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H E T  S P A N N E N D E  G E V O E L 
V A N  G E L U K S B O N N E N
Geniet op de Jaarmarkt van alle vertrouwde 
onderdelen, maar er zijn ook nieuwe 
elementen toegevoegd. 

K O L K B I E R , G E B R O U W E N  V O O R  V R E E S W I J K
Binnen Vreeswijk is er een uitdrukking: je bent pas Vreeswijker als je uit 
de Kolk hebt gedronken.

K O M  B I N N E N , K O M  K I J K E N , D O E  M E E !  
Dorpshuis Fort Vreeswijk is een centraal ontmoetingspunt
met een gevarieerd aanbod van activiteiten.
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Dorpsstraat 44 │3433 CL Nieuwegein
030 - 60 186 69 │info@destijlfd.nl

V R E E S W I J K
een platform waar je kunt 
genieten en samen een feest 

kunt vieren

 

D E  B E U G E L A E R 

O O K  D I G I T A A L 

O N T V A N G E N ?

Stuur een mail met uw 

voor- en achternaam naar 

beugelaer@invreeswijk.nl.

Tegenwind!
Er waren zorgelijke taferelen in Vreeswijk. Hoe is het mogelijk dat 
onze bewoners en de kinderen van de Willem Alexanderschool 
geconfronteerd worden met handgranaten, angst en onveilige 
situaties. Ik hoop van ganser harte dat de rust weerkeert en dat 
alle betrokken buren weer rustig van hun nachtrust kunnen 
genieten. Dan was er nog de sluiting van de Dagwinkel. Een 
drama voor de eigenaar die zoveel energie in de winkel en ons 
Dorp heeft gestoken, maar ook voor veel dorpsgenoten voor wie 
de buurtsuper ook een sociale ontmoetingsplek was. Hopelijk 
komt er snel weer een buurtsuper! 

Voorwaarts! 
Gelukkig zijn er ook hele mooie dingen. “Wat goed is voor 
Vreeswijk is goed voor Nieuwegein!” was één van de uitspraken 
tijdens de politieke avond in maart in ons Dorpshuis. Alle 
lijsttrekkers van Nieuwegein waren aanwezig en spraken zich 
daarover uit. 
•  Geen precariobelasting voor niet commerciële evenementen;
•  Citymarketingplan met budgetten is voor alle wijken;
•  Geen grote 'superstores' aan de rand van de gemeente;
•  Betere kwaliteit voor alle groenstroken en parken in 

Nieuwegein.

Koningsdag was weer prima georganiseerd en het was erg 
gezellig. Ook in deze Beugelaer kunt u weer lezen wat er allemaal 
in juni wordt georganiseerd, zoals Jaarmarkt, Sluizenfestival en 
Schippers-Kerkdienst. Het is fijn dat wij als Vreeswijk een platform 
kunnen bieden waar zoveel mensen van kunnen genieten en 
samen een feest kunnen vieren.  De vele vrijwilligers maken dit 
allemaal mogelijk. Hulde daarvoor!

René Kwant
Voorzitter Wijkplatform Vreeswijk



In één dag volledig gemonteerd!

Geïsoleerde garagedeur
                  Met aandrijving

 
vanaf €999,- incl. BTW

 ZOMER
ACTIE

15 mei t/m 15 september 2018

Vraag naar de voorwaarden

o p d e deur

* 
   

  G

arantie      *     10 
 jaar

TIP: Vraag naar onze
voordelige actiepakketten!

  45 mm dik

geïsoleerd

Veluwehaven 51
3433 PW  Nieuwegein
Tel. 030 - 743 13 99
info@avtgaragedeuren.nl
onze showroom is op afspraak open
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Geniet op de Jaarmarkt van alle vertrouwde onderdelen, maar er zijn ook nieuwe 
elementen toegevoegd. 

Auteur: Hans Kraak

   H E T S PA N N E N D E  G E V O E L 
               VA N  G E L U K S B O N N E N

Zaterdag 2 juni staan ’s morgens om 5 uur de markt-meesters 
paraat. De opbouw van de Vreeswijkse Jaarmarkt begint. 
Het wachten is daarna op de toeschouwers. Dat aantal viel 
vorig jaar een beetje tegen. Dat had alles te maken met 
het verplaatsen van de markt van september naar juni. 
“Een betere communicatie rond die verplaatsing is nodig”, 
vindt Cor Pouw. “Een traditie van 42 jaar schuif je immers 
niet zomaar opzij. Iedereen moet weten dat de Jaarmarkt 
voortaan op de eerste zaterdag in juni is”, aldus Cor.

GELUKSBONNEN
Een heuse stadsomroeper gaat in de omgeving van Vreeswijk de 
Jaarmarkt aankondigen. Voor de toeschouwers heeft Cor Pouw 
een gevarieerde markt samengesteld. En nieuw dit jaar is het 
spannende gevoel van de Geluksbonnen. Cor legt uit: “Bij elke 5 
euro die je besteedt op de Jaarmarkt krijg je een geluksbon. 
Dus bij 10 euro krijg je er twee enzovoort. De marktkooplieden 
en winkeliers in Vreeswijk stelden prijzen beschikbaar. Deze 
prijzen worden op twee momenten verdeeld onder de 
eigenaren van de ‘Geluksbonnen Vreeswijkse Jaarmarkt’. Dit is 
om 12.00 uur en na de Pieremachocheltocht bij de kraam van de 
organisatie op de Verlengde Dorpsstraat.”

VEEL PRIJZEN
“Met een beetje geluk rijd je naar huis op een nieuwe fiets”, 
zegt Cor. “Een andere prijs is dat je misschien een weekend mag 
rijden in een hele bijzondere auto. 

Maar álle prijzen die beschikbaar zijn gesteld, zijn leuk”, weet 
Cor. Je moet wel lijfelijk aanwezig zijn bij de verdeling van de 
gelukjes, want de prijzen worden niet thuisbezorgd.” 
 
(ROOF)VOGELSHOW
Geniet op de Jaarmarkt van alle vertrouwde onderdelen, maar er 
zijn ook nieuwe elementen toegevoegd. Nieuw is bijvoorbeeld 
de (roof )vogelshow op de Helling. Om 11.00 uur, 12.30 uur en 
14.00 uur zie je ze vliegen. De vogels die toegezegd hebben om 
te komen zijn: sneeuwuil, konijnen uil, Europese oehoe, ferrutail 
buizerd, raaf, lannervalk, kerkuil. 

Leuk voor de kinderen zijn de draaimolen en 
met de brandweer spuiten op de Helling. 
De brandweer Nieuwegein is er met 
een simulator. En er zijn andere 
kermisattracties.

Kortom: Cor heeft weer een 
gevarieerde, leuke en gezellige 
Jaarmarkt samengesteld. 
Valt er ook wat te snoepen? 
Cor: “En er is natuurlijk veel 
lekkers. Ik vind chocozoenen 
lekker. En jij?”

Foto’s: Nadia van Dijk
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Vrijdag 1 juni    
10.00 uur t/m zaterdag 2 juni 20.00 uur  
Verboden te parkeren Prins Hendriklaan tot aan 1e huizenblok waterzijde i.v.m. opbouw kermis.

Zaterdag 2 juni - Jaarmarkt en Pieremachocheltocht
01.00 – 20.00 uur 
Totale wegafsluiting en parkeerverbod met wegsleepregeling:
Oude Sluis, Raadhuisplein, Dorpsstraat, Tramstraat en Mauritsstraat tot aan Margrietstraat , 
Koninginnenlaan-parallelwegen  en Prins Hendriklaan tot 1e woonblok waterzijde.
Doorgang Prins Hendriklaan vanaf Emmaweg niet mogelijk op deze dag.

P RO G RA M M A J A A R M A R KT
10.00 – 17.00 uur  Jaarmarkt Oud Vreeswijk                                    
 Kinderactiviteiten, o.a. Brandweerspuiten  en Minimuzikantjes Entertainment 
 Modelvaartuigen bij de Oranjebrug 
 Autoplein op Raadhuisplein
11.00, 13.30 en 14.00 uur Vogelshow op de Helling
12.00 uur  1e trekking Vreeswijkse Geluksbonnen 
14.30 uur  Pieremachocheltocht
16.45 uur 2e trekking Vreeswijkse Geluksbonnen 

Zie voor meer informatie www.invreeswijk.nl of onze facebookpagina @invreeswijk

S L U I Z E N F E S T I VA L 1 6  J U N I  
Hiervoor zijn geen afsluitingen en geen wegsleepregeling van toepassing.

