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V R E E S W I J K S E  Z O M E R A V O N D  F A I R
Vreeswijk gaat 1 juni op zoek naar het zomeravondgevoel.

H E T  A N T W O O R D  O P… . . D E  T R A P
Als je de Dorpsstraat inloopt, en je bent net voorbij de 
Barbarakerk, dan zie je rechts een groot huis: ‘De Tolgaarder’. 

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.

ACTIVITEITEN 

IN

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

ZOMER 
IN VREESWIJK

D E  B E U G E L A E R 

O O K  D I G I T A A L 

O N T V A N G E N ?

Stuur een e-mail met uw 

voor- en achternaam naar 

beugelaer@invreeswijk.nl.

Op 1 juni staat Vreeswijk een nieuw evenement te wachten: de 
Vreeswijkse Zomeravond Fair. De leden van de redactie verheugen 
zich onder andere op de badeendenrace. Het zal je maar gebeuren 
dat jouw badeendje als eerste het Kippenbruggetje passeert. 
Tussen 15.00 uur en 21.00 uur is er van alles te doen. 

In deze Beugelaer krijg je ook alvast een voorproefje op De 
Authentieke Dag Vreeswijk. Die is dit jaar op 7 september. We 
gaan terug naar de jaren vijftig. En omdat we het tienjarig 
jubileum vieren, wordt er flink uitgepakt. Stampende Rock and 
Roll of heerlijke Dixielandklanken en lekker dansen tussen de 
glimmende Cadillacs En Marilyn Monroe komt ook nog langs en 
ze beloofde haar witte jurk aan te trekken. Naast deze activiteiten 
kunt u ook genieten van het jaarlijkse Werfweekend op 7 en 8 
september. Kijk voor het programma op museumwerf.nl.

Rina Copier van den End legt ons uit waarom het gebouw ‘de 
Tolgaarder’ in de Dorpsstraat een trap heeft aan de zijkant. Maar 
waarom is die trap er eigenlijk? En wist u dat Napoleon ook door 
de Dorpsstraat trok?

Toen Manuel Sanchez (eigenaar van Friends) hoorde dat Broodje 
Kaas zou stoppen, werd een oude liefde aangewakkerd. Hij vond 
de perfecte locatie aan de Koninginnenlaan 10a. Op 18 februari is 
Broodje Vreeswijk open gegaan. In ‘Ondernemer in beeld leest u 
alles over Broodje Vreeswijk.

Eind van dit jaar gaat sluismeester Jan Westerhout met 
pensioen. Met de komst van de derde kolk was er ook een nieuw 
bediensysteem noodzakelijk. Wat denkt u? Stopt Jan of gaat hij de 
uitdaging aan? U leest het in deze Beugelaer.

En….vergeet vooral niet te kijken in de agenda van het Dorpshuis. 
Ook te zien op invreeswijk.nl. Er zijn veel activiteiten die de 
aandacht verdienen. Laat je verrassen!

Veel leesplezier!

De redactie
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Vreeswijk gaat 1 juni op zoek naar het zomeravondgevoel.
 Tijdens de heuse Zomeravond Fair gebeurt er van alles tussen 15.00 uur en 21.00 uur. 

Er is veel te zien en te horen. Naast 
leuke marktkramen zijn er activiteiten 
rond de thema’s muziek, water, sluizen, 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en natuur. 
Nu moet het alleen nog maar lekker 
weer worden. Kom je ook?

Vreeswijk trendsetter
De Zomeravond Fair volgt de tradi-
tionele jaarmarkt op. We zijn toe aan 
iets nieuws! 

Raakt Nederland een beetje verzadigd 
van de vele jaarmarkten? De Activi-
teitengroep Vreeswijk wacht samen 
met de ondernemers het antwoord niet 
af. Met de komst van de Zomeravond 
Fair is Vreeswijk trendsetter in het op 
zoek gaan naar nieuwe wegen. Met een 
ander tijdstip, met andere thema’s, met 
een badeendenrace als loterij, met een 
fotowedstrijd, met een kleurwedstrijd. 
Met een imker en zijn bijenvolk. 

Kortom: met heel veel! 
Tussen 15.00 en 21.00 uur is er zang en 
muziek op de terrassen en in de res-
taurants rond de Oude Sluis. Natuurlijk 
is er ook een stukje markt met gezellige 
kramen, oude ambachten en levende 
standbeelden.

Fotowedstrijd
Iedereen mag een foto insturen rond het 
thema Vreeswijks groen, water of sluizen.
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Auteur: Hans Kraak
Foto's: Peter van Dijk
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Een deskundige jury beoordeelt de foto’s. 
Er zijn diverse prijzen. En wat dacht je ervan 
als jouw foto op de middenpagina van de 
Beugelaer komt! De foto’s moeten uiterlijk 25 
mei opgestuurd zijn naar info@invreeswijk.nl. 
Natuurlijk wel even naam en leeftijd vermelden.

Presentaties
In samenwerking met Gemeente Nieuwegein, 
Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat zijn er pre-
sentaties over de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
de sluizen en ook over fiets- en wandelroutes in 
en rond ons prachtige Vreeswijk.

