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DE KINDERCLUB
MIJMERINGEN VAN EEN VREESWIJKSE 
DORPSGIDS
DE PASSIE VAN ARJAN VERHEUL
ACTIVITEITEN KALENDER
ONDERNEMER IN BEELD
BOEK “50 JAAR NIEUWEGEIN”  
PUZZEL EN WIN Vreeswijkse woordzoeker

WIJKPLATFORM VREESWIJK
WIJKAGENT GERT-JAN VAN DE WAAL
KOM BINNEN, KOM KIJKEN, DOE MEE!
Dorpshuis Fort Vreeswijk

VRIJWILLIGERS GEZOCHT Vitaal Vreeswijk

AFHAALPUNT groente- en fruitpakketten

KINDERACTIVITEITEN
LEUK GEWEEST! Dorpshuis Fort Vreeswijk

https://www.instagram.com/beugelaer
https://www.facebook.com/Beugelaer
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ONTDEK 
MINOS PALLAS

De lekkerste gerechten uit 
de Griekse keuken

Wij brengen Griekenland dichterbij!

T 030-608 11 28

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

minospallas.nl -         www.facebook.com/minosnieuwegein

Bezorg en afhaaltijden:

Maandag t/m zondag vanaf 15:00 tot 21:00 uur.
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Handelskade 66  |  3434 BE Nieuwegein  |  030 606 2381
Maandag 10:00-18:00  | Dinsdag t/m Vrijdag van 8:00-18:00  |  Zaterdag van 7:30- 16:00

Slagerij Koekman 

Bekijk de week aanbiedingen 
op onze vernieuwde website 

www.slagerijkoekman.nl
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DE BEUGELAER 
DIGITAAL ONT VANGEN?

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

Voilà…..dit is het eerste nummer van de Beugelaer in het 
jaar 2022. De redactie wenst je het allerbeste toe. 

In deze kleurrijke editie is ruime aandacht voor het 
verwijderen van de oude boogbrug. Fons van Leusden heeft 
via Facebook maandenlang de voortgang bijgehouden in 
beeld en tekst. Aan ons vertelt hij waarom hij zo gefascineerd 
was. Rina Copier van den End vertelt in haar column hoe je 
van Vreeswijk naar Vianen en vice versa kwam toen er nog 
geen bruggen bestonden.

Nieuwegein vierde zijn 50ste verjaardag en ter gelegenheid 
daarvan is een prachtig koffietafelboek uitgebracht. Centraal 
staat het ontstaan van de wijken en daarmee het ontstaan 
van de stad.

Arjan Verheul vertelt over het brouwen van bier, want dat 
is zijn grote passie. Maar Arjan is ook een zeer betrokken 
Vreeswijker. Hij is vrijwilliger. En in alles wat hij doet is de rode 
draad het verbinden van mensen. Met zijn enthousiasme 
probeert hij zijn woonomgeving leuker te maken. En dat lukt 
hem!

We maken kennis met Gert-Jan van de Waal. Hij is onze 
nieuwe wijkagent. Begonnen als vakleerkracht gymnastiek 
in het speciaal onderwijs, zocht Gert-Jan meer verbreding 
en verdieping in zijn werk. Hij koos voor een carrière bij de 
politie. Zijn functie als wijkagent in Vreeswijk ziet hij als de 
kers op de taart.

Op fortvreeswijk.nl vind je de weekagenda met alle 
activiteiten. Kom binnen, Kom kijken, Doe mee! 

Op de website invreeswijk.nl vind je actuele informatie over 
activiteiten.

Veel leesplezier...!

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

DAG 2021 EN HOERA 2022

https://minospallas.nl/
https://www.instagram.com/slagerijkoekman
https://www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-online-beugelaer/
http://www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-online-beugelaer/
https://www.slagerijkoekman.nl/


AUTOCENTRUMDEWIERS.NL

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Uitstekende service
Enthousiast team

Constructieweg 4
3433 NN Nieuwegein

030 - 30 31 330
info@autocentrumdewiers.nl

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

AMBACHTELIJK BROOD  WEYDELAND KAAS  BELEGDE BROODJES
LUNCH  DELICATESSEN  WIJN

DE LEKKERSTE
BROODJES 

van Nieuwegein
KONINGINNENLAAN 10A - VREESWIJK

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

https://autocentrumdewiers.nl/
http://www.destijlfd.nl/
https://www.thuisbezorgd.nl/broodje-vreeswijk
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Samenwerkende 
buurtgroeperingen, 
erfgoedinstellingen, 
activiteitengroepen en 
ondernemers in Vreeswijk zijn 
in 2021 een initiatief gestart om 
onder de naam 'De Vaart van 
Nieuwegein' onze stad als een 
openluchtmuseum op de kaart 
te zetten.

Nieuwegein heeft een schat 
aan historische plekken, musea, 
buitenplaatsen, verdedigingswerken, 
waterwegen en dijken. En niet zomaar 
een watertje, een dijkje, een sluisje: dit 
betreft exemplaren die tot de meest 
interessante van Nederland behoren. 

En wat te denken van het varend 
erfgoed dat op diverse plekken in 
Nieuwegein te bewonderen valt.
Dit alles maakt Nieuwegein uniek voor 
de recreant en toerist en nodigt uit om 
te beleven, te bewegen, te ontmoeten 
en buiten te zijn. 

Dit jaar gaan we ons best doen om, 
in samenwerking met de gemeente 
Nieuwegein en de provincie Utrecht, 
diverse activiteiten te ontwikkelen.

Natuurlijk hopen we dat dit jaar de 
grote evenementen in Vreeswijk zoals 
Koningsdag, Authentieke Dag, intocht 
van Sinterklaas en Kaarslicht weer 
kunnen doorgaan.

En ook de onderstaande evenementen:
 De vaartochten vanaf de Museumwerf 

zijn een groot succes gebleken. Heel 
veel belangstellenden uit Nieuwegein 
en van ver daarbuiten, hebben de 
rondvaart door historisch Nieuwegein 
ervaren. 

 Heel veel fiets- en wandelroutes gaan 
door en langs Nieuwegein. We zullen 
deze routes verder ontwikkelen en 
met behulp van nieuwe technieken 
beter toegankelijk maken.

 Open Monumentendag en 'Gluren bij 
de buren' gaan we stevig promoten.

DE VAART 
VAN NIEUWEGEIN

Auteur : Koos Hofs
Foto's : Archief Beugelaer
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BOOGBRUG OVER DE LEK 
BIJ VREESWIJK
Fons van Leusden heeft via Facebook maandenlang 
stap voor stap de voortgang bijgehouden van 
het verwijderen van de boogbrug over de Lek bij 
Vreeswijk. Met veel enthousiasme fotografeerde 
en beschreef Fons wat hij zag gebeuren. Tot groot 
genoegen van velen!

“Ik wandelde altijd al graag richting Lekboulevard of 
de Beatrixsluizen. Toen de eerste werkzaamheden bij 
de boogbrug begonnen was dat reden voor mij om 
daar dagelijks naar toe te lopen. Puur omdat ik het zelf 
interessant vind om te zien hoe dat in zijn werk gaat. 
Techniek heeft mijn interesse en de combinatie bij dit 
project van pontons met kranen erop met daarbij de 
doorgaande scheepvaart maakte het voor mij zeer 
interessant om te volgen.”

Als hobby-fotograaf maakte hij dagelijks foto’s van de 
voortgang van dit bijzondere project, vanaf de oever of vanaf 
de Jan Blankenbrug. Toen hij spontaan een keertje wat foto’s in 
diverse lokale Facebook-groepen plaatste, leverde dat zoveel 
positieve reacties op dat hij besloot een dagelijkse update te 
plaatsen. En aangezien foto’s niet alles zeggen besloot hij er 
ook een uitleg van de werkzaamheden bij te geven.

“Dat heb ik geweten”, vertelt hij met een grote glimlach. 
“Ik kreeg dagelijks leuke reacties op mijn posts, vooral uit 
Vreeswijk en Vianen maar zelfs tot aan Bonaire en Canada. 
Bij de boogbrug werd ik een bekend gezicht, mijn ‘collega-
boogbrug-fotografen’ herkenden mij door mijn profielfoto 
op Facebook. Of wellicht ook door de markante hoed die ik 
draag. 

Ik werd op de Blankenbrug zelfs nog aangesproken door een 
oude klasgenoot van de School van de Grafische Vakken, die 
mij via Facebook herkend had. Dat was leuk na al die jaren!”

Maar ook de werkers aan de brug, met wie Fons zo nu en 
dan een praatje maakte, bleken zijn berichten op de voet te 
volgen. “De Mammoet-ploeg nam elke ochtend tijdens de 
koffiepauze mijn posts in detail door”, aldus een trotse Fons. 
“Ik kreeg zelfs een keertje een terugkoppeling van ze omdat 
mijn uitleg niet helemaal correct was. Dat was fijn, zo leerde 
ik ook weer wat bij!”

De eerste poging om de Lekbrug af te voeren op zondag 7 
november mislukte, een beschadigde kabel gooide roet in het 
eten. Met dank aan zijn opgebouwde contacten werd Fons al 
snel van deze tegenslag op de hoogte gesteld en hoefde hij 
niet de kou in. Zondag 21 november moest de Lekbrug er echt 
aan geloven. Fons ook; van 16.30 uur tot 2.00 uur ‘s nachts 
stond hij langs de oever van de Lek om geen minuut van het 
spektakel te missen. 

“Tja, en van dat stilstaan, daar kreeg ik het toch koud van. 
Gelukkig was ‘n nicht van me zo lief om langs te komen met 
warme chocolademelk en ‘n fles whiskey. Daarvan heb ik maar 
een paar slokken genomen, want ik moest natuurlijk nog wel 
scherpe foto’s maken”, aldus een grinnikende Fons. “En tot 
mijn grote verrassing kwam Léon Chaigneau van Restaria Het 
Anker ook nog langs om broodjes kroket te brengen. Hij wilde 
mij zo bedanken voor al mijn posts op Facebook, zodat hij 
onder zijn werk alles kon volgen. Is dat nou niet aardig?!”

