waarin staat wat voor soort evenement het betreft en wat de 
plannen zijn van de organisatie. Tot in detail is uitgewerkt hoe 
het programma eruit ziet. Voor Kaarslicht in Vreeswijk staat 
bijvoorbeeld in het programma ook hoe laat en op welke 
manier het evenemententerrein ingericht wordt, welke straten 
afgesloten worden, wanneer en hoe de markt opgebouwd 
wordt, wanneer de straatverlichting uitgeschakeld en weer 
ingeschakeld wordt, wat de route is voor de Lampionoptocht en 
waar de koren op gaan treden.”

Calamiteiten
“Er moet ook goed gekeken worden of de organisatie voorbereid 
is op onverwachte voorvallen”, vervolgt Hans. “Zoals slechte 
weersomstandigheden en calamiteiten waarbij medische 
ondersteuning of andere hulpdiensten snel ter plekke moeten 
zijn, ook als het heel druk is tijdens het evenement.”

Communicatie
In het veiligheidsplan is ook een belangrijke 
rol voor de paragrafen rond de communicatie: 
Van alle onderdelen van het evenement moet 
bekend zijn wie verantwoordelijk is en hoe deze 
persoon bereikt kan worden. Dat geldt ook voor de 
medewerkers van bijvoorbeeld de EHBO en voor 
de verkeersregelaars. Hans: “Voor elk evenement 
worden portofoons gehuurd. Wanneer het 
mobiele netwerk eruit ligt, moet overleg kunnen 
plaatsvinden. Bovendien hebben portofoons het 
voordeel dat je een soort ‘groepsgesprek’ kunt 
voeren, zodat meerdere mensen gelijk op de 
hoogte zijn en kunnen reageren.”

Centrale post
Tijdens een evenement is er altijd een centrale post, waar in 
geval van bijzondere gebeurtenissen overleg plaats vindt tussen 
de organisatie, de verkeersregelaars en de politie. Voorafgaand 
aan een evenement vindt daar ook de briefing plaats, waarbij 
Hans de belangrijkste zaken uit het veiligheidsplan nog een 
keer doorloopt. Hans: “In het Veiligheidsplan is ook per soort 
calamiteit beschreven wat er gedaan moet worden. Bijvoorbeeld 
bij persoonlijke ongevallen, gevaarlijk weer of brand. In het 
uiterste geval kan besloten worden om tot ontruiming over 
te gaan en de manier waarop een ontruiming plaats vindt en 
begeleid wordt, is ook weer onderdeel van het Veiligheidsplan.”

Verkeer
Tot slot wordt in het Veiligheidsplan beschreven wat de gevolgen 
zijn voor het verkeer. Wanneer, waar en tot wanneer kan er niet 
geparkeerd worden? Hoe laat worden welke straten afgesloten 
en ook weer vrijgegeven? Waar staan de fietsenstallingen 
gepland? Wat zijn de afspraken met de busdiensten en wat 
zijn de afspraken met en instructies aan de (gecertificeerde) 
verkeersregelaars? Hans: “De algemene plaatselijke verordening 
en de landelijke verordening lopen als een rode draad door het 
beveiligingsplan- en calamiteitenplan heen. Door een prettige 
samenwerking met het evenemententeam van de gemeente 
komt de vergunning tot stand.”

WINNAAR VREESWIJKSE 
WOORDZOEKER
De juiste oplossing van puzzel 5 was ‘Bruisend Dorp’. 
We feliciteren Ton Vermeulen met de gewonnen prijs, 
een originele Vreeswijkse vlag, het boekje van de 
Museumwerf en een sleutelhanger! 

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

V E I L I G H E I D S P LA N  I S  B A S I S  VO O R  E L K E V E N E M E N T

Foto: Hans van Aarnhem aan het woord tijdens de briefing. Activiteitenvereniging Vreeswijk.