V E R K E E R S M A AT R E G E L E N 
J A A R M A R KT 2  J U N I
Auteur: Hans van Aarnhem 

Broodje Kaas Hét adres voor een overheerlijke lunch! 
Dorpsstraat 8 • 3433 CH Nieuwegein • 030-305 03 48 • www.broodje-kaas.nl

https://www.facebook.com/invreeswijk/


7

Van het Jaagpad tot de Kade, van de Kade tot de Klaverkamp, van 
de Klaverkamp tot de Conradstraat. Vreeswijk, het is de plek waar 
ik heb leren lopen, het is het dorp waar ik ben opgegroeid, het is 
de plaats waar ik zoveel van houd.

Op het Burgemeester de Geerplantsoen heb ik bier leren drinken, 
in het gymlokaal van de Vriezenwijkschool heb ik mijn eerste kus 
gehad en op het Fort had ik mijn eerste discofeestje. Ik heb bij 
supermarkt Pouw mijn eerste pakje sigaretten gekocht (Camel 
filter, 10 stuks op rekening). Ik waande me op het schip bij het 
internaat de stoerste kapitein van de wereld en in het parkje bij 
de Prinsessenweg heb ik mijn eerste doelpunt gescoord. 

Ik heb hier op de markt mijn eerste zakje koekkruimels gekocht, ik 
heb mijn eerste vis gevangen bij het Fort en bij Adem mijn eerste 
broodje shoarma gehaald. Ik heb hier mijn eerste klap gehad, ik 
heb hier mijn eerste klap gegeven, ik ben hier gevallen en ik ben 
hier opgestaan. Ik heb hier afscheid genomen van mijn moeder, 
heb mijn vaders tranen gedroogd, ik heb hier veel verloren, maar 
nog veel meer gewonnen.

Vreeswijk zit in mijn hart. Mijn geluk ligt hier, mijn familie is hier, 
mijn leven is hier. Het is het dorp van ons-kent-ons, het is het 
dorp waar men elkaar gedag zegt op straat en het is het dorp 
waar men op elkaar let. 

Het is niet meer zoals vroeger wordt er gezegd. Klopt, de tijd 
staat niet stil. Ook niet in Vreeswijk. Er sterven mensen, er worden 
nieuwe woningen gebouwd, er verhuizen mensen en er komen 
nieuwe mensen wonen in ons dorp. Dit houdt Vreeswijk in leven! 
En ja, er wordt 1 x in de zoveel tijd geschoten, een handgranaat 
gevonden en een ramkraak gedaan. Maar 25 jaar geleden werd er 
ook geschoten en werden er ook winkels overvallen. Vroeger was 
niet alles beter. Klagen staat vrij en klagen wordt er altijd gedaan 
in Vreeswijk, maar stiekem weten we allemaal dat dit de fijnste 
plek op aarde is.

Ik heb mijn eerste 24 levensjaren in Vreeswijk gewoond, daarna 
10 jaar aan de Lekboulevard en ik ben zo blij dat ik nu weer in 
Vreeswijk woon. De plek waar het allemaal begon. De plek waar 
ik mijn vrouw heb ontmoet. De plek waar ik mijn zoon en dochter 
een fantastisch leven kan geven. De plek waar ik sterf. 

Als mensen aan me vragen waar ik woon, zeg ik dat ik in Vreeswijk 
woon en niet in Nieuwegein. Weet je waarom? Hier ben ik thuis.

Remco Kraak

Foto: Nadia van Dijk 

Vreeswijk  
H I E R  B E N  I K  T H U I S

 - column -
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Auteur: Hans Kraak

Tijdens de Jaarmarkt op zaterdag 2 juni is ook de Pieremachocheltocht van 14.30 uur tot 16.00 uur. Een pieremachochel is een 
zelfgemaakte boot of vlot of iets anders. Als het maar drijft en leuk versierd en/of verlicht is. Iedereen kan meedoen, jong en oud, 
vrienden, broers, zussen, ouders

Familie Molenaar won vorig jaar in de categorie 15 jaar en ouder. Op de vraag hoe Tim Molenaar terugkijkt op de winst zegt 
hij:” Ontzettend leuk was het. Niet alleen het varen, maar ook het samen knutselen. We hadden een houten kist als basis en 
van cafetaria het Ankertje leenden wij 20 lege emmers van 12 liter. Ook aan de zijkanten kwamen drijvers. Met karton en wat 
knutselwerk werd het ons eigen Vikingschip. Met vier personen aan boord bleef het schip keurig drijven.”

Heeft Tim nog een boodschap om twijfelaars over de streep te trekken? Tim: “Gewoon meedoen. Omdat het leuk is om je vlot 
drijvend te maken en te houden. Ik woon 10 jaar in Vreeswijk en ik loop vaak in het dorp, maar om onder het kippenbruggetje te 
varen, was een belevenis.”

MEER INFORMATIE
Op de site www.invreeswijk.nl vind je alle informatie. In de flyer is een aanmeldingsformulier dat je ook kunt halen bij Broodje 
Kaas, Dorpsstraat 8. Als je jonger bent dan 16 jaar, dan moeten de ouders het formulier ondertekenen. Deelname is gratis en 
meedoen is voor eigen risico. Een zwemdiploma is verplicht.

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN:
• Waarmee moet ik bouwen?
• Hoe hoog mag de Pieremachochel zijn?
• Wanneer moet je de Pieremachochel brengen bij de Oranjeburg?
• Zijn er prijzen te winnen?
• Hoe moet je je opgeven?
• Over de veiligheid op het water.

 vind je hier:  http://www.invreeswijk.nl/agenda/pieremachocheltocht/

P I E R E M AC H O C H E LTO C H T 
                            is voor jong en oud!
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http://www.invreeswijk.nl/wp-content/uploads/Pieremachochel-2018.pdf
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ONGELOOFLIJK TROTS HOE WIJ KONINGSDAG 2018 
IN VREESWIJK HEBBEN NEERGEZET

D R I E  L I N T J E S  (VOOR COR, HANS EN EEF)

Als voorzitter van de 
Oranjevereniging wist ik 

dat wij alles goed hadden 
voorbereid. Logisch dat ik 
dan ook vooraf een goed 

gevoel had over de viering 
van Koningsdag 2018. 

De laatste vergadering, 
op 16 april, duurde niet 

lang. Een ieder wist wat hij 
of zij moest doen. 

Richting 27 april lette 
ik wel wat meer op de 

weersvoorspellingen. Je 
kan alles goed regelen, 

maar Koningsdag valt of 
staat met goed weer. Een 

beetje koud is niet erg. 
Daar kan je je op kleden. 
Als het maar droog is. En 

dat was het.

De wekker stond voor mij niet vroeg op Koningsdag. Half acht was ik op en om kwart over acht 
was ik op de ingerichte commandopost in de Willem Alexanderschool. Sommigen waren daar al 
vanaf een uur of vier. Als ik er zo vroeg zou zijn dan loop ik ze óf in de weg óf ik zit te wachten. 
Ik heb het wat dat betreft dus zeer luxe. 

Om half negen geeft Hans van Aarnhem de briefing voor alle medewerkers van ‘de doe-groep’, 
handhaving en EHBO. De portofoons worden verdeeld. Wie loopt in welke zone? 
De bijzonderheden rond de veiligheid komen aan de beurt. Zo horen we wat de route is voor 
een ambulance als die nodig mocht zijn. Wij zijn er klaar voor en nu maar hopen op een mooi 
feest en dat incidenten uitblijven. 

Ik blijf op de commandopost waar voor iedere medewerker tompoezen zijn en koffie of thee. 
Voor een later tijdstip zijn er broodjes. Er is voor mij wel de mogelijkheid om af en toe over de 
markt te lopen. Even sfeer proeven. De dag verloopt prima. Er zijn geen vervelende incidenten. 
Wel is er een ambulance opgeroepen voor een vrouw die was gevallen, maar zij hoefde gelukkig 
niet met de ambulance mee. 

Als aan het einde van de dag alles opgeruimd is, dan ben ik ongelooflijk trots hoe wij als 
Oranjevereniging Koningsdag 2018 in Vreeswijk hebben neergezet. Het dorp was prachtig 
versierd, alles was goed geregeld en wat was het gezellig, relaxed en gemoedelijk!

Viering van Koningsdag in Vreeswijk valt of staat bij de inzet van vrijwilligers. En als iemand 
onverhoopt niet kan, dan is er altijd wel iemand die taken overneemt. Maar drie mannen zijn 
héél belangrijk en onvervangbaar. Dat zijn Cor Pouw, Hans van Aarnhem en Eef Valkenburg. 
Zonder hen is er geen Koningsdag in Vreeswijk. Dus als ik voorzitter zou zijn over de uitreiking 
van de lintjes, dan legde ik er direct drie apart voor deze mannen.