“De volgende dag, weer opgewarmd, heb ik natuurlijk overal 
een kijkje genomen. 

Foto's     :  Fons van Leusden
Auteur  :  Ghislaine Schilder
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BOOGBRUG OVER DE LEK 
BIJ VREESWIJK

Eerst bij de Beatrixsluis waar de boogbrug op een ponton lag. 
Maar ik ben ook nog even naar de Lekboulevard gegaan. Dat 
was wel een apart gezicht zo zonder die markante boogbrug. 
Toch, wat me trof was het vrije zicht op de Jan Blankenbrug. 
Want wat is die brug een architectonisch hoogstandje. En nu 
eindelijk zichtbaar vanaf de Vreeswijkse kant”, aldus Fons.
Op de vraag of hij nu in een gat gevallen is, antwoordt Fons 
volmondig nee! 

“Tot eind maart dit jaar wordt nog gewerkt bij de Jan 
Blankenbrug. Onder andere het landschap wordt hersteld. Ik 
blijf daar zo nu en dan polshoogte nemen. Daarnaast staat in 
de nabije toekomst de verbreding van de A27 op de planning. 
De ‘groene brug’ aan de andere kant van Vreeswijk zal worden 
uitgebreid met een tweede brug. Ook dat project heeft mijn 
interesse en zal ik gaan volgen.”



Op 13 december 2021 is de wijkbus Vreeswijk officieel gaan 
rijden tussen Vreeswijk en het stadscentrum. Een feestelijke, 
eerste rit was het startschot van deze twee jaar durende proef, 
waarbij wethouder Ellie Eggengoor het stuur eenmalig overnam 
van één van de vrijwilligers. 

De gemeente Nieuwegein, provincie Utrecht, Qbuzz en het 
VrijwilligersHuis zijn de samenwerking aangegaan om een 
wijkbus te realiseren. Het inkorten van buslijn 77 door provincie 
Utrecht eind 2019, was een groot gemis voor veel inwoners. 
Hiermee is de directe OV-verbinding tussen Vreeswijk en 
Cityplaza komen te vervallen. Als de proef succesvol is, is de 
kans groot dat de wijkbus definitief opgenomen wordt in het 
Nieuwegeinse OV-aanbod. Wij hopen dan ook dat veel inwoners 
gebruik gaan maken van deze wijkbus en het reizen als zeer 
prettig en praktisch ervaren. 

REISINFORMATIE 
Maandag tot en met vrijdag rijdt buslijn 565 van 8:14 uur tot 
18:14 uur tussen halte Berkstraat en Stadscentrum. Op zaterdag 
start de bus een uurtje later en begint de dienstregeling om 
9:14 uur, de eindtijd blijft met 18:14 onveranderd. De complete 
dienstregeling vind je terug op https://www.u-ov.info/lijn/
QBUZZ/u565/1

Deze dienstregeling is opgenomen in de officiële dienstregeling, 
de vertrektijden zijn ook terug te vinden bij de haltes en op de 
matrixborden. Daarnaast kun je via 9292.nl alle reisinformatie 
en mogelijke vertragingen direct raadplegen. Iedereen kan van 
het busje gebruik maken met een OV-chipkaart of een ander 
OV-abonnement. Ook kan in de bus met PIN een enkeltje worden 
gekocht.

VRIJWILLIGERS 
Een groep van enthousiaste, vrijwillige chauffeurs bestuurt 
dagelijks de bus en wordt hierbij aangestuurd door het 
VrijwilligersHuis. De wijkbus biedt plaats aan 8 reizigers en 
kan bestuurd worden door iedereen met een rijbewijs, er is 
geen groot rijbewijs nodig. Er wordt vanaf het begin met veel 
enthousiasme gereageerd op de functie van wijkbuschauffeur. 
Na een rijvaardigheidstraining kan je bijna direct achter het stuur 
als je dat zou willen. 

De chauffeurs zijn nog op zoek naar collega’s die het team komen 
versterken. Naast de wijkbus besturen zijn er ook mogelijkheden 
om als planner of coördinator aan de slag te gaan. 
Aanmelden voor een vrijwilligersfunctie kan via 
info@vrijwilligershuis-nieuwegein.nl.

Auteur : Peter Bakker, coördinator VrijwilligersHuis Nieuwegein
Foto : FototeamKenM. De eerste rit.

VRIJWILLIGERS OP DE WIJKBUS

8

De chauffeurs zijn nog op zoek naar collega’s die het team komen versterken. Naast de wijkbus 
besturen zijn er ook mogelijkheden om als planner of coördinator aan de slag te gaan. 

Aanmelden voor een vrijwilligersfunctie kan via info@vrijwilligershuis-nieuwegein.nl.
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IJsclub Rijn en Lek

Het weghalen van de Boogbrug was de afgelopen tijd groots 
in het nieuws. Maar er was natuurlijk ook een tijd dat er geen 
bruggen waren. Hoe gingen de mensen van Vreeswijk toen 
naar Vianen en vice versa? Daar zorgden de Pinnemakers 
voor.

Met Pinnemakers bedoelen we mannen die passagiers en 
goederen in een bootje over de Lek brachten. Op die manier 
onderhielden zij de eerste verbinding tussen Vreeswijk en Vianen. 
In de Resolutieboeken van de Gemeente Vreeswijk worden de 
Pinnemakers al in 1588 genoemd. Deze veerschippers waren 
verenigd in een gilde. Hun gildebrief kregen ze van de stad 
Utrecht en daarin waren strenge regels opgesteld. Zo moest een 
schipper tenminste 20 jaar oud zijn en een jaar schipperservaring 
hebben. Ook moest hij in het bezit zijn van een degelijke schuit. 
Deze schuiten werden twee keer per jaar geschouwd, veiligheid 
voor alles.

Het overzetten door de Pinnemakers gebeurde niet, zoals we 
zouden verwachten, bij toerbeurt, maar door het lot. En wel door 
het gooien met dobbelstenen. Wie het hoogste aantal ogen 
gooide, mocht de eerstvolgende klant overzetten. Elke morgen 
werd hiermee begonnen en dat ging de hele dag zo door. Dat 
dobbelen mocht alleen gebeuren in het Pinnemakershuisje, 
dat gezamenlijk eigendom was en op de Kade stond. Over deze 
plaats wordt ook gesproken als ‘het Utrechts End’.

In de tijd van de Patriotten en de Prinsgezinden begon op 13 
september 1787 een goed voorbereide veldtocht van de Pruisen, 
die orde op zaken kwamen stellen. Er moesten veel troepen over 
de rivier gezet worden op weg naar Amsterdam. Er lag echter een 
fregat van de tegenstanders op de Lek, dat geducht tegenstand 
bood. Uiteindelijk kwam er wat artillerie te hulp, zodat het 75 
koppen tellende fregat zich overgaf.

Ook tijdens de tiendaagse veldtocht werden er veel militairen 
over de rivier gebracht op weg naar België. Op 22 mei 1831 
vertrok luitenant Maquis de Thouars vanuit Utrecht naar het leger 
in het zuiden. De luitenant ging met nog enige manschappen 
in de laatste boot. De schipper was een ervaren zeeman, maar 
onbekend met de stroom van de rivier. Hij probeerde in een 
rechte lijn over te steken, maar onverwacht sloeg er een brede 
golf in de boot. De geschrokken mannen sprongen op, waardoor 
de boot omsloeg. De schipper en zes militairen verdronken.

De Pinnemakers hebben gevaren tot de opening van de 
schipbrug op 1 april 1840. Het enige wat nog aan deze 
veerschippers herinnert, is de grote koperen kroon in de 
Dorpskerk met in de top het wapen van Vreeswijk. Deze is 
geschonken in 1683. 

Rina Copier van den End

Foto's: Rina Copier en Het Utrechts archief
 

- column -

HET 
PINNEMAKERS 

GILDE

Gezicht op Vreeswijk voor 1672. Herkenbaar is de sluis die 
toegang geeft tot de vaart, de verbinding van Utrecht met de 
Lek. De schepen op de rivier kunnen vrachtschepen zijn en 
bootjes van de pinnemakersveren. (Het Utrechts archief)

Pinnemakers

Gildebrief
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NIEUWJA ARSWE NSE N 
M E NSE N OP DE MAR K T
door Mart van Sas

Ik ging 2 mensen die een marktkraampje hebben en 
1 bezoeker hun nieuwjaarswensen vragen en wat ze 
willen bereiken in 2022.

J O R DY (‘ T S TO E PJ E)
Jordy wil graag dat hij en iedereen om zich 
heen gezond blijft. Ook wil hij graag meer 
genieten van de kleine dingen en leven 
met de dag.

J E LLE (H O LL AN D K A A S C E N T R U M)
Jelle wil meer voor zijn famillie en zijn 
vrienden klaarstaan, met wat maakt 
hem niet uit. Zijn nieuwjaarswens is zijn 
motorrijbewijs halen en dan mooie routes 
in Nederland te rijden. En hij wil graag 
bewuster leven.

M E V R O U W D E J O N G (B E ZO E K E R)
Mevrouw De Jong wil heel graag dat we 
corona onder controle krijgen en dat alle 
mensen weer kunnen doen wat ze willen.