Auteur: Anja de Blok 

https://www.facebook.com/invreeswijk/posts/1205995476260684
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SAMEN IS BETER IN VREESWIJK
Het Dorpshuis Fort Vreeswijk brengt mensen bij elkaar!
Veel inwoners ontmoeten elkaar in het Dorpshuis. Dat is de 
bedoeling van het Dorpshuis; oud en jong en nieuw en oud. 
Door deze ontmoetingen gaan ze wat voor elkaar betekenen. 
Dit zien we op allerlei manieren gebeuren: de inwoonster die 
mensen ophaalt om samen naar een activiteit te gaan, de 
dames die op kinderen zijn gaan passen, de meneer die af en 
toe bij iemand een klusje doet. En natuurlijk ál die mensen die 
zoveel leuke activiteiten organiseren. Samen maken we het 
wonen in Vreeswijk beter.

IEDEREEN WELKOM
Toch weten de vrijwilligers dat zeker nog niet iedereen 
meeprofiteert van wat er mogelijk is. Voor sommige mensen 
is de stap om naar het Dorpshuis te gaan of deel te nemen 
aan een activiteit ergens anders, nog te groot. Mensen die, 
meer dan hun lief is, alleen thuis zijn. Bijvoorbeeld: oudere 
mensen, chronisch zieke jongeren, mensen uit een ander land. 
Om meer mensen op weg te helpen naar meer contact en 
activiteit is het plan van aanpak ‘Samen is Beter’ ontwikkeld. 
We gaan extra ons best doen om de mensen die, onvrijwillig, 
weinig contact hebben in de buurt uit te nodigen om ook mee 
te doen. Vanaf januari 2020 gaat het Dorpshuis met behulp 
van getrainde vrijwilligers aan de slag om wijkbewoners 
persoonlijk uit te nodigen en met hen te bekijken óf hij/zij wat 
wil, wát en hoe dat mogelijk wordt.

DORPSHUIS ALS STEVIGE BASIS
De afgelopen 5 jaar is er hard gewerkt aan het leggen van een 
stevige basis in het Dorpshuis. Die basis is nu gerealiseerd: 
veel deelnemers, veel vrijwilligers en veel vaste activiteiten in 
een goed lopende organisatie. De buurt is enthousiast over de 
verschillende mogelijkheden die geboden worden en maakt 
er met veel plezier goed gebruik van. Met de bijdrage van het 
Oranje Fonds kan ‘Samen is Beter’ uitgevoerd gaan worden; 
al is er nog, aanvullend op dit bedrag, meer geld nodig om het 
totale plan uit te voeren.

FORTEXPRES: DE GOLFKAR                                                                           
Vervoer is geen obstakel
Een belangrijke reden om niet naar het Dorpshuis te gaan 
is de fysieke onmogelijkheid om er te komen. Een andere 
reden kan zijn dat mensen niet alleen over straat durven. Met 
de aanschaf van een golfkarretje maakt het Dorpshuis het 
mogelijk dat mensen gehaald en gebracht worden. 

Crowdfunding: actie!
Er moeten nog wat acties georganiseerd worden om het geld 
voor de aanschaf van de FortExpres bij elkaar te brengen. 
Er is een mooi begin met de toezegging van €1000,- uit het 
wijkbudget. Heb jij zin om een actie te organiseren? Heb je 
een goed idee voor een actie? 
Meld dit dan a.u.b. bij het Dorpshuis. Stuur een mail naar 
dorpshuisvreeswijk@gmail.com of loop even binnen.

Chauffeurs
Ben je minstens 16 jaar en vind je het leuk om met de 
FortExpres af en toe mensen op te halen of naar huis te 
brengen? Dan zoeken we jou! Je bepaalt zelf hoe vaak en 
wanneer je beschikbaar bent. Geef je op als chauffeur door 
een mail te sturen naar dorpshuisvreeswijk@gmail.com of 
loop even binnen. Zodra het gelukt is om de golfkar aan te 
schaffen, kunnen we van start.

BIJDRAGE ORANJE FONDS VAN 
€ 20.000,- VOOR AANPAK 
‘SAMEN IS BETER’ DORPSHUIS 
FORT VREESWIJK
Met grote blijdschap ontvingen vrijwilligers van Dorpshuis 
Fort Vreeswijk het positieve bericht van het Oranje Fonds, 
dat er een bijdrage geleverd wordt van €20.000,- voor de 
uitvoering van het plan van aanpak ‘Samen is Beter’.  Met deze 
grote blijk van vertrouwen van het Oranje Fonds kan er in 
januari 2020 begonnen worden met de uitwerking.
Met de bijdrage van het Oranje Fonds kan ‘Samen is Beter’ 
uitgevoerd gaan worden; al is er nog, aanvullend op dit 
bedrag, meer geld nodig om het totale plan uit te voeren.