Teddy Raatgever-Lens

Foto: Peter van Dijk

 - column -



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

KOM TIJDENS 

DE JAARMARKT 

BIJ ONS LANGS MET 

DEZE ADVERTENTIE 

EN MAAK KANS 

OP EEN GRATIS 
PRODUCT!

Auteur: Bert Stekelenburg

Op zaterdag 16 juni 2018 van 14.00 uur tot ± 17.30 uur 
vindt een gevarieerd muziekfestival plaats. Drie koren zullen 
om beurten de aandacht vragen. Op uitnodiging van het 
zeemanskoor De Brulboei (www.debrulboei.nl) zullen het 
Woerdense Shantykoor Bravour en het Popkoor Amazing 
aanwezig zijn. Om beurten zingen ze twee keer ± 25 minuten. 

Deze koren zijn bewust gekozen. Het Vreeswijkse koor 
behoeft geen verdere introductie mee. Welbekende, vooral 
Nederlandstalige liederen vragen om lekker mee te zingen 
vanaf de boorden van de Sluis. Het Shantykoor Bravour 
(www.bravour.nl), de naam zegt het al: Zingt vooral de echte 
shanties. Liederen die aan boord van de schepen klonken om 
het werk “on board” te verlichten. Vaak in het Engels, maar ook 
heel welluidend. De shantyman neemt het personeel als het 
ware op sleeptouw.

Het derde koor “Popkoor Amazing” (www.we-are-amazing.nl)   uit 
Nieuwegein maakt de variatie compleet. Het 70 à 80 leden tellende 
koor heeft een veel lagere gemiddelde leeftijd en zingt daar ook 
naar. Lekkere popsongs, die om heerlijk meedoen vragen.

Het totale programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur  Opening en zingen door “De Brulboei”.
14.30 uur  Eerste optreden van Popkoor “Amazing”.
15.00 uur  Eerste optreden van shantykoor “Bravour”.
15.30 uur  Tweede optreden van zeemanskoor “De Brulboei”.
16.00 uur  Tweede optreden van Popkoor “Amazing”.
16.30 uur  Tweede optreden van shantykoor “Bravour”.
17.00 – 17.15 uur Slotakkoord door de gezamenlijk koren.

De rokers van verse paling uit Spakenburg zijn er ook weer!

Op zondag 17 juni is er een kerkdienst vanaf pontons op het 
water. De Oude Sluis is het decor van deze zondagochtenddienst. 
De dienst wordt georganiseerd door de R.K. Barbarakerk en de 
PKN-gemeente De Rank samen.

Betrokkenheid van een gelegenheidskoor zorgt voor de muzikale 
omlijsting. De dienst kan alleen in de open lucht plaatsvinden 
bij mooi weer. Bij regen moet uitgeweken worden naar de 
Barbarakerk. Voor bezoekers van de dienst worden een aantal 
stoelen neergezet maar ook de trappen kunnen als zitplaats 
gebruikt worden. U en jullie zijn van harte welkom bij deze 
bijzondere dienst. Aanvang: 10.00 uur.

S L U I Z E N F E S T I VA L 
i n  Vr ee s w i j k 

O E C U M E N I S C H E  D I E N S T 
in de open lucht

Foto: Alan Geerlings
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Auteur: Henk de Beer

Liefhebbers van oldtimers opgelet! Ook dit jaar 
wordt er weer een Authentieke Dag georganiseerd 
en wel op 1 september. Het thema is: Brits, met vooral 
aandacht voor de oude Engelse merken. Met uw 
oldtimer van minimaal 40 jaar oud kunt u 
zich nu al inschrijven via de website: 
w w w.oldtimerdagvreeswijk .nl. 
Hoe de Authentieke Dag eruit 
zal zien? Laat u verrassen en 
bezoek Vreeswijk op 1 
september. 

ONTSTAAN
In 2003 werd de eerste 
Vreeswijkse Oldtimerdag 
gehouden. Aanleiding was 
het historische karakter 
van de feestweken die in 
1975 werden georganiseerd 
naar  aanleiding van het 
600-jarig bestaan van de 
Oude Sluis en waarin een 
oldtimerdag  goed zou hebben 
gepast. In samenwerking met de 
winkeliersvereniging, Kees Laagland, 
Ton Kool en enkele oldtimergroepen 
uit de regio werd 28 jaar later de eerste 
Vreeswijkse Oldtimerdag een feit. Landelijk 
en in de regio bestonden al veel oldtimerdagen. 
Daarom werd gezocht naar een andere naam. Dat werd 
de Authentieke Dag. De Authentieke Dag in 2003 was succesvol 
en vroeg om herhaling. Maar vanwege de last die de organisatie 
meebracht voor de paar vrijwilligers werd besloten om enkele 
jaren te wachten. 

AUTHENTIEKE DAG ALS TERUGKEREND EVENEMENT
Met het goede verloop van de Authentieke Dag 2003 in het 
achterhoofd, is in 2010 een start gemaakt met de Authentieke 

Dag als jaarlijks terugkerend evenement. Ton Kool en 
de Activiteitengroep Vreeswijk werkten een 

programma uit waarin plaats was voor 
oldtimerauto’s, -tractoren, -motoren 

en -bromfietsen en, net als in 2003, 
ook weer voor oude koetsen met 

paarden. Die eerste Authentieke 
Dag werd opnieuw een succes. 

Met enthousiasme werd 
het programma voor 
2011 aangevuld met een 
Authentieke Markt en sloot 
de Museumwerf Vreeswijk 
zich aan door gelijktijdig 
haar jaarlijkse Werfweekend 
te houden. In dat jaar zette 

de Museumwerf het schip 
Door Gunst Verkregen in met 

demonstraties zandlossen. Op 
het werfterrein waren daarnaast 

ook andere scheepsambachten 
te bewonderen. Inmiddels is de 

Authentieke Dag een begrip geworden 
tot ver in de omtrek.

ZAT E R DAG  1  S E P T E M B E R  2 0 1 8
w w w. i n v r e e s w i j k . n l / a g e n d a /
a u t h e n t i e k e - d a g

C L A S S I C S
A N D  M O R E



JULI

SCHEEPSMODELLEN
Museumwerf
Scheepsmodellen van Varende 
Modelbouwvereniging ‘t Anker.
Tijdens de themazondagen is 
het Theehuys van 13:00 tot 
17:00 uur geopend voor 
publiek.
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OECUMENISCHE 
KERKDIENST
Op zondag 17 juni is er een 
kerkdienst vanaf pontons
op het water. De Oude Sluis is 
het decor van deze
zondagochtenddienst. 
Aanvang: 10.00 uur.

AUTHENTIEKE DAG
Het thema is Engeland. 
‘Classics and more! 
See You in Vreeswijk!’
10.00 - 17.00 uur.

SOEP & CULTUUR 
OP ZONDAG
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Zondagmiddag gaan de tafels 
en stoelen aan de kant en is 
de dansvloer vrij voor wie een 
dansje wil wagen.
Van 14.00-17.00 uur.

KINDERACTIVITEIT 
BEESTENBOEL
Dorpshuis Fort Vreeswijk
14.30 tot 16.30 uur. 
Feestelijke afsluiting van het 
seizoen!

WERFWEEKEND
Museumwerf
Het Werfweekend op zaterdag 
1 en zondag 2 september 
is een jaarlijks terugkerend 
evenement. Ieder jaar kent een 
eigen thema. Dit jaar is dat de 
beurtvaart. De activiteiten zijn 
gericht op jong en oud.

VREESWIJKS
KOLKFEEST 2018
Het gezelligste feest van 
Vreeswijk.
19.00 - 01.00 uur.

KOLKPOP 2018
Op vrijdag 7 september 
Kolkpop, het feest voor 16+.
19.00 - 01.00 uur.

VISWEDSTRIJD
Hengelsportvereniging 
De Vaart – Poscar organiseert 
i.s.m. Activiteitengroep 
Vreeswijk de viswedstrijd.
18.30 - 20.30 uur
(jeugd tot 20.00 uur) 

SMEDEN
Museumwerf
Een kleinschalig evenement.
Tijdens de themazondagen is 
het Theehuys van 13:00 tot 
17:00 uur geopend voor 
publiek.

JAARMARKT EN 
PIEREMACHOCHEL-
TOCHT

PARKINSON CAFÉ                          
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Het Parkinson Café is een plek 
waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en ervaringen 
kunnen delen. 
Van 14.00 - 16.00 uur.