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

Redactie:
Mart van Sas
Lotte de Kruijf
Lauren Koster
Simone Kranghand
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Wat heb je nodig?
  1 blik gecondenseerde melk {397 gram}
  340 gram pure chocolade*
  90 gram m&m’s 
  45 gram biscuitjes 
  30 gram mini marshmallows (extra m&m’s biscuitjes 

en mini marshmallows ter decoratie) 
  ovenschaal 
  steelpannetje 
  bakpapier

En nu maar beginnen.
(doe in je oven schaal wat bakpapier om het 
te bedekken) 
In een steelpannetje doe je de chocolade en de gecondenseerde melk. 
Op laag vuur laat je de chocola smelten tot je een egalen massa heb.
Is alle chocolade stukjes gesmolten doe dan de m&m’s biscuitjes en mini 
marsmellows toe en roer ze goed (en vlot) door het mengsel heen en stort 
dit dan in je ovenschaal. Gebruik een spatel om het gelijkmatig in de vorm 
te verdelen. Gooi nu je decoratie er doorheen, zet het een uur buiten de 
koelkast. Als  dat klaar is zet het dan 4 uur in de koelkast. Snij het dan in 
stukjes …en…SMULLEN MAAR

SNE EUWPR ET IN VR E ESWIJK

door Lauren Koster en Simone Kranghand

De winter is weer begonnen de sleeën en de schaatsen kunnen weer 

uit de kast worden gehaald, maar de vraag is waar kun je nou het 

best sleeën en schaatse
n in Vreeswijk? 

We hebben een paar plekken vo
or je uitgezocht, De be

ste plekken 

om te sleeën zijn: als je o
p het paadje langs de kabelbaan loopt 

kom je uit op de dijk en daar ligt vaak een helebo
el sneeuw dus een 

goede plek om te sleeën. Als je verder over de dijk loopt en dan 

zie je verderop een trappetje met een paadje, daar staan normaal 

allemaal schapen maar in de winter ligt er een hele be
rg sneeuw 

dat is dus ook een goede plek. Loop je het hele 
paadje af kom je 

bij een voetbalveldje de kooi daar is het ook leuk om te sleeën. Ik 

(Lauren) heb een hond
. Het is een zwarte Labrador. Hij heet Rakker die kan goed 

voor de slee en kan je zo voor
uit trekkken door de sneeuw. 

WA AR K U N J E LE U K SCHA AT S E N? 

Bij het fort ligt altijd een dikke laag ijs met wat sneeuw aan de ene kant daar kun je met de slee 

ook heel leuk ijs sleeën. H ET L A ANTJ E
door Lotte de Kruijf

Ontmoetingsgebouw ’t laantje in Vreeswijk is 
sinds jaren een plek voor 65+ en oud-schippers.  

Mijn opa gaat er ook vaak heen. Ik denk wel 4 keer in de week.
Van uit het gebouw het laantje kijken ze uit op de lek en Vianen. 

Bij het laantje komen meestal 65+ en heel soms jongeren. 
Hij is elke dag open om half 1, behalve op zondag.

Het Laantje is ontstaan ongeveer begin jaren 70 en de aannemer is Florie 
en hij heeft het geschonken. Het Laantje is nu in beheer van het Fort. 
Ze komen bij het laantje om er te praten, om de krant te lezen of om 

een kaartspel te spelen en daar bij krijgen ze een kop koffie.

Het laantje wordt beheerd door allemaal vrijwilligers van het Fort. 
Voeger stond er een biljard in en een dart spel. Voor de vragen 

en om oude verhalen te horen kan je daar heen gaan en 
altijd op het bankje voor het Laantje zitten en vragen 

naar de verhalen, want ik weet niet 
alle oude verhalen.

11

HET LE K K E RSTE R ECE P T VOOR ROCK Y ROAD!



Auteur : Jan Monster
Foto boven : De Oude Sluis rond 1900, Utrechts Archief.
Foto rechts : Leen van Dijk, bijnaam Leen Baba.
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MIJMERINGEN VAN EEN 
VREESWIJKSE DORPSGIDS
Jan Monster is geboren en getogen in Vreeswijk. En elke dag staat 
hij vanuit zijn raam even te kijken naar de Oude Sluis en iedere dag 
komen dan de mijmeringen.

Herinneringen uit mijn kindertijd

Hoewel de Oude Sluis in mijn kindertijd al was gesloten, was er 
toch altijd levendigheid op het dorp. De melkboer, de groeteboer, 
de olieboer, de bakker en anderen. Ze kwamen allemaal nog aan 
huis, vaak met paard en wagen

Wij speelden veel op straat, auto’s waren er nog niet zo veel. Wanneer 
we een oud onderstel van een kinderwagen vonden was daar al 
snel een kar van gemaakt, eventueel met stuurinrichting, bediend 
door twee touwen. Alle benodigdheden en gereedschappen 
daarvoor haalden we uit de winkel van mijn vader. Dan, in razende 
vaart, vanzelf, naar beneden rijden, vanaf de Molenstraat de 
Dorpsstraat op of vanaf de Lekstraat de Oude Sluis op.

Iedereen kende jou en jij kende iedereen, volwassenen en kinderen. 
Zo was daar altijd “Leen”, zoals wij hem kenden. Manchester pak 
en mooie pet. Dagelijks rondom de sluis in de weer met een grote 
bezem van wilgentakken, tot op hoge leeftijd. 

Vele herinneringen…

Nu, als dorpsgids, vertel ik mensen over de geschiedenis van 
ons dorp, maar soms laat ik daar iets van mijn “eigen vroeger” in 
doorklinken en vertel dan weleens over Leen Baba, zijn bijnaam, 
zoals velen in Vreeswijk een bijnaam hadden. Hij heette in 
werkelijkheid Leen van Dijk, was sluisknecht toen de sluis nog 
in werking was en later, samen met zijn moeder, koster van de 
Hervormde Kerk aan de Verlengde Dorpsstraat. 

Er was natuurlijk een moment dat Leen en de sluismeester voor de 
allerlaatste keer de deuren sloten. Hoe was dat, wat zouden ze toen 
hebben gedacht, wat ging er door hen heen na al die jaren? 

Ongetwijfeld zijn ze daarna bij café De Hoop nog een borrel 
gaan drinken…

Iedere dag sta ik vanuit mijn raam even te kijken naar de Oude 
Sluis en iedere dag weer, mijmeringen…

Oude Sluis
Voor Leen van Dijk (“Leen Baba”)

Het water staat nu altijd laag, de sluis is ingeslapen.

Het lijkt, ze weet het zelf nog niet.

Verwacht nog steeds een volgend schip, dat met geladen ruim haar 
kolk in zal varen.

Waarna bedrijvigheid ontstaat: Leen Baba legt de trossen, de meester 
sluit de deuren en opent dan de schuiven aan de and’re kant.

Een bakker brengt nog snel een mand met brood voor op de lange 
vaart.

En op de trappen vult een vrouw een emmer water voor de was.

Maar sinds dit laatste schip de Lek op is gevaren, gaat alles steeds aan 
haar voorbij.

De sluis is dicht gemaakt.

Zij ligt daar stil, het water laag.

Is toch tenslotte ingeslapen.

Jan Monster
Vreeswijk, maart 2005/november 2021

Gidsengroep Vreeswijk
Het dorp Vreeswijk heeft een geschiedenis die ver teruggaat 
tot in het begin van de 9e eeuw. Wij mogen het verhaal over 
ons mooie dorp vertellen. Ga je met ons op pad, dan leer je 
Vreeswijk pas écht kennen! De kosten zijn € 2,50 per persoon. 
Contact per mail gidsengroepvreeswijk@gmail.com of bel Jan 
Monster 06-43004043.
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Arjan Verheul is een man van vele ideeën en passies. Rode draad 
in alles wat hij doet is het verbinden van mensen. Met veel 

inzet en enthousiasme probeert Arjan zijn woonomgeving leuker 
te maken. “Het is belangrijk dat je je buurt goed kent, dan voel je je 
vanzelf ook veiliger en woon je prettiger.”

Auteur: Ghislaine Schilder
Foto's:  Arjan Verheul

Grootste passie van Arjan is het brouwen 
van zijn eigen bier. Inmiddels heeft hij al 
diverse soorten gebrouwen waaronder 
een IPA met de naam ‘Mogguh’. “In 
Vreeswijk groet men elkaar met ‘mogguh’, 
wel zo leuk een biertje naar deze gewoonte 
te vernoemen. Mijn grote droom is ooit 
een echte brouwerij op ‘t dorp, hopelijk 
komt dat er ooit van!”, aldus Arjan.

In de Ir. F.W. Conradstraat en omgeving is 
hij niet alleen vanwege zijn bier bekend, 
maar vooral vanwege de minibieb die 
in zijn voortuin pronkt. “Onze minibieb 
heeft veel aanloop en voldoet echt aan 
een behoefte. We hebben meegedaan 
aan de landelijke dag van de minibieb met 
een kinderprogramma, dat was een groot 
succes. De vele positieve reacties geven 
ons positieve energie. En leuk om te zien 
dat de minibiebs in het dorp inmiddels 
navolging krijgen van plantenbiebs.”

Daarnaast helpt hij al jaren mee 
bij het optuigen van de verlichte 
kerstbomen in de straat, een 
prachtige traditie die al meer 
dan 50 jaar bestaat. En de laatste 
jaren probeert hij de buurt 
mee te krijgen met zijn passie 
voor alles wat met Halloween 
te maken heeft. Ieder jaar pakt 
hij samen met zijn vrouw Esmé 
uit en wordt de voortuin in 
Halloween-sferen omgetoverd. “Het slaat 
aan, steeds meer buren versieren hun 
huis en voortuin en de eerste Halloween-
feestjes worden al gevierd”, vertelt Arjan. 

Via zijn inzet als vrijwilliger probeert Arjan 
ook het dorp een beetje positiviteit te 
geven. “Alles wat ik doe komt uit m’n hart. 
Het is voor mij niet meer dan logisch wat 
voor mijn medemens te betekenen, daar 
haal ik veel plezier en voldoening uit”, legt 
Arjan uit. 

“Vrijwilligers spelen een grote rol in de 
mate van saamhorigheid in het dorp. 
Sinds kort ben ik als vrijwilliger bij Soep 
& Cultuur op het Fort begonnen. Mijn 
bijdrage varieert van het regelen van 
een optreden tot het inschenken van 
soep. Hartstikke leuk! Ik heb ooit tegen 
Roy Platje gezegd, die ik ken van de 
Authentieke Dag, dat het mooi zou zijn 
als wij in de toekomst de opvolgers van 
Eef en Gé zouden mogen worden. We zijn 
aardig op weg!”, besluit hij lachend.