Het Oranje Fonds        
Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich 
buitengesloten voelt en iedereen mee kan  doen  in  de  
samenleving.  Daarom steunt  het  jaarlijks  duizenden  
projecten  die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat 
uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en 
Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

24

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



25GOEDEBUUR
Bent u de GoedeBuur in Vreeswijk?
Vanaf 1 maart 2020 werkt Vreeswijk met de ‘GoedeBuur’. Per 
straat hebben we dan een contactpersoon: de ‘GoedeBuur’. 
Bent u zo’n GoedeBuur en wilt u meehelpen om het voor 
inwoners makkelijker te maken om in contact te komen met 
het WPV, het Dorpshuis en medebewoners?

Wat doet de GoedeBuur ?
De GoedeBuur wordt voor zijn/haar straat de ‘schakel’ tussen 
het Wijkplatform Vreeswijk (WPV) en/of het Dorpshuis Fort 
Vreeswijk enerzijds en de bewoners anderzijds. Het werken 
met deze contactpersonen is een extra handreiking naar 
bewoners voor wie de afstand naar het WPV of het Dorpshuis 
nog te groot is. 
De ‘GoedeBuur’ werkt 2 kanten op: 
Bewoners kunnen bij hun GoedeBuur zaken aankaarten die 
de straat aangaan en waarin WPV en/of Dorpshuis actie zou 
kunnen ondernemen.
Het WPV/Dorpshuis kan omgekeerd via deze contactpersonen 
zaken onder de aandacht brengen waar bewoners belang bij 
(kunnen) hebben. 
Te denken valt aan:
• Bewoners kunnen via de GoedeBuur aandachtspunten voor 

de jaarlijkse wijkschouw doorgeven. Ook kunnen ze via de 
GoedeBuur melden als er hulp nodig is bij zelfbeheer en 
bewonersinitiatieven;

• De GoedeBuur geeft aan het Dorpshuis door welke mensen 
benaderd kunnen worden voor een huisbezoek*;

• Een voor een straat belangrijk bericht kan verspreid worden 
door de GoedeBuur;

• De GoedeBuur meldt bij het WPV nieuwe bewoners 
in de straat aan. Deze mensen ontvangen dan het 
welkomstdoosje.

Weinig tijd
Het vraagt weinig tijd om een GoedeBuur te zijn. U loopt vast 
regelmatig door uw straat, op weg naar de winkel, school of 
tijdens het uitlaten van de hond.  Daarmee heeft u al goed 
zicht op wie er in uw straat woont en is het makkelijk om hier 
en daar een praatje aan te knopen. Een keer per jaar wordt 
u verwacht op een bijeenkomst voor alle GoedeBuren in 
Vreeswijk. 

Bent u zo’n GoedeBuur?
We zoeken nog naar meer GoedeBuren. Dan zijn alle 
straten voorzien van een contactpersoon. Tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst voor de Vreeswijkse vrijwilligers op 
12 januari 2020 hebben de eerste ‘GoedeBuren’ zich reeds 
aangemeld. Heeft u belangstelling? 
Meldt u aan via dorpshuisvreeswijk@gmail.com. We nemen 
dan contact met u op en geven u meer informatie.

* Huisbezoek
Het huisbezoek is één van de activiteiten uit het plan van 
aanpak ‘Samen is Beter’. Getrainde vrijwilligers gaan op 
huisbezoek bij bewoners en gaan met hen in gesprek over de 
wens en de mogelijkheden om (meer) gebruik te maken van 
het aanbod dat er in Vreeswijk of nabijgelegen wijken is. 

Hieronder valt ook de mogelijkheid om gebruik te maken 
van de ‘haal-en brengservice’ met de FortExpres. Op die 
manier kunnen meer mensen meegenieten van hetgeen er in 
Vreeswijk te doen is: bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas, 
Kaarslicht in Vreeswijk, viswedstrijden en de activiteiten in het 
Dorpshuis.