SLUIZENFESTIVAL
Sluizenfestival voor zeemans- 
en andere koren in de 
Oude Sluis.

14.00 - 17.15 uur.

BINGO
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Gezellig, spannend, leuk en 
mooie prijzen. Doe eens mee 
en ga ook met een leuke prijs 
naar huis! 
Van 19.30 tot  22.30 uur.

JAARMARKT
De Jaarmarkt vindt plaats 
van 10.00 - 17.00 uur. Het 
aanbod is divers, van zomer-
artikelen en woondecoratie tot 
zoete en hartige lekkernijen. 
Naast de meer dan 200 kramen 
kunt u natuurlijk genieten van 
livemuziek, van draaiorgel tot 
dweilorkest en nog veel meer.

PIEREMACHOCHEL-
TOCHT
Het waterspektakel met de 
versierde bootjes.
14.30 - 16.00 uur.

ACTIVITEITEN
B R U I S E N D  I N  V R E E S W I J K
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Het is prachtig weer, ik fiets omhoog op de 
Dorpsstraat en vier kleurige parasols springen mij 
direct in het oog. Tafelkleedjes bewegen zacht heen 
en weer in de wind, op de tafels staan vaasjes bloemen en 
uitnodigend stoelen eromheen. Een kleurrijk gezicht. Dat kan niet 
missen daar is ‘Knus bij Ann!’ De deur staat wijd open, het is nog vroeg, net 
negen uur en bij Knus zit iemand aan een kopje koffie.

13
 - advertorial  -

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

Na 20 jaar gewerkt te hebben in de Zorg heeft Annika haar droom waar gemaakt. 
Vijftien jaar geleden hebben zij en haar man in Polen gewoond. Daar bezochten 
zij een ‘Herbaniça’ (Theetuin) en toen wist Annika ‘ooit’ ga ik dit ook doen in 
Nederland. Het sociale aspect trok haar. Exposeren van kunstwerken, een 
praatje en het aanbieden van een eerlijk product. Dat zij van jongs af aan al 
ervaring heeft met eigen huisgemaakte lekkernijen, is mooi meegenomen. 

STARTEN ALS ONDERNEMER
“Toen dit pand vrij was, kwam alles nieuw op mijn pad; vergunningen, 
verbouwen en starten als ondernemer”, zegt Annika. “Ik heb gekozen voor 
de combinatie van thee – en koffiehuis met winkel, waarbij het ontmoeten 
centraal staat. Op het dorp was dit nog niet. Ik wil op een eenvoudige manier 
alledaagse momenten bijzonder maken”. De naam ‘KNUS bij Ann’ is door haar 
drie jongens verzonnen en die naam klopt als een bus als je rondkijkt. Het is 
sfeervol , heel gezellig en alle verschillende tafeltjes, stoelen en serviesgoed die 
je ziet is allemaal te koop. Ook in de kadokast staan leuke originele cadeaus van 
porselein of glas. En verder zijn ook alle ingrediënten aanwezig om de gasten te 
verwennen met goede en eerlijke thee en koffie huisgemaakte taart en een mooie 
lunch of high tea.

Ondernemen is spannend en leuk maar is niet haar vak en Annika is blij dat 
ze durft te vragen. Er zijn collega-ondernemers op het dorp die haar helpen 
of ondersteunen als ze daar behoefte aan heeft. Zo heeft zij veel steun aan 
Annemieke van de Stijl, die haar ondernemerschap coacht. En John van de Eeterie 
heeft haar geholpen met het samenstellen van het menu. Daar is zij heel blij mee. 
“Dit is niet alleen praktisch heel fijn, maar door samenwerken kun je ook elkaar 
versterken. Verschillen zijn er, maar je moet op zoek gaan naar wat je verbindt. Dan 
zijn er altijd meer overeenkomsten en sta je met elkaar sterker”, aldus Annika.

KNUS bestaat nu net een jaar en begint aan het tweede jaar. “Opnieuw spannend, 
het nieuwtje is eraf, blijven de mensen uit Vreeswijk komen?” vraagt Annika zich af. 
Voor passanten vindt zij KNUS nog te onzichtbaar dus heeft zij dat verbeterd door 
buiten het terras meer op te laten vallen met de gekleurde parasols. Passanten zijn 
er natuurlijk zomers veel meer, maar ook in de winter is Knus open en dan is een 
bezoek van de Vreeswijker nog belangrijker. Haar oproep is dan ook: “Vreeswijkers, 
loop eens binnen voor een bakkie en steun je ondernemers”. 

‘Je hebt als ondernemer op het dorp iets te brengen en omdat ik het sociale aspect 
van het ondernemen hier een warm hart toe draag vind ik het belangrijk om iets 
te geven. KNUS bij Ann gaat daarom mee doen aan 'Uitgestelde Koffie'. Het is een 
systeem, heel eenvoudig, waarbij iemand van tevoren een kop koffie koopt voor 
iemand die het niet kan betalen. Je weet dus vooraf niet voor wie je bestelt. Het 
hoeft niet perse een koffie te zijn, een andere (warme) drank mag natuurlijk ook. 
Deze traditie is begonnen in Napels (Italië.), maar begint zich nu razendsnel over de 
wereld te verspreiden en nu dus ook op Vreeswijk.

Auteur: Atie Wakkee 

www.knusbijann.nl
Dorpsstraat 40 Vreeswijk 
    www.facebook.com/knusbijann

GEWONE
MOMENTEN
BIJZONDER
MAKEN
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De werkzaamheden bij de Prinses Beatrixsluis zijn in 
volle gang. Daarbij is de nieuwe, 3e kolk met straks zijn 
vier enorme roldeuren een opvallend element. Maar 
de 3e kolk zit nog vol ander, niet zichtbaar, technisch 
vernuft. Zo is de onderkant van de sluis opzettelijk 
“lek” gemaakt. 

Een lekkende kolk, dat klinkt niet veelbelovend. Maar manager 
Realisatie Koen Verdonk van bouwcombinatie Sas van 
Vreeswijk legt uit dat dit juist de bedoeling is. ‘Bij het schutten 
van schepen wordt het water op hoge snelheid de kolk 
in- of juist uitgepompt. Dat zorgt onder meer voor enorme 
drukverschillen op de vloer. Daardoor zou deze makkelijk 
kunnen doorzakken of opbarsten. Om dat op te lossen, 
verwerken we geperforeerde elementen in de vloer. We 
maken de vloer dus als het ware lek. Zo kan de vloer ademen 
en blijft de druk eronder en erboven gelijk. Daardoor hoeft de 
vloer ook minder zwaar te zijn. Vergelijk het bijvoorbeeld met 
een plank over de sloot. Als die niet dik genoeg is, breekt hij als 
je eroverheen loopt. Maar als er vanonder iets tegenaan duwt, 
hoeft hij minder dik te zijn. In het geval van de sluis duwt het 
water vanonder tegen de vloer. 

Het voordeel is dat we daarbij de hele omgeving kunnen 
gebruiken als onderdeel van de constructie. We maken van 
de 3e kolk als het ware een soort polder die we afsluiten met 
verticale wanden die tot ver onder de vloer doorlopen, de 
diepwanden. Daarbinnen hebben we dan speelruimte om de 
waterstand te regelen.’

ONDERHOUD EN INSPECTIE
Maar hoe zit dat dan met onderhoud en inspectie van zo’n 
‘lekke’ vloer? Die kunnen dan toch helemaal niet plaatsvinden, 
want het staat onder water? ‘Het klopt dat dat we de kolk niet 
100 procent droog kunnen maken’, vertelt Verdonk. ‘Dat is 
gelukkig ook niet nodig, want het zijn vooral de wanden die 
slijten. Dat komt door de niveauverschillen van het water en 
bijvoorbeeld door aanvaringen. We kunnen het water wel tot 
onder het kanaalniveau laten zakken, zodat we de delen die 
daar last van hebben kunnen inspecteren en onderhouden. 
Dat zal eens in de paar jaar nodig zijn. Onderhoud aan de vloer 
moet onder water gebeuren, met duikers en dergelijke. Maar 
dat komt weinig voor. Het ontwerp heeft een levensduur van 
100 jaar. Ik verwacht dat er niet veel onderhoud nodig is om 
dat te halen.’