13DE PASSIE VAN 
ARJAN VERHEUL
“Alles wat ik doe komt uit mijn hart” 



DECEMBER
KAARSLICHT
In Vreeswijk
Sfeervol Vreeswijk omgetoverd
tot een sprookje tussen 
19.00 en 22.00 uur.
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SEPTEMBER
AUTHENTIEKE DAG
In Vreeswijk
Zaterdag 3 september 2022 
ronken van 12.00 tot 17.00 
uur de klassiekers door 
Vreeswijk. Volle aandacht is er 
voor het rijdend erfgoed.

03

APRIL MEIAPRIL

FEBRUARI MAART MAART

FEBRUARI

VOORJAARSDINER    
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Op 22 april organiseren we 
rondom Pasen een gezellig 
samenzijn. Het diner start om 
17.00 uur.

SOEP & CULTUUR
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Theater Totaal.
16.00-17.00 uur.

KONINGSDAG
In Vreeswijk
Koningsdag met gezellige 
activiteiten.

SOEP & CULTUUR
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Ton de Gruijter en Joost van 
Dongen.
16.00-17.00 uur.

POLITIEKE AVOND 
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Vanaf 19.00 uur bent u 
van harte welkom en staat de 
koffie klaar.

AFHAALPUNT  
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Start afhaalpunt biologische 
groente- en fruitpakketten. Wie 
meedoet, kan elke woensdag 
tussen 15.00 en 17.00 uur 
de tas ophalen.

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

22 2927

27 09 12

16
FEBRUARI

KINDERACTIVITEIT
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Een groot verkleedfeest met 
schminken. Met prijsjes voor 
wie het mooist verkleed zijn! 
14.30 uur - 16.00 uur.

16

NOVEMBER
INTOCHT SINTERKLAAS
In Vreeswijk
Sinterklaas en zijn Pieten 
komen met de boot aan in 
Vreeswijk. 
13.30 - 15.30 uur.

12

NL DOET
Dorpshuis Fort Vreeswijk
We kunnen die dag altijd hulp 
gebruiken. Ben je benieuwd 
wat er op zo’n dag gebeurt 
en wil je nieuwe mensen 
ontmoeten? Zet de datum 
dan alvast in je agenda.
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100 JAAR MODEBEWUST WINKELEN IN VREESWIJK

Dat een Vreeswijks familiebedrijf zijn 100-jarig bestaan mag vieren is 
met recht een bijzondere gebeurtenis. Henk en Wieneke Ariese is het als 
3e generatie gelukt het succesverhaal van De Oude Sluis Men & Women 
voort te zetten. De basis van hun succes is steeds weer goed inspelen 
op wat de klant wil en blijven investeren en innoveren. Samen met hun 
trouwe klantenkring hebben ze de eerste week van oktober het 100-jarig 
jubileum feestelijk gevierd.

“Wat hebben we een prachtig jubileum gehad!”, kijken Henk en Wieneke 
tevreden terug. “Veel klanten hebben de moeite genomen om langs te 
komen en samen met ons en onze 6 vaste medewerkers te toosten op 
ons prachtige verleden en op een nog mooiere toekomst. Dat hebben we 
ontzettend op prijs gesteld.”

In de 37 jaar dat Henk en Wieneke samen aan het roer van het familie-
bedrijf staan hebben ze hun klanten kinderen en kleinkinderen zien 
krijgen. “Zo leuk om die verschillende generaties hier samen te zien 
winkelen, dat is echt bijzonder. Veel klanten herinneren zich ook nog 
mijn ouders en mijn grootouders. Mijn moeder is enorm trots op ons 
en volgt nog steeds de ontwikkeling van het familiebedrijf op de voet”, 
vertelt een trotse Henk.

Henk en Wieneke Ariese zijn inmiddels de derde generatie die aan 
het roer van De Oude Sluis staat. In 100 jaar tijd heeft het bedrijf 
een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Henk en Wieneke hebben 
middels verbouwingen de vloeroppervlakte meer dan verdubbeld 
en ze hebben er voor gezorgd dat De Oude Sluis een bekende 
naam in de regio is geworden. “Dat moest ook wel”, licht Henk toe, “want 
in tegenstelling tot de eerdere generaties Ariese kunnen Wieneke en ik 
niet meer alleen van onze Vreeswijkse klanten leven. Wij hebben ingezet 
op zowel een lokaal als een regionaal klantenbestand en dat heeft goed 
uitgepakt. Met onze webshop hebben we zelfs klanten uit heel Nederland.” 
Wieneke voegt toe: “Maar uiteindelijk is het wel het prettigste om onze 
klanten persoonlijk te ontmoeten en te kunnen adviseren. Loop ook eens 
vrijblijvend binnen bij ons, iedereen is van harte welkom!”

Op de vraag of de toekomst nog een 4e generatie Ariese in petto heeft, 
geven Henk en Wieneke aan dat het nog afwachten is welke plannen hun 
kinderen voor hun toekomst hebben. “Maar dat maakt ook niet uit hoor, 
want Vreeswijk is nog lang niet van Wieneke en mij af!”, aldus een lachende 
Henk.

Auteur : Ghislaine Schilder
Foto's : De Oude Sluis Men & Women
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De Oude Sluis Men & Women
Oude Sluis 10-12

3433 ZC Nieuwegein (Vreeswijk)
T 030-6062289

www.deoudesluis.com

O N D E R N E M E R  I N  B E E L D 
DE OUDE SLUIS MEN & WOMEN 



Boodschappen Bus
Hoogzandveld

VERTREK:

KONINGINNELAAN

AANKOMST: 

HOOGZANDVELD

ONZE BOOD- 
SCHAPPENBUS  
VERTREKT 
OP WOENSDAG 
EN VRIJDAG 

OM 11.00 UUR 
VANAF DE 
BUSHALTE IN 
VREESWIJK.

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

SAMEN VERANTWOORD ONDERNEMEN

Prins Hendriklaan 18
3433 EG Nieuwegein

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

T  06 25 02 09 55
KvK 59699876

Verbouwen, verhuizen of je interieur vernieuwen?

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

Doelgerichte
Online Marketing

voor bedrijven 
in de recreatie en reisbranche

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

 

LUNCH 
DINER 
DRINKS

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

ook voor een heerlijke 
lunch kunt u bij ons terecht! 

https://www.facebook.com/AHHoogzandveld/
https://www.oorburg-intermodaal.com/
https://www.vonneshomestyling.nl/
https://redonlinemarketing.nl
https://www.restariahetanker.nl/
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Nieuwegein bestond in 2021 
vijftig jaar. De Historische Kring 
Nieuwegein heeft vanwege de 
verjaardag van de stad het boek 
‘Nieuwegein 50 jaar’ uitgebracht. 
Het boek met de titel 
‘Nieuwegein 50 jaar, gepland, 
gelaagd, geslaagd’ gaat over het 
Nieuwegein van nu en hoe het is 
ontstaan.

In 1971 werden de dorpen Vreeswijk en 
Jutphaas samengevoegd. Zo ontstond 
de groeikern Nieuwegein. Een jonge 
gemeente, maar de oorsprong ligt in de 
Middeleeuwen. Er is veel moois te zien, 
maar in lijstjes van de lelijkste steden 
eindigt Nieuwegein altijd in de top 10. 
Hidde van der Kluit, voorzitter van de 
Historische Kring Nieuwegein, weet wel 
hoe dat komt: “Het is een gebrek aan 
kennis en komt over het algemeen van 
mensen die met honderd kilometer 
per uur over de A2 rijden. Zij kennen 
Nieuwegein alleen van de afslagen. Stap 
eens op de fiets of ga wandelen en leer 
Nieuwegein met al zijn moois kennen.” 

RODE DRAAD
Van der Kluit praat met trots over het 
fraai vormgegeven boek: “Als rode draad 
in het verhaal wordt stilgestaan bij het 
ontstaan van de wijken en daarmee het 
ontstaan van de stad.  

Het gaat over de nieuwe architectuur. 
Het staat bol van leuke weetjes zoals 
de dubbele straatnamen die aangepast 
moesten worden toen Jutphaas en 
Vreeswijk één werden. En welke stad 
heeft in korte tijd drie stadshuizen 
gehad? Bekende en oud Nieuwegeiners 
komen aan het woord, maar ook nieuwe 
inwoners van de stad. In tekst en beeld.”

KOFFIETAFELBOEK
Van der Kluit: “Het idee was om een echt 
koffietafelboek te maken. Zo’n boek lees 
je niet zomaar in één keer uit. Dat ligt op 
tafel, dat zie je in, je leest wat en gaat iets 
na. Daardoor leer je de stad begrijpen. Zo 
is het gepland en gelaagd. Voor ons nu al 
geslaagd. Een plezier om in te lezen en te 
kijken.”

DERTIG SCHRIJVERS
“Als lezer maak je een reis door de tijd. 
Heel bijzonder”, zegt Van der Kluit en hij 
vervolgt: “Het is niet in chronologische 
volgorde geschreven. Je wordt als lezer 
meegenomen in het ontstaan van je 
eigen wijk. Dertig schrijvers, allemaal 
vrijwillig, hebben een bijdrage geleverd 
aan dit boek. En daar moest iemand dan 
nog weer logica in aanbrengen”. 
Het boek gaat over politiek, cultuur, 
maatschappij, geografie, (water)wegen, 
het kastelenlint, Kerkveld, Park Oudegein, 
de molens, onderwijs, vrijwilligerswerk, 
het ziekenhuis, scholen, economie en 
nog veel meer. 

Geboren en getogen Nieuwegeiners 
komen aan het woord, maar ook nieuwe 
inwoners van de stad. 

IN TEKST EN BEELD
Het boek telt ruim 250 pagina’s en 
heeft een representatieve harde kaft. 
Het is te koop voor €29,95 bij de drie 
Brunawinkels in Nieuwegein en in 
Museum Warsenhoeck. 
Het is ook digitaal te bestellen via 
www.museumwarsenhoeck.nl.