JONGERENLINTJE VOOR
NAMA ABDULLAH   
Burgemeester Backhuijs heeft het jongerenlintje uitgereikt aan 
één van onze trouwe, jonge vrijwilligers. Geheel verdiend is 
Nama tijdens het nieuwjaarsfeest van de gemeente verrast met 
het jongerenlintje. Ze heeft dit erg verdiend door haar inzet 
voor de WERELDKEUKEN en haar vele andere activiteiten.
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2626 DORPSHUIS FORT VREESWIJK

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

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

KOM BINNEN, KOM KIJKEN, DOE MEE!  

ZONDAG 23 FEBRUARI OPTREDEN 
VAN NEW OLD STOCKMAN: 
NOSM’S BIJ SOEP&CULTUUR 
Het wordt weer genieten op zondag 23 februari: muziek én soep.
NOSM’s bestaat uit zes muzikanten. Zij spelen vooral nummers in 
het genre blues, slow, americana, reggae en rock. Alles dichtbij het 
origineel, maar altijd met een eigen muzikaal tintje van één van de 
bandleden. Met zang, twee gitaren, ondersteund door een vette 
bas en drums niet te vergeten; met subtiele percussie en tweede 
en soms zelfs derde stem maken Gerard, Jos, Ton, Wim, Maarten 
en Co met heel veel plezier samen muziek. De band is vijf jaar 
geleden ontstaan uit een cultureel initiatief, genaamd "Rockin Old 
School" in Tiel. Het optreden is van 16.00 tot 17.00 uur. Daarna is er 
gelegenheid om in de huiskamer te genieten van een heerlijke kop 
huisgemaakte soep. Entree: € 2,00. Soep: €2,50.

ZONDAG 29 MAART OPTREDEN 
VAN HET ENSEMBLE ‘FLUTES 
CONNECTED’ IN HET DORPSHUIS

Flutes Connected is een blaasensemble met 8 muzikanten. Al 10 jaar 
bespelen zij naast de "gewone" dwarsfluit ook de altfluit of basfluit. 
Hun repertoire is heel divers en loopt uiteen van klassiek tot pop.
Ze treden zo'n 3x per jaar op, tijdens bijvoorbeeld Kaarslicht In 
Vreeswijk, de 4 mei-herdenking of tijdens uitvoeringen in De KOM.  
De KOM is ook de plek waar ze eens per maand op dinsdagavond 
repeteren. Margit Klaver heeft de leiding. Zij geeft les in De KOM aan 
volwassen leerlingen, kinderen en jongeren via de KunstKombinatie. 
Als fluitiste heeft zij jarenlang dwarsfluit en altfluit gespeeld in 
het Nederlands Fluitorkest. Het belooft een bijzondere middag te 
worden met prachtige muziek. Het optreden is van 16.00 tot 17.00 
uur. Aansluitend is er gelegenheid om in de huiskamer te genieten 
van een heerlijke kop huisgemaakte soep. Entree: €2,00. 
Soep: €2,50

GLUREN BIJ DE BUREN 
OP ZONDAG 9 FEBRUARI
6 x een optreden in Dorpshuis Fort Vreeswijk
Gluren bij de Buren vindt dit jaar in heel Nieuwegein plaats 
op zondag 9 februari 2020. In elke huiskamer zijn er tussen 
12.00 en 17.00 uur drie optredens met dezelfde act. Een 
optreden duurt maximaal 30 minuten. Huiskamers door de 
hele gemeente worden omgetoverd tot tijdelijke podia voor 
lokaal talent en op diverse plekken in Nieuwegein zijn er 
optredens variërend van rapformaties en theatermakers tot 
cabaretiers en 30-koppige koren. Kortom, voor ieder wat wils 
en ook nog eens gratis toegankelijk. 

IN HET DORPSHUIS IS DE VLOER 
VOOR ROBBERT REDERT ÉN 
ON STAGE
Robbert Redert

Met een EP opgenomen in 
Kytopia, kun je Robbert 
Redert met recht een 
aanstormend Utrechts 
talent noemen. Hij vertaalt 
liefdesverdriet naar muziek 
die je nog niet eerder 
hoorde. Verwacht 
herkenbare teksten in 
catchy popliedjes over 

liefde en verlangen. Tijden optreden (onder voorbehoud): 
12:45 uur / 14:15 uur / 15:45 uur.