 3E KOLK PR INSES BE ATR IXSLUIS: 
      ME E R DAN E E N G ROTE KOLK
Bron:  Rijkswaterstaat

14

www.heiboerhoveniers.nl

06-11309387
• Ontwerp

• Bestrating

• Schuttingen

• Houtwerk

• Kunstgras

• Beregening

• Verlichting en Electra
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ONDER WATER BOUWEN
Een ander huzarenstukje van de bouw is dat de 3e kolk voor een 
deel onder water wordt gebouwd. Dat is noodzakelijk omdat de 
Prinses Beatrixsluis te maken heeft met getijdewerking vanaf 
de Lek en dan ook rekening moeten houden met alle mogelijke 
waterstanden van deze rivier. De bodem van de sluis ligt om die 
reden én vanwege de diepgang van de schepen een aantal meter 
lager dan de laagst mogelijke waterstand van de Lek. Als de 3e kolk 
maar ver genoeg is uitgegraven, sijpelt het water er dus eigenlijk 
als vanzelf in. Het gevolg is dat Sas van Vreeswijk de vloer en de 
aansluitingen van de wanden op die vloer, onder water moet 
bouwen. Verdonk: ‘Om onder water te kunnen bouwen, passen we 
speciale technieken toe. Denk aan de diepwanden en zogenaamd 
onderwaterbeton. Als de wanden van de kolk eenmaal staan, 
wordt de grond daartussen ontgraven. We graven zo lang mogelijk 
vanaf het droge. De graafmachine staat dan net boven het 
grondwaterpeil en gaat zo diep als zijn giek lang is. Als er eenmaal 
water in de kolk staat, graven of zuigen we verder vanaf een ponton 
of vanaf de zijkant. Vanaf half juli is het zover dat er water in de kolk 
staat. Heeft de kolk eenmaal de gewenste diepte, dan storten we 
eerst een laag grind. Daarop komen zogenaamde perforatiekorven 
en daartussen storten we de vloer met onderwaterbeton.’ 

ONDERWATERBETON 
Die samenstelling van het onderwaterbeton is gek genoeg niet 
eens zo veel anders dan gewoon beton, legt Verdonk uit. ‘Het is 
vooral de manier van aanbrengen die het anders maakt. Bij het 
aanbrengen moeten we vooral voorkomen dat het beton bij 
aanraking met water uitspoelt. Zodra dit gebeurt, zijn het cement, 
zand en grind namelijk niet meer goed gemengd en kan het 
beton niet goed uitharden.’ Qua uitvoering lijkt onderwaterbeton 
simpel: zonder wapening een vlakke betonvloer storten. Toch is 
er een aantal punten die de uitvoering speciaal maken, zo laat 
Verdonk weten. ‘Alles speelt zich onder water af, waardoor niets 
direct zichtbaar of meetbaar is. Om de aansluitingen van het 
onderwaterbeton van de wanden op de vloer vóór het storten 
te kunnen schoonmaken, zijn specialistische duikers nodig. Zij 
hebben op hun beurt te maken met beperkt zicht onder water. Het 
beperkte zicht hebben we natuurlijk ook tijdens het storten zelf. 
De juiste controles en metingen tijdens het storten zijn cruciaal, 
omdat het anders gevolgen kan hebben voor de waterdichtheid 
en de stevigheid van de constructie. Hier gaan we dus zorgvuldig 
mee om en sturen indien nodig bij gedurende de stort.’ 

EISEN VOOR HET STORTEN
Er zijn dan ook speciale betonstorteisen voor het werken onder 
water. ‘Hoewel beton eenmaal aangebracht onder water goed kan 
uitharden, kan het storten in het water niet zomaar plaatsvinden. 
We werken daarvoor met speciale instrumenten die we koppelen 
aan de betonpomp. We gebruiken bijvoorbeeld een buis waar 
doorheen de betonspecie door het water wordt vervoerd tot de 
plek waar het moet worden gestort. Aan de onderzijde van de 
buis zit een soort schotel die ervoor zorgt dat de buis drijft en 
het uiteinde van de buis in de verse betonspecie blijft steken. 
De bovenkant van de onderwatervloer wordt op deze manier 
vlak gemaakt en de verse specie komt zo niet direct met water 
in aanraking. Zo veel mogelijk voorkomen dat de versie specie 
met water in aanraking komt, is ook meteen de reden dat we de 
vloer in één keer helemaal moeten storten. Het storten van de 
circa 5.000 m3 beton voor de onderwatervloer neemt ruim twee 
dagen en nachten onafgebroken tijd in beslag’.

VERDER NA DE STORT
Het is de bedoeling om het onderwaterbeton rond de bouwvak te 
storten. Daarna volgt de afbouw met onder andere het plaatsen 
van de deuren in de deurkamers. Maar denk bijvoorbeeld ook aan 
het aanbrengen van lichtmasten, camera’s, kabels en leidingen. 
Tenslotte komt er nog een uitgebreide testperiode. Verdonk: 
‘De verschillende elementen van de 3e kolk zijn in de fabriek 
eerst los getest en vervolgens ook nog eens in combinatie met 
elkaar. Eenmaal op zijn plek in de kolk  gebeurt dat nog een keer’. 
Verdonk: ‘Als de 3e kolk eind dit jaar is opgeleverd, gaan we de 
eerste twee kolken nog renoveren. We vervangen bijvoorbeeld 
alle ondersteunende installaties zoals seinen, camera’s en de 
aandrijftrein van de hefdeuren om te zorgen dat alles voldoet 
aan de laatste machinerichtlijnen. Als alles goed gaat, zijn we 
halverwege 2019 helemaal klaar met deze mooie sluis!’. 

MEER INFORMATIE OVER HET PROJECT
•  www.prinsesbeatrixsluis.nl. Hier vind je het laatste nieuws, 

foto’s van Kanaaljutters en kun je vragen stellen.
•  www.Facebook.com/PrinsesBeatrixsluis
•  De BXS-app van Sas van Vreeswijk, gratis te downloaden in 

de App Store of Google Play
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Werfweekend 
bij Museumwerf Vreeswijk
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KOM NAAR  HET WERFWEEKEND 

Museumwerf Vreeswijk houdt op 1 en 2 september weer haar jaarlijkse Werfweekend. Dat is het gezelligste kijk- en doe-
weekend in scheepse sferen voor iedereen van 3 tot 103 jaar. Dit jaar staat het Werfweekend in het teken van de beurtvaart. 
Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Voor sommige activiteiten wordt een (kleine) bijdrage gevraagd.

Tijdens het Werfweekend is bij de Museumwerf voor jong en oud weer veel te zien, te doen én te horen! Want het draaien van oude 
scheepsmotoren wordt veelvuldig gedemonstreerd. Gevaren wordt er ook: in het groot met rondvaarten langs de Vreeswijkse kaden, en 
in het klein in mini-uitvoeringen van opduwers en binnenvaartschepen in een bassin op het werfterrein. Ook de jonge bezoekers kunnen 
het water op, veilig en zelfstandig in handraderbootjes. Over mini gesproken: de Varende Modelbouw Club ’t Anker staat garant voor 
vaardemonstraties met hun verbazingwekkende natuurgetrouwe modellen. Er wordt zelfs om het hardst gevaren!

Kinderprogramma
Wegens groot succes tijdens voorgaande Werfweekenden kunnen kinderen weer zelf hun eigen stoombootje bouwen of zeilklompje 
beschilderen. Na afloop gaan de scheepjes natuurlijk lekker mee naar huis. Maar er is meer. In de schminkkraam staan vrijwilligers klaar 
voor het zetten van een indrukwekkende plaktattoo en toveren zij kinderen om in een stoere zeebonk of een listige leeuw. Met of zonder 
schmink kunnen kinderen de wereld van de techniek en de binnenvaart verkennen op de leuke, informatieve en actieve speel- en doe-
route Aan-De-Slag waarbij werfmaatje Hans van de Werf de weg wijst en uitleg geeft.
 
Op het werfterrein kunt u kijken naar demonstraties van oude scheepsambachten zoals het traditioneel zeilmaken en het knopen 
of splitsen van touw of staaldraad. In de timmerloods die voor deze gelegenheid is geopend, kunt u het vakmanschap van de 
scheepstimmermannen bewonderen. En hongerig geworden van zo’n dag kan er worden bijgetankt in de poffertjeskraam of worden 
gesmuld van een verfrissend ijsje (gratis voor kinderen). Uiteraard kunt u ook neerstrijken op het buiten- of binnenterras van ons 
gezellige Theehuys voor een (ander) hapje en een drankje. Diverse optredens van enthousiaste trekzakspelers en een aantal koren, zoals 
het zeemanskoor De Brulboei en het zeevrouwenkoor Waterzooi, verhogen de gezelligheid.

Beurtvaartschepen
Omdat het Werfweekend in het teken staat van de beurtvaart zullen oude beurtschepen niet ontbreken. Bij een aantal kunt u 
binnenkijken en de sfeer van toen proeven. Daarnaast worden laad- en losdemonstraties gegeven, onder andere met het prachtig 
gerestaureerde beurtschip Jansje van de oude beurtschippersfamilie Van Baalen. 