BOEK OVER 50 JAAR NIEUWEGEIN  
EEN PRACHTIG KOFFIETAFELBOEK

Auteur : Hans Kraak
Foto : Hans Kraak 
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DAG ‘IJZEREN DAME’
Maandag 13 december was de dag dat het laatste deel van 

de oude Lekbrug langs Vreeswijk voer.

Foto: Daniel P.J. van Heugten
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bevriezen  
bevroren                                                                                        
chocolademelk                                                                             
dassen                                                                                           
dooi                                                                                                
erwtensoep                                                                                    
gezondste                                                                                       

glad                                                                                                  
gloeiwijn                                                                                         
haard                                                                                               
hagel                                                                                                
handschoenen                                                                                
isoleren                                                                                            
ijspret                                                                                               

ijsschots                                                                                           
kachel                                                                                               
koud                                                                                                 
krabben                                                                                            
kruik                                                                                                  
maillot                                                                                               
mutsen                                                                                              

nat                                                                                                      
openhaard
pindasnoer
rillen
schaatsen
sjaal
slee

smelten
sneeuwen
sneeuwpop
sneeuwpret
sneeuwschuiver
stampot
temperatuur 

thermometer
vetbol
vriest
vuurkorf
wak
wanten
weer

OPLOSSING:

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

THEMA: 
WINTERTIJD

Mail de oplossing, uw naam 
en telefoonummer naar 

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

Vreeswijkse vlag en een 
cadeaubon t.w.v. € 30,00
van Restaria het Anker.

De inzendingstermijn 
sluit op 13-03-2022.

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Zoek ze op en streep ze af. 
De overblijvende letters vormen achter elkaar de oplossing. De winnaar wordt bekend gemaakt op onze website 
www.invreeswijk.nl en op onze Facebookpagina “InVreeswijk”.
De puzzel is ook digitaal op te lossen, klik hier.

  N   E   Z   E    I   R   V   E   B   V   U   U   R   K   O   R   F
  E   S   D   T   H   N   J    I   W    I   E   O   L   G    I   T   P
  S   T   N   P   H   J    I   J   S   P   R   E   T   L   O   O   N
  T   A    I   E    I   E   D   A   L   G   M    I   P   L   P   E   J
  A   M   W   D   E   N   R   T   A   E   P   A   L   W   L   K   L
  A   P   S   L   L   U   D   M   D   E   A    I   U   L   W   R    I
  H   O   S   E   H   K   W   A   O   L   A   E    I   N   N   A    I
  C   T   G   A   A   A   L   S   S   M   E   R   E   T   N   B   J
  S   A   A   C   T   O   N   R   C   N   E   R   E   R   E   B   S
  H   R   H   K   C   E   E   D   S   H   O   T   N   O   T   E   S
  D   E   R   O   T   T   M   N   S   R   U   E   E   E   L   N   C
  L   N   H   W   N   U   E   P   V   C   R    I   R   R   E   L   H
  T   C   R    I   T   E   W   E   E   E   H   K   V   E   M   O   O
  S   E   W   S   U   A   B   O   L   R   A   O   U   E   S   B   T
  E   P   E   W   N   A   T   O   H   W   A   W   E   E   R   T   S
   I   N   E   T   N   E   S   S   A   D   P   T   D   N   T   E   J
  R   N   E   V   K    I   U   R   K   R   E   O   U   L   E   V   A
  V   N   D   R   A   A   H   N   E   P   O   K   O   U   D   N   A
  G   E   Z   O   N   D   S   T   E    I   W   E   E   R   R   D   L

WAT BETEKENT DIT GEZEGDE? Mail de oplossing, uw naam en telefoonummer naar beugelaer@invreeswijk.nl.

wind
winterslaap

https://www.facebook.com/invreeswijk/
https://woordzoekerfabriek.nl/oplossen/s425XKb4ICmrIXXt4uhNQ7mcyQGql76J.html
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Zoek ze op en streep ze af. 
De overblijvende letters vormen achter elkaar de oplossing. De winnaar wordt bekend gemaakt op onze website 
www.invreeswijk.nl en op onze Facebookpagina “InVreeswijk”.
De puzzel is ook digitaal op te lossen, klik hier.

WINNAARS VREESWIJKSE WOORDZOEKER
De juiste oplossing van de prijspuzzel van editie 5 was: Lachen moet je leren 
schreien komt vanzelf. We feliciteren Willem en Plony IJzelenberg met de gewonnen 
prijs, een originele Vreeswijkse vlag en cadeaubon van Slagerij 
Gelderblom Koekman. 

OOK K ANS MAKE N 

OP E E N LEUKE PRIJS?

Mail de oplossing naar beugelaer@invreeswijk.nl. 

Wie weet bent u de volgende prijswinnaar.

21

AFTUIGEN EN OPRUIMEN
De IR. F.W. Conradstraat bestaat inmiddels 54 jaar. En bijna net zo lang is er de traditie om met kerstbomen de straat gezelliger te maken. 
Op zaterdag 8 januari was het weer aftuigen en opruimen geblazen. Jong en oud hielpen mee en mevrouw Valkenburg zorgde weer 
voor twee heerlijke appeltaarten. Op naar het volgende jaar.

https://www.facebook.com/invreeswijk/
https://woordzoekerfabriek.nl/oplossen/s425XKb4ICmrIXXt4uhNQ7mcyQGql76J.html


VOOR AL UW ELEKTROTECHNISCHE 
WERKZAAMHEDEN

royinstallaties@outlook.com
06-24667372 - Nieuwegein

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

VAKKUNDIG MAATWERK IN KLIMAATBEHEERSING

Nijverheidsweg 9HH
3433 NP  Nieuwegein

T 030 - 604 30 73
www.scholmanservicebedrijf.nl

CROCOD I L Ic r e a t i v e  a g e n c y
STRATEGY, CAMPAIGNS & DESIGN

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

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

STRATEGY, CAMPAIGNS & DESIGN

STRATEGY, CAMPAIGNS & DESIGN

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

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

CREATIVES MAKE
THE DIFFERENCE

(re)building & activating brands >>

Ook adverteren  
IN DE BEUGELAERIN DE BEUGELAER? 

Wilt u ook uw bedrijf promoten 
op deze pagina?

Stuur een mail naar beugelaer@invreeswijk.nl 
en informeer naar de mogelijkheden.

https://www.facebook.com/roy.dejong.54/about
https://www.haarstudiochantal.nl/
https://www.scholmanservicebedrijf.nl/
http://www.communigators.nl
https://www.invreeswijk.nl/wp-content/uploads/2022/02/Advertentie-abonnement-Beugelaer-2022-2-def.pdf
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Het platform bestaat uit bewoners en vertegen-
woordigers uit organisaties in Vreeswijk. Ook de 
gemeente Nieuwegein is vertegenwoordigd bij het 
overleg, dat eenmaal per zes weken gevoerd wordt.

Tijdens het overleg van 6 december 2021 is gesproken over 
projecten, die de komende jaren in Vreeswijk uitgevoerd 
gaan worden. Zo zijn er redelijk eenvoudige projecten, zoals 
het herstraten van stoep of straat. Er zijn ook projecten van 
grote(re) omvang waar de gemeente verantwoordelijk voor 
is. De gemeente informeert bewoners en betrekt hen bij de 
plannen. Hiervoor wordt een projectgroep gevormd door de 
gemeente en zal een ‘klankbordgroep’ van belanghebbenden 
gevormd worden. De ene keer zullen dat bewoners zijn, maar 
ondernemers kunnen hier ook aan deelnemen. Hierbij valt te 
denken aan projecten als de bomenkap in de Buurman-, en 
Conradstraat, naast de herinrichting van de straat. Overleg 
hierover tussen projectleider en enkele bewoners is gaande, 
vooral over het vervolgproces. Denk hierbij aan het betrekken 
van bewoners.

Ook de renovatie van de bestrating van de Dorpsstraat en 
Koninginnenlaan is een soortgelijk project. Voor bewoners, 
maar ook zeker voor ondernemers, is het van groot belang om 
vooraf te weten wat en wanneer dat gaat gebeuren. Zodat er 
geen afsluiting/renovatie plaatsvindt in het hoogseizoen.

Een derde voorbeeld van een dergelijk project is de 
herinrichting van de buitenruimte van het Fort Vreeswijk.  
Hierover wordt al een tijd overlegd tussen betrokkenen, maar 
helaas tot nu toe zonder concreet resultaat. Mogelijk dat de 
nieuwe opzet van projecten het proces kan versnellen. Als 
laatste voorbeeld valt de woningbouw aan de Emmaweg te 
noemen (voormalige locatie van de Pinguïn). Op 18 januari 
2022 was een eerste overleg van gemeente met omwonenden.

Bij projecten van derden is de gemeente niet alleen 
verantwoordelijk, maar altijd afhankelijk van derden, zoals 
Rijkswaterstaat (werk Koninginnensluis), het Hoogheem 
raadschap (werk aan de Oranjebrug) of bijvoorbeeld Mitros 
(bouwplannen). De gemeente overlegt met deze organisaties, 
maar is niet verantwoordelijk voor de uitvoering. Wel zal, waar 
nodig en mogelijk, gepleit worden voor afstemming op andere 
lopende projecten.

Mitros
Onder het motto: ‘in de wijk is de bewoner/ondernemer 
de deskundige’ pleit het WPV voor betrokkenheid van die 
deskundigen. Vanuit dat idee zijn we indirect betrokken bij de 
plannen van Mitros voor de Margriet-, Tram- en Irenestraat. 
Het WPV is hierin geen partij, maar pleit voor goede en open 
communicatie tussen de betrokkenen. En daarnaast is er een 
pleidooi voor een terugkeergarantie voor de mensen die 
gedwongen moeten verhuizen (voor een betaalbare prijs).