Zang- en theatergroep On Stage

On Stage 
uit Houten 
is een select 
gezelschap 
van mensen 
met passie 
voor zingen 
en theater. Ze 
maken met 

hulp van professionals hun eigen voorstellingen, die ze op 
de meest verrassende plaatsen opvoeren. Daarnaast zingen 
ze wanneer daar een gelegenheid voor is. Hun motto is "Doe 
dingen waar je hart van gaat zingen". Tijden optreden (onder 
voorbehoud): 12:00 uur / 13:30 uur / 15:00 uur.
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WORKSHOP: PAASBLOEMSTUK MAKEN
Auteur: Ria Bitter

Woensdag 1 april verzorgt Carin Laarman 
een workshop ‘paasbloemstuk maken’. 
Alle materialen die u nodig heeft voor het 
maken van een kleurrijke herfstkrans zijn 
aanwezig. U neemt wel zelf een tangetje en 
een snoeischaar mee. Het eerste kopje koffie/
thee is ‘van het huis’.  De workshop duurt 
van 19.30 tot 21.30 uur en vindt plaats in het 
Dorpshuis Fort Vreeswijk. De kosten bedragen 
€ 20,- en met een N-pas € 5,-. Aanmelden: 
dorpshuisvreeswijk@gmail.com, of bij de 
beheerder via tel nr. 06-21664918. Eerdere 

deelnemers waren enthousiast en komen weer! Wacht niet te lang met 
aanmelden!

PUBQUIZ
Auteur: Ria Bitter
Elke 3e vrijdag van de maand kunt u meedoen met de beroemde PUBQUIZ 
van het Dorpshuis. Iedere maand zijn er verrassende, originele en moeilijke 
vragen. Wanneer u alleen komt, vormt u met anderen een team. U kunt 
ook als team komen. Wint u, dan gaat u met de roem naar huis én een fles 
Dorpswijn. Deelname kost slechts € 2,00 en dat is dan ook nog inclusief het 
1e kopje koffie/thee.

IN 2020 IETS NIEUWS ONTDEKKEN?  
Het is winter en het is koud buiten. In het Dorpshuis is het warm en droog. 
Weet jij wat karate is? In het Dorpshuis wordt elke woensdagmiddag door 
instructeur Melky Namere een training gegeven om je de eerste beginselen 
van karate te leren. Karate is een verdedigingssport waarbij souplesse 
(lenigheid), techniek en snelheid belangrijk zijn. Nieuwsgierig? Je kunt elke 
woensdagmiddag een gratis proefles volgen. Wie weet word jij dan ook net 
zo’n echte karateka als Melky Namere die al bijna 40 jaar met deze sport 
bezig is. Kinderen, zowel meisjes als jongens, die de training al volgen vinden 
de techniek en zelfverdediging niet alleen belangrijk, maar ook het leukst. 
Wanneer
Woensdag van 15.30-16.30 voor kinderen van 7 tot 12 jaar.
Woensdag van 18.30-19.30 voor kinderen vanaf 13 jaar.
Kosten
€ 10 per maand; met N-pas € 7.50 per maand.
Kleding
Voor de proefles: gemakkelijk zittende sportkleding; ook de eerste maand 
kun je in sportkleding de lessen volgen. Daarna heb je een karatepak nodig.
Aanmelden
Je kunt op woensdag naar het Dorpshuis komen of je aanmelden via de 
beheerder van het dorpshuis.