De beurtvaart kent een lange historie. Wegen bestonden vroeger uit modderige paden die vaak nauwelijks begaanbaar waren. 
Nederland bezat wel een fijnmazig net van waterwegen met jaagpaden erlangs voor de trekschuit. Vanaf de 16e eeuw had Nederland 
een strak gereguleerd systeem van beurtdiensten. Vervoer over water was toen al de juiste weg! Beurtschepen (eerst zeilend en/of als 
trekschuit, later werden het stoom- en vervolgens motorschepen) onderhielden talrijke vaste lijndiensten tussen steden en dorpen voor 
het vervoer van passagiers, vee, post, grondstoffen en producten. Tot ver in de vorige eeuw waren deze diensten nog dagelijkse kost 
totdat het vervoer over de weg en het spoor de lijndiensten hadden overgenomen. Met de diensten verdwenen ook de schepen. Een 
aantal kwam terecht in de vrije vrachtvaart, een deel werd gesloopt, de rest vond z’n bestemming als (varend) woon- of recreatieschip. 

U ziet het. Er is genoeg te zien en te doen. Graag tot ziens op ons Werfweekend, of eerder tijdens onze reguliere openstelling of 
bij andere activiteiten!

Museumwerf Vreeswijk zit aan de Wierselaan 113 in Vreeswijk. Kijk voor meer informatie op www.museumwerf.nl
Op zaterdag 1 september is ook de Authentieke Dag in Vreeswijk. Kijk voor meer info op www.invreeswijk.nl

Cisca de Ruiter - Organisatiemedewerker Museumwerf Vreeswijk - Initiatiefnemer Project Stalen Woonschepen Utrecht
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NIEUW in september

MUZIEK-IN-VREESWIJK
Er zit muziek in Vreeswijk. Voor iedereen: jong én oud!
Altijd al eens instrument willen uitproberen? Of vindt u 
het leuk om eens met anderen samen muziek te maken?
Kom dan op dinsdag naar de muziek-oriëntatie en/
of het gelegenheidsensemble. Op dinsdag geeft 
Hans Viezee oriëntatielessen voor het bespelen van 
verschillende instrumenten. Aansluitend wordt er met 
muzikanten gespeeld in een gelegenheidsensemble. Dit 
ensemble gaat oefenen voor een optreden tijdens de 
Volkskerszang met Kaarsjesavond.
17.00 uur - 18.00 uur  Oriëntatie voor 7 tot 80+
18.00 uur - 19.30 uur  Gelegenheidsensemble 

Dinsdag 28 augustus starten de muzieklessen en het 
gelegenheidsensemble.

Aanmelden en meer informatie via 
dorpshuisvreeswijk@gmail.com of 
telefonisch: 06-21664918

Over Hans Viezee
Hans Viezee is een bekende in Vreeswijk. Vanaf 1993 
heeft hij als dirigent Kunst Na Arbeid laten floreren. 
Na het conservatorium in Amsterdam in ’93 ging hij 
aan het werk als zelfstandig musicus. Bij een paar 
muziekverenigingen in de regio geeft hij muziekles en 
is dirigent. Ook maakt hij arrangementen. Daarnaast 
werkt hij af en toe op projectbasis voor bijvoorbeeld 
theatervoorstellingen.

‘Wie ben jij, wat wil jij en hoe kan ik je daarbij helpen?” 
Deze vragen zijn zijn uitgangspunt. Hans: “Ik vertel niet 
hoe iets moet, maar heb een coachende rol. Op die 
manier leer ik de muzikant in ontwikkeling kennen. Wil 

een kind een liedje spelen 
dat het op You Tube heeft 
beluisterd, dan begeleid 
ik daarbij. Wil het een 
nieuw muziekinstrument 
uitproberen, dan kan dat. 
De leerling is leidend – 
niet ik.’

BEESTENBOEL   

Op woensdag 20 juni voor kinderen van 4 tot 10 jaar van 
14.30 tot 16.30 uur. Feestelijke afsluiting van het seizoen!
Kom ook en doe mee!
Dit kun je allemaal doen:
• een ritje met de ponykar
• kippen knuffelen (echt waar!)
• kennismaken met exotische dieren
• leuke spelletjes buiten
En tussendoor trakteren we deze keer op een broodje knakworst.
Dat wordt weer bere-gezellig. Deelname is weer € 1,00.

DANSMIDDAG MET MUZIEK UIT 
DE JAREN 60 EN 70  
Zondag 24 juni 14:00 - 17:00 uur dansmiddag met DJ Ton 
Vermeulen. Laatste zondag van de maand= Soep&Cultuur in 
het Dorpshuis. Zondagmiddag 24 juni gaan de tafels en stoelen in 
Dorpshuis Vreeswijk aan de kant en is de dansvloer vrij voor wie 
een dansje wil wagen. Ton Vermeulen treedt op als disc jockey en 
draait veel  dansbare jaren 60 en 70 nummers. Maar evengoed 
kan Andre Hazes langs komen. Verzoeknummer? Meestal geen 
probleem voor Ton! Ton Vermeulen is een (zeer) ervaren disc 
jockey. Deze middag biedt hij alle ruimte om te (stijl) dansen. Maar 
Ton verloochent zijn achtergrond als gecertificeerd line dance 
instructeur natuurlijk niet. Hij geeft dan ook twee maal een mini 
clinic line dance om een eerste line dance te leren.

Kortom: op 24 juni sluit Soep&Cultuur het seizoen af met een 
bijzondere activiteit. Kom luisteren, kom kijken, en als het even 
kan mee doen….want Ton Vermeulen staat garant voor lekkere 
dansmuziek  en een aanstekelijke sfeer. 
Entree: € 2,00. De bar in de zaal gaat open en voor liefhebbers is er 
ook weer heerlijke soep voor € 2,50 per kop.

In juli is er geen Soep&Cultuur. We gaan weer verder op zondag 
26 augustus met een zeer verassend optreden! Houdt de 
aankondigingen in de gaten!

18 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

KOM BINNEN, KOM KIJKEN, DOE MEE!  
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KOKEN MET JONGEREN 
IN DE WERELDKEUKEN 
Kookworkshop voor jongeren van 10 tot 14 jaar.

Jongeren ontdekken de wereld door te koken! 
Op vrijdag 7 september start deze nieuwe activiteit.
Kinderen van 10 tot 14 jaar kunnen zich aanmelden. 
Telkens voor een cyclus van 5 weken. Op vrijdag van 
17.00 tot 19.00 uur. De kosten voor deelname voor 5x 
bedragen: € 25,00 ; jongeren met een N-pas betalen: € 10,00. 
Dit is inclusief de maaltijden.
In de kookworkshop staat iedere week een ander land centraal.
De kinderen koken voor zichzelf en als afsluiting worden ouders, 
vrienden en andere belangrijke mensen uitgenodigd om mee te 
eten. 

Vind jij het leuk om mee te helpen deze kookworkshops te 
organiseren? Laat het ons weten! En natuurlijk willen we ook 
heel graag amateur-koks uit allerlei landen erbij.

Meer info en aanmelden: dorpshuisvreeswijk@gmail.com 
of telefonisch: 06-21664918

Aanmelden als vrijwilliger dat kan via:
moniquedebeer@xs4all.nl

IN VOORBEREIDING
WEEKENDSCHOOL
Kinderen in contact brengen met mensen met aansprekende 
beroepen prikkelt de nieuwsgierigheid en het ontdekken van de 
eigen talenten. Wie met volle overtuiging zijn interesses volgt, 
haalt het meeste uit zijn leven. Daarom laat de Weekendschool 
nieuwsgierige jongeren kennismaken met enthousiaste professionals 
en hun uiteenlopende vakgebieden. Dat worden ervaringen die 
bijblijven en de horizon verbreden. De weekendschool stimuleert 
het lef van kinderen en biedt hen een netwerk. Zo geven we hun 
de bagage mee om te kunnen worden wie ze willen zijn.
Organisatoren: 
Zin om dit mee te organiseren? Neem dan snel contact op met
moniquedebeer@xs4all.nl

LINE DANCE
Op dinsdagmiddag van 14.30 t/m 16.00 uur start er een 
nieuwe cursus Country Linedance. De eerste keer is op 
4 september. U kunt dan een proefles meemaken en u 
aanmelden. De cursus line-dance op dinsdagavond  is een 
groot succes en zit helemaal vol. Daarom biedt de docent 
Ton Vermeulen een tweede cursus aan, overdag. Uw eigen 
bijdrage aan deze cursus is € 12,50 per maand. Met de N-pas 
krijgt u korting.
Aanmelden kan via de docent Ton Vermeulen 06-37170533 
of via de beheerder dorpshuis: 06-21664918 of 
dorpshuisvreeswijk@gmail.com

SERVICEPUNT
Haal uw Scheepvaertkrant , Binnenvaartkrant en Molenkruier in 
het Dorpshuis. In de kast in de gang liggen deze kranten voor u 
klaar om mee te nemen.
Heeft u suggesties voor andere info dan horen we dat graag.