Auteur: Piet Daalhof
Foto boven: Archief Beugelaer

Het Wijkplatform Vreeswijk (WPV) vertegenwoordigt Vreeswijk en heeft als doel het bevorderen van de 
woon- en leefomgeving in Vreeswijk, met behoud van het karakter van de historische dorpskern.
Het WPV werkt nauw samen met andere belanghebbenden in Vreeswijk, zoals Stichting Fort Vreeswijk, 
Stichting Activiteitengroep Vreeswijk, de Museumwerf, Ondernemersvereniging Vreeswijk, de Willem 
Alexanderschool en Mitros. 
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Wat gaan de politieke partijen doen met uw stem na de 
gemeenteraadsverkiezingen? Het WijkPlatform Vreeswijk 
houdt een politieke avond op woensdag 9 maart en nodigt u 
uit om in debat te gaan met de politieke partijen die meedoen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Vanaf 19.00 
uur bent u van harte welkom en staat de koffie klaar. Om 19.30 
uur start het programma en aan de hand van stellingen laten we 
de lijsttrekkers aan het woord over hun standpunten voor 

de komende vier jaar. Op het programma komen diverse thema’s 
aan bod met daarbij een onafhankelijke gespreksleider.

Wilt u een onderwerp aandragen dan kunt u dat e-mailen 
(wpvreeswijk@ gmail.com) naar het secretariaat van het 
WijkPlatform Vreeswijk.  Uiteraard is het doorgaan van deze 
avond wel afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat 
moment gelden

Politieke Avond in Dorpshuis Fort Vreeswijk 
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Opgegroeid in Nieuwegein, is Vreeswijk voor 
Gert-Jan van de Waal geen onbekend terrein. 
Vanaf september vorig jaar is hij weer vaker te 
vinden in ons dorp, nu als onze nieuwe wijkagent.

Begonnen als vakleerkracht gymnastiek in het speciaal 
onderwijs, zocht Gert-Jan na verloop van tijd meer verbreding 
en verdieping in zijn werk. Hij koos voor een carrière bij de 
politie. Eerder werkte hij in het centrum van Utrecht en in 
Woerden. Vanwege zijn behoefte om meer contact met 
bewoners te krijgen, solliciteerde hij vorig jaar op de functie 
van wijkagent. “Dat ik wijkagent in Vreeswijk mocht worden, is 
echt als de kers op de taart”, aldus Gert-Jan.

Terugkijkend op zijn eerste half jaar als wijkagent in Vreeswijk, 
voelt Gert-Jan zich vooral welkom in de wijk.“Ik kan gemakkelijk 
ergens binnenlopen en bewoners maken graag een praatje 
met me”, vertelt hij. “Bijzonder aan Vreeswijk is de diversiteit in 
de wijk; een mix van lage en hoge inkomens en van koop- en 
sociale huurwoningen. Opvallend is dat er weinig meldingen 
uit Vreeswijk bij de politie binnenkomen. Vaak moet ik de 
informatie echt bij de mensen zelf halen. Het aantal auto- en 
woninginbraken is relatief laag in Vreeswijk, de vraag die bij 
mij opkomt is of iedereen wel alles meldt bij ons. Mijn oproep 
is om dat wel altijd te doen. Wij als politie kunnen niet alles 
zien en hebben daarnaast te maken met onderbezetting. We 
hebben dan ook echt de hulp van de bewoners nodig. Dus zie 
je dingen waarvan je denkt dat die wel eens verdacht kunnen 
zijn, vertel het ons alsjeblieft!”

Behalve wijkagent is Gert-Jan ook inzetbaar bij 112-meldingen 
en de afhandeling van incidenten vanuit de regio. Ook is hij 
familie-agent. Bij heftige incidenten, zoals een zwaar ongeval, 
functioneert hij als het aanspreekpunt voor familieleden. 
“Een emotioneel zware taak, maar wel met veel voldoening.” 
Daarnaast draait hij ook avond- en nachtdiensten. Gert-Jan: 
“We rijden ‘s avonds en ‘s nachts veel rond, ook in Vreeswijk. 
We rijden niet alleen in politieauto’s maar ook onopvallend in 
gewone auto’s. We zijn meer aanwezig dan iedereen wel eens 
denkt”.

Als wijkagent onderweg in Vreeswijk is het zijn grootste 
uitdaging om zichtbaar te zijn voor de bewoners. Gert-Jan 
legt uit: “Om laagdrempelig aanspreekbaar te zijn, probeer ik 
zo vaak als mogelijk op de fiets onderweg te zijn. Ik maak 
graag een praatje met inwoners. Spreek me aan of bel me 
via telefoonnummer 0900-8844 als u bijvoorbeeld kinderen 
‘s avonds laat nog op straat ziet. Door uw meldingen kunnen 
wij ervoor zorgen dat jeugdwerkers of boa’s ingezet worden. 
En naar aanleiding van de meldingen wordt ook de politie-
inzet in de wijk bepaald. 

Alleen samen maken we 
de wijk veiliger en prettiger!”

Auteur: Auteur: Ghislaine Schilder
Foto boven: Gert-Jan van de Waal

de nieuwe wijkagent Gert-Jan van de Waal
MAAK KENNIS MET
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Wijkbewoners van Vreeswijk voeren het dagelijks beheer over Dorpshuis Fort Vreeswijk. 
Zij zorgen dat er een gevarieerd aanbod van activiteiten voor wijkbewoners in 
Vreeswijk aangeboden wordt en er een centraal ontmoetingspunt in de wijk is.

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

Het Dorpshuis is het centrale ontmoetingspunt voor alle bewoners, in de wijk Vreeswijk. Dus ook 
voor u en voor jou! We bieden voor iedereen wel wat. In normale tijden bruist het Dorpshuis van 
de activiteiten en ontmoetingen tussen mensen. Zoals iedereen, hopen ook wij dat deze tijden 
weer snel aanbreken en dat we kunnen doorgaan met alles wat we graag willen doen!

Om een idee te geven waarvoor je in het Dorpshuis terecht kan, volgt hieronder een 
kleine opsomming. We hopen dat er iets voor jou bij is, en dat we binnenkort (opnieuw) 
kennis kunnen maken. Wat kun je bij ons vinden en waarvoor kun je bij ons terecht?
 een hele kast vol boeken waaruit je kunt kiezen en die je gratis kunt meenemen
 een aparte dubbele kast met kinderboeken
 op donderdagmiddag kun je een puzzel komen ruilen
 op woensdagochtend zit Henk klaar om je te helpen met programma’s op je smartphone, tablet of laptop
 ook kan Henk helpen met het installeren van de app voor de QR-code
 er is (bijna) altijd iemand die een kopje koffie voor je inschenkt en tijd heeft voor een praatje
 mooie ruimtes voor het vieren van een feestje of voor bijeenkomsten
 een leuke plek om vrijwilligerswerk te doen
 allerlei activiteiten: creatief, sportief en voor de gezelligheid
 voldoende ruimte om zelf met een idee en/of wens te komen
 een plek om nieuwe mensen te leren kennen
 startpunt voor een sportieve wandeling op vrijdagochtend
 verschillende mogelijkheden om met anderen samen te eten
 kinderactiviteiten
 en nog veel meer, zie ook de weekagenda

WIL JE MEER WETEN? 
Neem dan contact met ons op via info@fortvreeswijk.nl of bel naar 06 21664918 (beheerder Dorpshuis). 
Neem ook eens een kijkje op onze website: www.fortvreeswijk.nl. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
“Lichtpuntjes” voor het Dorpshuis
Lichtpuntjes 
Soms zijn ze groot 
Soms zijn ze klein 
Je hoeft ze niet te zoeken 
Want je kunt er ook een zijn

Als Dorpshuis zijn wij op zoek naar “Lichtpuntjes”: mensen die 
zich willen inzetten om van het Dorpshuis een nog mooiere en 
warmere plek te maken. Ben jij dat “Lichtpuntje”? 

Heb je misschien tijd over, waarin je jezelf wilt laten schijnen 
en er zijn voor anderen? Dan zien wij je graag schijnen in 
het Dorpshuis, bijvoorbeeld als beheerder, barvrijwilliger of 
vrijwilliger bij diverse activiteiten. 

Laat jouw licht schijnen en meld je aan via 
vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com. 
Ook als je eerst meer wilt weten over het doen van 
vrijwilligerswerk, kun je contact met ons opnemen via 
dit e-mailadres.

KOM BINNEN, KOM KIJKEN, DOE MEE!  
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Vind je het leuk om samen met andere vrijwilligers 
mee te helpen bij gezellige activiteiten op Fort 
Vreeswijk? Een clubje van vijf vrijwilligers is namens het 
Dorpshuis in 2021 begonnen met Vitaal Vreeswijk, gericht op 
gezond leven en bewegen. Regelmatig komen we bij elkaar 
om te bekijken welke activiteiten we gaan organiseren. In 2021 
hebben we een Sport- en Beweegweek georganiseerd en alle 
deelnemers waren super enthousiast. Dat willen we in 2022 
weer gaan doen. Er zijn nog veel meer plannen om samen 
lekker te bewegen! 

Voor nu zouden we het heel leuk vinden als iemand tijd heeft 
om een aantal bijeenkomsten op het Fort te organiseren. Denk 
bijvoorbeeld aan onderwerpen als gezond bewegen, gezonde 
voeding en hoe je zo vitaal mogelijk blijft. 

We hebben al contact met diverse organisaties die daar iets 
over willen vertellen. Ben jij iemand die dit zou kunnen 
organiseren? Heb je ongeveer 3 uur per maand de tijd? 

Karin en Marjon spreken graag met je af om er meer over te 
vertellen. En natuurlijk helpen de andere vrijwilligers ook mee. 
Het samen met anderen doen maakt het namelijk een stuk 
gezelliger!

We horen graag van je via e-mail vitaal@fortvreeswijk.nl of 
bel met Marjon (06 416 689 35). Mocht je er nog vragen over 
hebben, dan kun je ons natuurlijk ook mailen of bellen.