2727
WEEKAGENDA DORPSHUIS
FEBRUARI - MAART

MAANDAG
Ontmoetingscentrum      09.00 - 16.00 uur
Creatief schilderen                    10.00 - 12.00 uur
Koersbal                             13.30 - 15.30 uur
Parkinson café       14.00 - 16.00 uur
Creatief schilderen       14.00 - 16.00 uur
Koor RefreshSing               20.00 - 22.30 uur

DINSDAG
Ontmoetingscentrum           09.00 - 16.00 uur
Peuterspeelzaal Kind & Co      08.30 - 12.00 uur
Beter Bewegen   09.30 - 10.15 uur
Beter Bewegen  10.30 - 11.15 uur
Lunchcafé                                     12.00 - 13.00 uur
Vreeswijk = Muziek !                  15.15 - 18.45 uur
Country Line Dance                  19.30 - 21.00 uur
Schaakvereniging  19.00 - 24.00 uur

WOENSDAG  
Ontmoetingscentrum     09.00 - 16.00 uur 
Koersbal   10.00 - 12.00 uur
Inloop   09.30 - 12.00 uur
Schaakclub   14.00 - 16.00 uur 
Kindermiddag 1x per maand 14.30 - 16.00 uur
Karate     15.30 - 16.30 uur
Geinfilmers   19.30 - 22.30 uur

DONDERDAG 
Ontmoetingscentrum  09.00 - 16.00 uur
Tekenen en schilderen 09.30 - 11.30 uur
Creatieve workshop    10.00 - 11.30 uur
Puzzelruilbeurs   13.00 - 14.00 uur
Koor Geinse Wijsjes  14.30 - 15.30 uur
Tai-Chi   13.30 - 15.30 uur
Tai-Chi  15.00 - 17.00 uur
Eetcafé     17.30 - 19.00 uur

VRIJDAG  
Ontmoetingscentrum  09.00 - 16.00 uur
Peuterspeelzaal Kind & Co  08.30 - 12.00 uur
Wandelgroep   10.00 - 11.30 uur
Inloop   10.00 - 12.00 uur
Lunchcafé   12.00 - 13.00 uur
Wereldkeuken  17.00 - 19.00 uur
BINGO 2de vrijdag  20.00 - 22.00 uur
PubQuiz  3de vrijdag  20.00 - 22.30 uur

ZONDAG (laatste vd maand)   
Soep & cultuur    16:00 - 18.00 uur

Iedere maand extra activiteiten!
Meer informatie op www.fortvreeswijk.nl 
en www.facebook.com/FortVreeswijk
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L E U K  G E W E E S T ! 
Auteur: Monique de Beer - foto's: archief Dorpshuis Fort Vreeswijk - Marja van Eijk

DE WERELDKEUKEN VOOR 
VOLWASSENEN                         
Tien cursisten hebben genoten van de WERELDKEUKEN voor 
volwassenen. De lekkerste gerechten uit Koerdistan, Syrië, 
Colombia en Indonesië. Er is vraag naar meer avonden met 
internationale gastkoks. In maart organiseren we een tweede 
ronde workshops. Houd de aankondiging in de gaten!

EINDEJAARSDINER 2019
Al voor de 5e keer op rij is er door de vrijwilligers een grandioos eindejaarsdiner aangeboden aan buurtbewoners. Vijftig mensen 
uit de wijk hebben weer genoten. Zowel van het heerlijke diner, als van het gezelschap én de feestelijke aankleding. Hulde voor de 
organisatoren.

WOENSDAGMIDDAG: 
KINDERMIDDAG   
De middagen voor kinderen van 4 tot 10 jaar zijn altijd 
supergezellig. Iedere kindermiddag tussen 14.30 uur en 
16.00 uur doen we wat anders. In december hebben we weer 
geknutseld en daarna konden we uitrusten bij een (beetje) 
spannende film.

KOM JE DE VOLGENDE KEER OOK? 
19 februari :   Klein Carnaval 
18 maart :  Soepmiddag 
  (zelf soep maken en uitdelen) 
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L E U K  G E W E E S T ! 
Auteur: Monique de Beer - foto's: archief Dorpshuis Fort Vreeswijk - Marja van Eijk

NIEUWJAARSFEEST VOOR ALLE 
VRIJWILLIGERS                                         
Zondag 12 januari vierden we met 120 vrijwilligers de start van weer 
een mooi, actief nieuw jaar. Vrijwilligers van de Activiteitengroep 
Vreeswijk, het Wijkplatform, het Dorpshuis en ‘t Laantje spannen 
zich enorm in om het voor u en mij zo leuk mogelijk te maken 
in Vreeswijk. Samen zorgen zij ervoor dat het leuk wonen is in 
Vreeswijk en dat veel mensen iets voor elkaar betekenen. Dat doen 
zij met veel plezier en heel veel inzet. 
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Foto's: Marja van Eijk

WILT U OOK IETS VOOR 
UW WIJK BETEKENEN? 
Dat kan op allerlei manieren. 
Meld uw interesse via 
dorpshuisvreeswijk@gmail.com 
en we kijken met u welke activiteit 
het beste bij u past.