VIER DE ZOMER OP ’T FORT
In juli en in augustus zijn er speciale activiteiten voor de 
thuisblijvers.

ROLLATOR APK
Nuttig én gezellig. Vrijdag 27 juli van 14.00 tot 16.00 uur. 
Vrijdag 27 juli kunt u uw rollator weer laten nakijken en 
bijstellen. Rollator-gebruikers kunnen hun rollator laten nakijken 
op veiligheid en waar nodig kunnen de remmen bijgesteld 
worden. Ook de juiste hoogte kan ingesteld worden.  Hier 
zijn geen kosten aan verbonden. Een fysiotherapeut en de 
wijkverpleegkundige van Buurtzorg geven tips en adviezen 
over een goede houding tijdens het lopen met een rollator en 
het makkelijker nemen van hindernissen. Hiervoor wordt een 
oefencircuit uitgezet. Er worden ook tips gegeven over goed en 
veilig gebruikmaken van uw rollator.

Daarnaast kunt u kennismaken met de contact- en 
ontmoetingsmogelijkheden op Fort Vreeswijk en de 
mogelijkheden die de Algemene Hulpdienst Nieuwegein 
biedt om mensen die slecht ter been zijn te ondersteunen bij 
boodschappen, winkelen, vervoer, uitjes, bezoek aan huis, en 
ook om op een alternatieve manier in beweging te blijven op 
de duofiets. Jaarlijks, in de zomer, organiseert Dorpshuis Fort 
Vreeswijk met het Repaircafé en andere organisaties deze 
nuttige en gezellige Rollator APK. Om 14.00 uur staat er 
koffie en thee klaar met iets lekkers erbij.  
Aanmelden voor de rollator APK kan mondeling bij 
de beheerder; telefonisch 06-21664918 of per mail: 
dorphuisvreeswijk@gmail.com. Aanmelden kan tot 25 juli.
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N ATUU RWA N D E L I N G  O P  W I E L E N
Vrijdag 10 augustus van 10.00 tot 12.00 uur. 

Zit u in een rolstoel of scootmobiel? Of loopt u achter de kinderwagen? Dan hebben we voor u een speciale wandeling 
waar u rijdend aan deel kan nemen. We zetten een mooie wandeling uit die geschikt is voor rolstoelen, kinderwagens en 
rollators. Om 10.00 uur starten we deze bijzondere wandeling met een kopje koffie of thee in het Dorpshuis Fort Vreeswijk. 
Daarna wandelen en rijden we een mooie route en zijn we om 12.00 uur weer terug op het Fort. Tijdens de wandeling 
kijken we naar wat er zoal groeit en bloeit. De bijdrage die van u verwacht wordt is € 2,- inclusief een kopje koffie of thee. 
Heeft u geen rolstoel, kinderwagen of rollator? Wandel en geniet mee! Meldt u aan voor deze bijzonder leuke wandeling: 
dorphuisvreeswijk@gmail.com of telefonisch via: 06-21664918. Uiterlijk 6 augustus. Als u iemand nodig heeft om uw 
rolstoel te duwen dan kunt u ons dat ook even laten weten.

L U N C H C A F E
Aansluitend kunt u gebruikmaken van het lunchcafé. De kosten hiervoor bedragen € 4,50 per keer en met een N-Pas krijgt 
u korting. Aanmelden voor het lunchcafé uiterlijk: 8 augustus.

C R EAT I E V E  I N L O O P  O P  D O N D E R D A G O C H T E N D
Op donderdagmorgen vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur is er de hele zomer een creatieve inloop. De deelnemers nemen zelf 
een hobby of handwerkje mee op deze inloopochtend en iedereen kan aanschuiven. De inloop is in de Citadel (huiskamer) 
en als het mooi weer is buiten. Er wordt alleen een bijdrage voor de koffie/ thee gevraagd.  
In september starten we weer met de normale cursusachtige ochtenden.

Z O M E R S T O P  VE R S C H I L L E N D E  A C T I V I T E I T E N
Er zijn in de maand juli en augustus een paar activiteiten die een zomerstop kennen. De 
vrijwilligers gaan dan genieten van een welverdiende vakantie. Na deze vakantie zien zij u 
weer graag en staan we weer vol nieuwe energie voor u klaar.

Het dorpshuis is op zoek naar gezellige, 
enthousiaste vrijwilligers die willen meehelpen 
achter de bar! Meer informatie 06-21664918 of 
dorpshuisvreeswijk@gmail.com

KOK GEZOCHT VOOR DE LUNCH OP VRIJDAG
Op vrijdag komen buurtbewoners lunchen op het Fort. De gasten worden 
verwend met een warme lunch die bestaat uit 2 gerechten. Er wordt gekookt 
door 1 vaste kok-coördinator met een drietal helpers. De kok-coördinator zoekt 
een compagnon om af en toe te kunnen wisselen.
Heb je interesse en vind je het leuk om te koken, neem dan contact met ons op.

Meer informatie 06-21664918 of dorpshuisvreeswijk@gmail.com

S A M E N  M A K E N  W E  H E T  N 0 G  L E U K E R
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21WEEKAGENDA DORPSHUIS

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
(1x per maand)
Koor RefreshSing                       20.00 - 22.30 uur

DINSDAG

Peuterspeelzaal Kind&Co 08:30 – 12:00 uur
Ontmoetingscentrum  09:00 – 16:00 uur
Beter Bewegen    09:30 – 10:15 uur
Beter Bewegen   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
Koersbal  10:00 – 12:00 uur
Inloop  09:30 – 12:00 uur
Schaakclub  14:00 – 16:00 uur
Kinderactiviteit  14:30 – 16:00 uur
(3e woensdag van de maand)
Karate voor kinderen 
vanaf 7 jaar  15.30 – 16:30 uur
Karate voor jongens 
en meisjes vanaf 13 jaar 18:30 – 19:30 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
Tai-Chi  13:30 – 15:30 uur
Tai-Chi   15:00 – 17:00 uur
Eetcafé  17:30 – 19:00 uur

VRIJDAG  
Peuterspeelzaal Kind&Co 08:30 – 12:00 uur
Ontmoetingscentrum  09:00 – 16:00 uur
Wandelgroep  10:00 – 11:30 uur
Inloop  10:00 – 12:00 uur
Lunchcafé  12:00 – 13:00 uur
Bingo 
(2e van de maand)  19:30 – 22:30 uur
Pub Quiz 
(3e van de maand)  20:00 – 22:30 uur 

ZONDAG  
Soep & Cultuur   
(laatste zondag van de maand) 16:00 uur

PIA3 BIJ CULTUUR&SOEP OP ZONDAG     
Yolanda en Mildred spelen al 
jaren met veel passie piano. 
Samen vormen zij een duo 
met een inmiddels breed 
repertoire: van musical tot 
klassiek, van kerstliedjes tot 
romantische evergreens. Na 
het samen instuderen zorgt 
hun pianodocente Flor Verhey* 
voor de puntjes op de i. Met 
hun enthousiaste spel brachten 
zij gedrieën in wisselende 
samenstelling op 29 april een 

programma van vierhandige dansen van o.a. Brahms, Fauré, Grieg en Chopin, met 
aan het slot als klap op de vuurpijl een Wals voor zes handen van Rachmaninof.

PLANTENMARKT   
Auteur: Leni Mook
In het kader van crowdfunding (aanbrengen automatische deuren bij 
ingang Dorpshuis voor bezoekers met rollator, scootmobiel, kinderwagen en 
buggy) werd op 12 mei, de dag voor Moederdag!!, voor de derde keer een 
plantenmarkt georganiseerd. Elk jaar komen er meer bezoekers. Dit jaar waren 
de weersomstandigheden perfect, er kwamen meer dan 100 bezoekers en er is 
voor 1800 euro aan planten verkocht. De sfeer was heel ontspannen, bezoekers 
konden op hun gemak de planten uitzoeken en genieten van een kopje koffie met 
koek. Kortom, het was een prachtige dag. Volgend jaar weer een plantenmarkt 
op zaterdag voor Moederdag. Tenslotte nog dank aan de Barbarakerk die de 
twee kramen beschikbaar heeft gesteld en dank aan alle vrijwilligers die de 
plantenmarkt mogelijk hebben gemaakt.