Platform Vitaal Vreeswijk
Karin, Hans, Koos, Maarten 
en Marjon

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR VITAAL VREESWIJK

DORPSHUIS  FORT VREESWIJK 
AFHAALPUNT BIOLOGISCHE GROENTE- EN FRUITPAKKETTEN
Het Dorpshuis wordt afhaalpunt voor biologische groente- en fruitpakketten van leverancier Odin, de grootste 
biologische voedselcoöperatie van Nederland. Het eten komt rechtstreeks van de boer, wordt zo onverpakt mogelijk 
geleverd en is 100% biologisch. Daarmee is het lekker, gezond en goed voor het milieu. Het Dorpshuis start deze 
samenwerking met Odin, omdat we het waardevol vinden dat inwoners de kans hebben om dichtbij huis biologische 
groente en fruit af te halen.

Je kunt kiezen uit verschillende soorten tassen met groente 
en/of fruit. De tassen kosten tussen de 9 en 16,25 euro per 
week. Op www.odin.nl lees je meer over de inhoud. Er worden 
recepten meegeleverd, zodat je inspiratie krijgt wat je met de 
inhoud van het pakket kunt bereiden.

START OP 16 FEBRUARI 
Wie meedoet, kan elke woensdag tussen 15.00 en 17.00 uur 
de tas ophalen bij het Dorpshuis. In overleg kan ook een ander 
tijdstip worden afgesproken. Bij het ophalen van de tas kun je 
meteen je bestelling voor de week erop doorgeven. De eerste 
leverdag is woensdag 16 februari. 

MEEDOEN?
Je kunt je aanmelden via info@fortvreeswijk.nl. 
Wil je op 16 februari je eerste tas ontvangen, dan 
kun je je t/m 8 februari aanmelden. Meld je je 
later aan, dan laten we weten wanneer je de 
eerste tas kunt ophalen.

MELD JE NU AAN 

voor biologische 

groente- en 

fruitpakketten

http://www.odin.nl/doe-mee/groenteabonnement/inhoud
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WEEKAGENDA DORPSHUIS
VASTE ACTIVITEITEN FEBRUARI, MAART 
EN APRIL

MAANDAG
Ontmoetingscentrum  09.00 - 16.00 uur
Creatief schilderen       10.00 - 12.00 uur
Creatief schilderen  14.00 - 16.00 uur
Parkinson café       14.00 - 16.00 uur
Ukelelies II  19.30 - 21.00 uur
Koor RefreshSing                        20.00 - 22.30 uur

DINSDAG
Ontmoetingscentrum    09.00 - 16.00 uur
Peuterspeelzaal Kind & Co    08.30 - 12.00 uur
Beter Bewegen   09.30 - 10.15 uur
  10.30 - 11.15 uur
Lunchcafé                                    12.00 - 13.00 uur
Country Line Dance           19.30 - 21.00 uur

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

DONDERDAG 
Ontmoetingscentrum  09.00 - 16.00 uur
Creatieve workshop    10.00 - 11.30 uur
Puzzelruilbeurs   13.00 - 14.00 uur
Koor Geinse Wijsjes  14.30 - 15.30 uur
Eetcafé     17.30 - 19.00 uur
Cursus buikdansen  19.30 - 21.00 uur

VRIJDAG  
Ontmoetingscentrum  09.00 - 16.00 uur
Peuterspeelzaal Kind & Co  08.30 - 12.00 uur
Wandelgroep   10.00 - 11.30 uur
Inloop   10.00 - 12.00 uur
Lunchcafé   12.00 - 13.00 uur
Bingo 
tweede vrijdag van de maand 20.00 - 
22.30 uur
Pub-Quiz 
derde vrijdag van de maand 20.00 - 22.30 uur

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

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

RUIMTE MUSEUM VREESWIJK KOMT VRIJ 
Jarenlang was het Museum Vreeswijk een vaste gebruiker van ruimte in het 
Fort. Recentelijk zijn de drie erfgoedinstellingen Museum Warsenhoeck, 
de Museumwerf en het Vreeswijks Museum een nadere samenwerking 
aangegaan. Dat betekent, dat het Vreeswijks Museum niet langer gehuisvest 
blijft op het Fort. Een deel van de museumstukken gaat naar Warsenhoeck. 
De stukken die betrekking hebben op de waterwegen gaan naar de 
Museumwerf. Het Dorpshuis kan plek vrijmaken voor dat wat typisch 
Vreeswijks erfgoed is. Het vertrek van het museum betekent dat er een flinke 
ruimte vrijkomt in het fort. We zijn op zoek naar ideeën hoe deze ruimte 
ingevuld kan worden. 
Wie heeft er een suggestie? 
Neem dan vooral contact op met het Dorpshuis: info@fortvreeswijk.nl. Er 
is nog tijd om een nieuwe bestemming te bedenken, want het verantwoord 
ontmantelen van het Vreeswijks Museum neemt flink wat tijd in beslag. 
Totdat de ruimte vrijkomt, blijft de Historische Kring Nieuwegein de ruimte 
gebruiken. Maar omdat de voorbereiding voor een nieuwe functie ook tijd 
vraagt, willen we daar nu alvast over nadenken. We waarderen het als je met 
ons meedenkt! 

ONTMOETINGSPLEK ’T LAANTJE
Het huidige gebouwtje aan het begin van de Voorhavendijk is oorspronkelijk 
gestart als een schotbalkenloods van de rijkshulpschutsluis (aan de Lekzijde 
van Frederiksoord), waarschijnlijk tussen 1818 en 1823. Het gebouw lag recht 
tegenover de aanlegsteiger in de Lek. Het werd op die manier een bekende 
verzamelplaats voor de lokale schippers, en vooral ook van de oud-schippers. 
Dat is altijd zo gebleven.

In 1960 dreigde het gebouw te worden gesloopt. Maar toen het in latere 
jaren overgedragen werd aan Vreeswijk, was dat gevaar geweken. Door het 
bouwbedrijf van Hass Florie werd het in 1975 niet gerenoveerd, waarna de 
gemeente het onderhoud overnam. Sindsdien is het een ontmoetingsplek 
van veel Nieuwegeiners geworden. Een plek voor een praatje en een kaartje 
voor een vaste groep gebruikers. De groep heeft zich een paar jaar geleden bij 
het Dorpshuis aangesloten. Mocht het ook iets voor jou zijn, ga dan een keer 
kijken. Doordeweeks zijn er rond de middag meestal wel mensen aanwezig.

Het gebouwtje is natuurlijk prachtig gelegen op de dijk, met vrij uitzicht op 
de Lek. Mocht je het een keer willen huren voor een kleine bijeenkomst of een 
vergadering, dan kan dat vaak wel. Neem voor meer informatie contact op 
met Sjaak Slokkers: (sjaakslokkers@ziggo.nl / 06 18291065).

DORPSHUIS  FORT VREESWIJK 
AFHAALPUNT BIOLOGISCHE GROENTE- EN FRUITPAKKETTEN
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INLOOPSPREEKUUR LAPTOP, 
TABLET EN TELEFOON - 
ELKE WOENSDAG

Heb je een vraag over het 
gebruik van je laptop, tablet 
of telefoon? Kom dan langs 
op het inloopspreekuur 
van Henk Bleeker. Elke 
woensdagochtend van 
10:00-12:00 uur zit Henk 
voor je klaar om vragen te 
beantwoorden. Weet je niet 
precies welke mogelijkheden 
je computer, tablet of 

telefoon biedt, ben je bang dat er iets fout kan gaan als je 
iets doet, of dat er gegevens verloren gaan? Samen met Henk 
kun je kijken hoe je je apparaat goed kan gebruiken. Henk 
biedt ondersteuning bij praktische zaken zoals: hoe werkt 
je apparaat, welke programma’s/apps zijn handig om te 
gebruiken, hoe kan je beeldbellen of berichtjes versturen. 

Op dit moment zijn zij bezig met werken van Mozart, 
Mendelssohn, Glazunov en Holst. Muziek voor iedereen! 
 

24 APRIL: NO REGRETS
No Regrets staat te popelen om je te laten genieten van een 
mix van folk, country en een vleugje bluegrass. Nummers van 
o.a. the Steeldrivers, the Death South, The Devil makes Three 
en David Luning komen langs. De instrumentale begeleiding 
bestaat uit gitaren, basgitaar, banjo, ukelele, accordeon  en 
mondharmonica.

29 MEI: THEATER TOTAAL
Theater Totaal is een muziek/theater-(t)huis voor artiesten 
met een verstandelijke beperking. In een sociaal klimaat 
waarin lichtheid van het bestaan, onderlinge hulp, begrip, 
zelfvertrouwen en zelfredzaamheid centraal staan, ontwikkelen 
de artiesten hun uitzonderlijke talent door middel van scholing 
en vertoning.

26 JUNI: OPTREDEN NOG ONBEKEND
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De volgende activiteiten worden de komende maanden 
voor volwassenen georganiseerd. Wil je meedoen en staat 
er vermeld dat je je vooraf moet aanmelden? Dat kan via 
info@fortvreeswijk.nl of door te bellen naar het Dorpshuis 
06-21664918.

SOEP & 
CULTUUR 
FEBRUARI T/M JUNI
Elke laatste zondag van de maand 
(16.00-17.00 uur) organiseren we Soep & Cultuur. We starten 
met een voorstelling en sluiten de middag af met een kop 
huisgemaakte soep. Er staan mooie optredens op de agenda. 
Wees welkom! Op het moment van dit schrijven weten we 
nog niet (i.v.m. de geldende coronamaatregelen) of er bij Soep 
& Cultuur vrije inloop is, of dat vooraf aanmelden noodzakelijk 
is. Actuele informatie vind je op www.fortvreeswijk.nl.  

27 FEBRUARI: TON DE GRUIJTER 
EN JOOST VAN DONGEN 
Stadsdichter Ton de Gruijter leest voor uit eigen werk, 
afgewisseld met cellospel van Joost van Dongen. De kern 
van Tons teksten komt uit zijn boek Stadsparabelen. In 2017 
won Ton de Nieuwegein Award voor Kunst & Cultuur en tot 
op heden publiceerde hij zes bundels. Joost speelt cello, 
improviseert, componeert, maakt games en doet allerlei 
muzikale experimenten.  