‘WERELDKEUKEN’ BESTE BUURTINITIATIEF IN DE 
PROVINCIE UTRECHT              
In de provincie Utrecht is zaterdag 18 januari het project ‘de WERELDKEUKEN’ van Dorpshuis Vreeswijk 
tot winnaar uitgeroepen. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot was voorzitter van de vakjury en heeft de prijs 
uitgereikt. De jury was unaniem lovend over de verbindende kwaliteiten van het project. Bovendien haalde 
de WERELDKEUKEN de meeste internetstemmen op. Meer dan 1200. Met dank aan allen die op ons gestemd 
hebben.

De WERELDKEUKEN ontving de Kern met Pit-trofee, met € 1.500 euro, bovenop de € 1000 euro voor alle 
12 genomineerden. Met dit bedrag kunnen we nog een heleboel rondes WERELDKEUKEN voor tieners en volwassenen organiseren.

Door het winnen van de provincieprijs, dingt de WERELDKEUKEN  mee naar de Gouden Pit die zal worden gehouden op 28 maart 
aanstaande tijdens het ‘We doen het Samen! Festival’ in Amersfoort. De landelijke winnaar maakt kans op 3.000 euro.

Foto rechts: WERELDKEUKEN wint Kern met Pit-trofee.
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CROCOD I L Ic r e a t i v e  a g e n c y
STRATEGY, CAMPAIGNS & DESIGN

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

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

STRATEGY, CAMPAIGNS & DESIGN

STRATEGY, CAMPAIGNS & DESIGN

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

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

CREATIVES MAKE
THE DIFFERENCE

(re)building & activating brands >>

DORPSHUIS DOET GOEDE ZAKEN 
OP DE BEURSVLOER   
Namens het Dorpshuis heeft Leni Mook goede zaken gedaan 
op de Beursvloer. Met de firma Scherrenberg was er een match 
voor het maken van een afdak voor de FortExpres (golfkar) 
en bovendien gaat deze onderneming meedenken over de 
buitenruimte van  Fort Vreeswijk. Verder was er een goede 
match met de firma Scholman over de buitenruimte van Fort 
Vreeswijk en een met het Nieuwegeins Kamerkoor voor een 
optreden in het Dorpshuis. Tenslotte nog een mooie met SVS 
Inburgering: zij gaan hun deelnemers stimuleren om als gastkok 
mee te doen met de WERELDKEUKEN van het Dorpshuis.

Foto's: Fototeam KenM

https://www.communigators.nl/
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Dorpshuis Fort Vreeswijk 
T 030-6060090
M 06-21664918
www.fortvreeswijk.nl
dorpshuisvreeswijk@gmail.com
www.facebook.com/Fort 
Vreeswijk

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

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

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

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

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

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

ALLES ONDER EEN DAK

AFSPRAKEN OMTRENT HET 
PUBLICEREN VAN FOTO'S IN DE 
BEUGELAER

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

www.accuraatplaagdieren.nl

John Zuurhout
06 - 24 97 24 10

Ruim 35 jaar ervaring in advies en bestrijding op maat

https://www.accuraatplaagdieren.nl/


Vooraf 
uitvaart regelen 

geeft rust

Meer informatie: www.pcbuitvaartzorg.nl

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

Tineke Swager
Gastvrouw uitvaartwinkel

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

PCB Uitvaartzorg 
Dorpsstraat 6
3433 CH Nieuwegein

Een wensenformulier om uw 
uitvaartwensen vast te leggen 

is gratis af te halen 
bij onze PCB Uitvaartwinkel.

In onze uitvaartwinkel 
kunt u ook vrijblijvend advies krijgen over:

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

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

https://www.pcbuitvaartzorg.nl/