L E U K  G E W E E S T ! 
Auteur: Monique de Beer

SCHOONMAAK-
BRIGADE GEZOCHT
Voor een fris en schoon Dorpshuis zijn wij op 
zoek naar vrijwilligers die 2x per jaar de grote 
schoonmaak willen uitvoeren. Vrijdag 24 
augustus om 10.00 uur.
Meer informatie 06-21664918 of 
dorpshuisvreeswijk@gmail.com
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Zo zijn wij op het idee gekomen om voor het bier 
ook echt water uit onze eigen sluis te gebruiken." Nu 

is het niet meer dan een symbolisch gegeven.

Vreeswijkse vrijwilligers
Omdat het Kolkbier er voor Vreeswijk is zorgt de stichting 
ervoor dat bij elke onthulling van een nieuw bier er personen in 
het zonnetje worden gezet die veel voor Vreeswijk betekenen. 

Het eerste jaar werd gekozen voor vier mannen: Kees Laagland, 
Job van Soest, Cor Pauw en Wim Sluis. Zij vertegenwoordigden 
alle vrijwilligers van Vreeswijk. Deze vier mannen waren de 
drijvende kracht achter een grote groep vrijwilligers die 
zeer veel evenementen mogelijk maken. Zoals het grote 
Koningsdagfeest dat elk jaar zeker 40.000 mensen trekt. Ook 
Vreeswijk bij Kaarslicht kon altijd rekenen op hun inzet. De vier 
mannen staan symbool voor alle Vreeswijkers die het dorp echt 
Vreeswijk maken.

Bij de lancering van de Kolk Pilsner in september 2016 ging 
de eer naar de organisatie van het Kolkfeest. En afgelopen 
december bij de onthulling van de Kolk Tripel ging de eer naar 
Chris van Wijk. Van Wijk, eigenaar van aannemersbedrijf Van 
Wijk, werd gekozen omdat hij al vele jaren mensen en materieel 
beschikbaar stelt om activiteiten in Vreeswijk mogelijk te maken.

Het Kolkbier wordt verkocht in bijna alle horeca in Vreeswijk. 
En daarnaast is het verkrijgbaar bij Broodje Kaas en de slijterij 
in Hoog Zandveld. De stichting zoekt nog een vrijwilliger die 
meer winkels en horeca kan bezoeken om Kolkbier aan de man 
te brengen.

www.facebook.com/kolkbier
www.Kolkbier.nl

Op zaterdag 19 december 2015 werd in Vreeswijk het 
eerste eigen bier onthuld. In die zomer kwamen een 
aantal inwoners van Vreeswijk op het idee om een eigen 
bier te gaan laten brouwen. Vijftien lokale ondernemers legden het 
benodigde geld bij elkaar, en samen met de burgemeester werd de 
definitieve smaak bepaald. Het eerste Kolkbier was een blond bier 
en was gelijk een verkoopsucces, er werd 900 liter verkocht.

Opbrengst naar goede doelen
De brouw en verkoop wordt geregeld door de Stichting 
Vreeswijks Kolkbier. De stichting heeft dus geen winstoogmerk 
en heeft als doel het promoten van het oude dorp Vreeswijk, 
zowel cultureel als sociaal en het verrichten van “al wat hiermee 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”. Met de winst 
is het afgelopen jaar bijvoorbeeld een kano voor de scouting 
gekocht.
Inmiddels heeft het Kolkbier al drie biersoorten op de markt 
gebracht. Vreeswijk staat al maanden in het teken van de 
aanleg van de derde kolk bij de Prinses Beatrixsluis. Dit was 
voor de brouwers van het Vreeswijkse Kolkbier ook de perfecte 
aanleiding voor hun derde Kolkbier. Heel toepasselijk werd 
ook gekozen voor een Tripel, een zwaarder bier met een 
alcoholpercentage van 9%, maar wel met een frisse smaak.

Bier gebrouwen met Kolkwater
Kees Blonk, architect in Vreeswijk, kwam op het idee om een 
Vreeswijks bier te laten maken. "Vreeswijk heeft zo'n sterke 
eigen identiteit en onderlinge band. Het gevoel van onderlinge 
verbondenheid is nog heel sterk, anders dan in Jutphaas". Hij 
benaderde Roy Platje om samen het idee vorm te geven en 
uit te werken. Roy: "Binnen Vreeswijk is er een uitdrukking: je 
bent pas Vreeswijker als je uit de Kolk hebt gedronken. Bij het 
600-jarig bestaan van Vreeswijk werd er ook echt water uit de 
kolk geschonken. 

Foto's: Archief Stichting Kolkbier

Auteur: Roy Platje

22 KOLKBIER , GEBROUWEN VOOR VREESWIJK
Stichting Kolkbier ondersteunt Vreeswijk door verkoop van bier
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ALLES ONDER EEN DAK
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 Wijk Ontmoetings Centrum
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

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

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

Kindercentrum Minimuzikantjes
Jennie de Weerd
kindertrainingnieuwegein.nl
info@minimuzikantjes.nl

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

Slagerij Koekman 
is de lekkerste winkel vol ambachtelijke kwaliteit...
Wij behoren met onze grillworst 
bij de top 10 van Nederland!!!

Handelskade 66
3434 BE Nieuwegein

030 6062381
www.slagerijkoekman.nl

Gratis halve 
grillworst

Tegen inlevering 
van deze coupon 
en bij besteding 

vanaf €15.00 
Geldig op 1 en 2 juni



Inspiraties
voor uw uitvaart

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Ervaring van nabestaanden
‘PCB luisterde tussen de regels door’
‘We konden veel zelf doen, maar ze  
waren er als we ze nodig hadden’
‘Het was een uitvaart zoals bij ons 
past’

Verschil tussen algemeen en 
particulier graf

Een algemeen graf blijft op naam van 
de eigenaar (meestal de gemeente). 
Een graf voor 2 of 3 personen, die 
elkaar volstrekt niet kennen. Een 
particulier (ook familiegraf genoemd) 
komt op naam van de nabestaanden. 
Vaak liggen er twee echtgenoten of 
eventueel andere familieleden

Sieraad met vingerafdruk
Persoonlijker kan bijna niet: een 
sieraad met de vingerafdruk van 
uw geliefde

Zavadi Kistenlab
Een kist in een ontwerp met een ka-
toenen buitenkantbekleding met zo-
wel kleurrijke als ingetogen dessins. 
De kisten zijn goedgekeurd voor be-
graven en cremeren.

Licht met bericht
Een zelf te ontwerpen windlicht, 
voorzien van foto en teksten. Kin-
deren kunnen blanco exemplaren 
met viltstiften hun eigen windlichtje 
maken. Te gebruiken om te plaatsen 
tijdens de uitvaartplechtigheid of als 
bedank- of herdenkgeschenkje.

De achterblijvers
Interviews met rouwenden. De 
één blijft een leven lang in ver-
driet hangen, een ander klinkt 
een jaar later stevig en gezond. 
Coen Verbraak interviewde en 
schreef dat prachtig op.

Fijn Konijn
Kinderen lichtpuntjes tonen. Een 
prentenboek over Konijn, die 
plots verdwijnt, maar mooie din-
gen achterlaat.

Nieuwegein expo
Regelmatig zijn er exposities van 
schilderijen, keramiek, foto’s van 
lokale kunstenaars. Kom gerust eens 
kijken. De toegang is gratis.

Bakkie troost
Graag bieden we een luisterend oor 
als u uw verhaal wilt vertellen. Onder 
het genot van een kopje koffie/thee  
willen we u ontvangen. Van harte 
welkom!

Strooikokers
Als alternatief voor een asurn is 
de strooikoker te gebruiken voor 
het verstrooien of begraven van 
as of om de as in te bewaren.

Kleurrijke stoffen voorzien van 
een zachte, gewatteerde 
tussenlaag.

PCB Uitvaartzorg verzorgt al 85 jaar begrafenissen en crematies. Bij de uitvoering 
inspireert PCB graag met de vele mogelijkheden rondom de uitvaart.

Tineke Swager
Gastvrouw Uitvaartwinkel

Uitvaartwinkel Nieuwegein
Hier kunt u zich laten informeren en 
inspireren voor uw uitvaart. Dit kan 
ook in een persoonlijk bezoek bij u 
thuis. Uw wensen kunt u noteren in 
het speciale wensenformulier.

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

PCB Uitvaartzorg 
Dorpsstraat 6
3433 CH Nieuwegein