27 MAART: 
STRIJKORKEST DILEGNO 
Het strijkorkest DiLegno is in 2015 ontstaan uit het Trio 
DiLegno dat werd gevormd door Corinne Britzel, Willy Houdijk 
en Maria Voorhout. Op 20 maart van dat jaar (2015) vond de 
eerste repetitie plaats onder aanvoering van Liesbeth Muijs. 
DiLegno heeft al eerder in het Dorpshuis opgetreden en hun 
repertoire varieert van barok tot hedendaagse muziek. 

In deze tijd waarin corona nog volop aanwezig is in onze samenleving, is het moeilijk om vooruit te kijken en activiteiten te 
plannen. Onderstaand lees je over activiteiten, die we van plan zijn te verzorgen de komende tijd. Op het moment dat deze 
Beugelaer verschijnt, is nog niet duidelijk of ze ook daadwerkelijk allemaal kunnen plaatsvinden. Actuele informatie over 
wat er mogelijk is lees je op www.fortvreeswijk.nl en op onze Facebookpagina (www.facebook.nl/fortvreeswijk).
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uitgebreide netwerk inschakelen. Het spreekuur is niet 
bedoeld voor het uitvoeren van reparaties of het oplossen 
van technische problemen. Aanmelden is niet nodig, je kunt 
gewoon langskomen op het spreekuur.

WORKSHOP SALSADANSEN - 
16 FEBRUARI 
Wie wil kennismaken met salsadansen of zin heeft om een 
avond lekker te bewegen, kan op woensdag 16 februari 
(19.30-20.30 uur) meedoen aan deze workshop. Salsadansen is 
een leuke manier om meer te bewegen en je lichaam soepeler te 
maken. Dit kan heel goed alleen, dus ook zonder (dans-)partner 
kun je heel goed meedoen aan deze activiteit. Professioneel 
dansleraar Celia Barradas leert je in deze workshop de eerste 
bewegingen van deze van oorsprong Cubaanse dans. Celia 
komt oorspronkelijk uit Mexico en het dansen zit in haar bloed. 
Er is veel vraag naar de lessen van Celia; we zijn blij dat we Celia 
hebben kunnen boeken. Deelname kost € 5,-. N-pashouders 
betalen € 2,50. Aanmelden kan t/m 10 februari.

CURSUS BUIKDANSEN -  
START 16 EN 17 FEBRUARI 
Wil jij ook met veel plezier en op muziek een soepel lijf krijgen? 
Dan is buikdansen misschien iets voor jou. Bij buikdansen 
laat je alle lichaamsdelen onafhankelijk van elkaar bewegen. 
Buikdansen is voor iedereen: ervaren en onervaren, jong en 
oud. Joke Roomenburg verzorgt de lessen. Joke heeft zelf eerst 
allerlei verschillende dansen geleerd, en geeft nu met veel 
plezier haar kennis van het buikdansen door. De les start met 
een warming-up, dan volgt een stuk techniek, dan gaat de 
groep aan de slag met een dansje, en de les eindigt met een 
cooling down. De lessen vinden plaats op woensdag van 
9.30 tot 11.00 uur en op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 
uur. Je kunt kiezen welke dag je mee wilt doen. De cursus 
bestaat uit 10 lessen. Deelname kost €70,-, N-pashouders 
betalen € 20,- De eerste les is op woensdag 16 februari of 
op donderdag 17 februari. Dit is een kennismakingsles. Na 
deze les kun je je definitief opgeven. Deelname aan de eerste 
kennismakingsles kost € 5,-. N-pashouders betalen € 2,50. 
Aanmelden kan t/m 8 februari.

NL DOET 2022  
Op 11 en 12 maart is er de landelijke actie 
NL Doet van het Oranjefonds. Ook dit jaar 
doet het Dorpshuis daar aan mee, en wel op 
zaterdag 12 maart. 

We kunnen die dag altijd hulp gebruiken. Ben je benieuwd wat 
er op zo’n dag gebeurt, wil je nieuwe mensen ontmoeten, wil je 
ervaren hoe leuk het is om samen met anderen te klussen voor 
een leuk, opgeruimd en gezellig Dorpshuis? Zet de datum dan 
alvast in je agenda. Via de website van het Fort en Facebook 
houden we je op de hoogte van wat we gaan doen, en hoe je je 
kunt aanmelden.

UKELELE GROEP UKELELIES II - 
START 21 MAART
Samen ukelele (leren) spelen, zingen en vooral veel lol hebben 
met elkaar! Dat doen de Ukelelies uit Utrecht al jaren met 
elkaar. Omdat deze groep vol zit, starten we een tweede 
groep in Nieuwegein. Onder de bezielende leiding van Harriet 
Zuidervaart ga je een heel repertoire aanleren: vrolijke en 
gevoelige liedjes om mee te zingen. Eén keer per maand komt 
de groep bij elkaar om samen te spelen, en één keer per maand 
is er een online les. Af en toe gaan we optreden, soms samen 
met de Ukelelies uit Utrecht. De lessen vinden elke derde 
maandag van de maand plaats van 19.30-21.00 uur. De 
eerste les is op 21 maart. Deelname kost € 7,50 euro per maand. 
N-pashouders betalen € 4,-. Aanmelden kan t/m 9 maart.

Harriet Zuidervaart

VOORJAARSDINER - 22 APRIL  
Een eindejaarsdiner was in december niet mogelijk gezien de 
toen geldende regels. Hopelijk is er in het voorjaar weer meer 
mogelijk. En daarom organiseren we rondom Pasen een gezellig 
samenzijn. Op vrijdag 22 april vindt er een voorjaarsdiner plaats. 
Het diner start om 17.00 uur. Opgeven kan vanaf 1 april (geen 
grapje). Verdere details worden bekendgemaakt via 
www.fortvreeswijk.nl en Facebook. 
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GEEN EINDEJAARSDINER, 
WEL EEN PRESENTJE VOOR 
WIJKBEWONERS
Voor het tweede jaar op rij kon er geen einde-
jaarsdiner plaatsvinden in het Dorpshuis. We wilden 
het einde van het jaar niet zomaar voorbij laten gaan 
en hebben daarom ook dit jaar een manier bedacht 
om wijkbewoners iets te kunnen aanbieden. Een 
groep van 15 vrijwilligers heeft met veel liefde 
en aandacht heerlijke appelflappen gemaakt, 
mooi ingepakt en vervolgens rondgebracht 
bij ongeveer 60 inwoners van Vreeswijk. De 
reacties van de mensen die de pakketjes kregen 
thuisbezorgd waren heel positief, het gebaar 
werd erg gewaardeerd. We zijn blij dat we dit 
hebben kunnen doen. 
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KINDERACTIVITEIT (4-10 JAAR)  
Ook de komende maanden zijn er weer leuke activiteiten op de 
woensdagmiddag voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar. De enthousiaste 
vrijwilligers kijken er elke maand weer naar uit. Jullie hopelijk ook! 
Tot en met april staan de volgende activiteiten op het programma:
 16 februari  Een groot verkleedfeest met schminken. Met prijsjes voor  
  wie het mooist verkleed zijn!
 16 maart  Het voorjaar begint bijna en we gaan leuke voorjaars-/  
  paasversieringen maken.
 20 april  Cupcakes en koekjes bakken. Wie wordt de beste junior   
  bakker van Vreeswijk?     
De activiteiten zijn op woensdagmiddag van 14.30-16.00 uur. Deelname 
kost € 1,-. Graag aanmelden via vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com.

WERELDKEUKEN (10-14 JAAR) - 
START 9 MAART 
Tieners tussen de 10 en 14 jaar kunnen weer meedoen met de Wereldkeuken: 
de cursus internationaal koken. Op woensdag 9 maart start een nieuwe ronde, 
waarin de kinderen de wereld leren kennen door te koken met gastkoks uit 
de wijk. Op 9, 16, 23 en 30 maart krijgen de deelnemers les in het bereiden 
van gerechten uit Finland, Suriname, Syrië en Koerdistan. We sluiten de 
Wereldkeuken af op 6 april. Dan mogen de ‘wereldkoks’ gasten uitnodigen. 
Die eten dan tegen betaling van €5,- p.p. mee (N-pas geeft korting). De kosten 
voor deelname voor 5 keer bedragen € 25,-. Jongeren met een N-pas betalen 
€ 10,-. Dit bedrag is inclusief de maaltijden. We beginnen om 17.00 uur met 
koken en zijn om 19.00 uur klaar met eten. Per avond zijn er twee ouders 
aanwezig om te helpen met de organisatie. Aanmelden kan t/m 1 maart via 
info@fortvreeswijk.nl of door te bellen naar het Dorpshuis (06-21664918).

ZEVEN JONGERENLINTJES 
UITGEREIKT
Tijdens de online nieuwjaarsreceptie op 
10 januari 2022 in theater DE KOM heeft 
burgemeester Frans Backhuijs jongerenlintjes 
uitgereikt.

V.l.n.r. Ikram Belgadi, Noortje Langenhorst, 
burgemeester Frans Backhuijs, Moussa Andich, 
Justin Bosch, Senna Kruf en Yasmina Kruf. Aida Maas 
staat niet op de foto. Zij was helaas ziek. 
Foto gemaakt door Jan Buteijn.
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Dorpshuis Fort Vreeswijk 
T 030-6060090
M 06-21664918
www.fortvreeswijk.nl
info@fortvreeswijk.nl
www.facebook.com/Fort 
Vreeswijk

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

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

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

ALLES ONDER EEN DAK

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 degenen 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 38 jaar ervaring in advies en bestrijding op maat

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

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

David van de Waal

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

Op een dag kijk je in
de kledingkast en dan?

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


https://www.pcbuitvaartzorg.nl/