Tegel eruit en plant erin 
De natuur komt aan bod via de actie ‘tegel 
er uit en plant erin’. Er is informatiemateriaal 
en tegen een kleine vergoeding kunnen 
bezoekers prachtige planten en aarde mee 
naar huis nemen. Ook komt er een imker met 
bijenvolken.

Badeendenrace
De Badeendenrace belooft een geweldig 
spektakel te worden. Bij de Oude Sluis worden 
om 17:00 uur 2000 badeendjes te water gelaten 
voor een race over ongeveer 300 meter. De finish 
is bij het Kippenbruggetje. Voorafgaand aan de 
race worden loten verkocht. Alle badeendjes 
dragen een nummer dat duidelijk zichtbaar is. 
Dit nummer correspondeert met een lot. De 
badeendjes die het eerst de finish passeren 
hebben prijs. De eendjes kosten 3 euro per stuk 
en vier voor een tientje. Je kan jouw badeendje 
naar de finish schreeuwen en wie weet daarna op 
de door jouw gewonnen nieuwe fiets naar huis 
fietsen. De opbrengst van deze race is bestemd 
voor KiKa. De Nieuwegeiners Tonnie Smits en Eric 
Martherus zetten zich al jaren in voor KiKa en zijn 
de initiatiefnemers van deze race.

www.invreeswijk.nl
Details over de fair worden tijdig gepubliceerd 
in regionale bladen en op de sociale media. 
Houd dus vooral invreeswijk.nl goed in de 
gaten. Op deze website vind je ook alle 
informatie en prijzen van de wedstrijden. De 
opbouw van de markt start om 12.00 uur, tot 
die tijd worden auto’s gewoon toegelaten 
in het dorp. Vanaf 12.00 uur wordt het een 
voetgangersgebied.

Kleurwedstrijd
Voor de kinderen zijn er leuke prijzen 
beschikbaar. De kleurplaten liggen 
bij de Dagwinkel en bij Knus bij 
Ann in het dorp. De kunstwerkjes 
moeten uiterlijk 29 mei worden 
ingeleverd. Op 1 juni is dan bekend 
welke kunstenaars in de prijzen 
vallen.

De kleurplaat is ook te downladen:
www.invreeswijk.nl/kleurwedstrijd-
zomeravond-fair

veel te zien 
en te horen

5
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Showroom:

Fortweg 5
3433 ZH Nieuwegein

030 - 60 60 60 1
www.bvrzonwering.nl

Buitenzonwering

Terrasoverkappingen

Garagedeuren en 
carports

Rolluiken en 
buitenjaloezieën

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 ZOMERFAIR 

LANGS BIJ ONZE 

KRAAM, VOOR 

VERSCHILLENDE 

ACTIES!
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HET ANTWOORD OP…..DE TRAP

Als je de Dorpsstraat inloopt, en je bent net 
voorbij de Barbarakerk, dan zie je rechts een 
groot huis: ‘De Tolgaarder’. Aan de zijkant van 
het huis is een monumentale trap gebouwd. 
Waarvoor die trap er is, is voor velen een raadsel. 
De deur, bovenaan de trap, is weggehaald. En de 
muur is keurig dicht gemetseld. Ik vertel je hoe 
dat zo is gekomen.

Je kan het je nu niet meer voorstellen, maar vroeger was er 
lange tijd maar één weg die vice versa leidde van Amsterdam 
naar Parijs. De Dorpsstraat in Vreeswijk was daar onderdeel van. 
Je moest wel door Vreeswijk. Je kon niet anders. Napoleon is 

ook door de Dorpsstraat getrokken. Aan het 
begin van de Dorpsstraat stond het Tolhuis waar 
iedereen tol betaalde om zijn weg door Vreeswijk 
te kunnen vervolgen. De passanten moesten 
trouwens voor alles tol voor betalen. Niet alleen 

voor zichzelf, maar ook voor koeien, schapen of een lading wijn. 
Noem maar op. Tol voor alles wat Vreeswijk passeerde.

Met de komst van de Koninginnensluis veranderde alles. De 
tol was op die plek overbodig en verhuisde van de Dorpsstraat 
naar Utrechtsestraatweg. Op de vrijgekomen plek werd in 1887 
de Tolgaarder gebouwd. De eerste bewoner was burgemeester 
R.M. van den Berg van Saparoea. Toen de burgemeester het huis 
introk was de Tolgaarder mooi versierd, want de burgemeester 
kwam met zijn vrouw net terug van huwelijksreis.

Toen de burgemeester was vertrokken, ging Klaas van Loon in 
het huis wonen. Hij was directeur van Zand- en Grindhandel 
Van Loon. Zo rond 1930 woonde Van Loon in dat hele grote huis 
helemaal alleen met zijn huishoudster. Hij hoorde dat de nieuwe 
onderwijzer van het Prins Hendrik Internaat nog woonruimte 
zocht. Van Loon bood genereus de bovenverdieping aan.

Het gezin van onderwijzer Hardenbol had een paar kinderen 
en iedereen moest door de voordeur en via de hal de trap naar 
boven. Van Loon werd het geloop en rumoer op den duur zat 
en besloot een trap aan de zijkant van het huis te bouwen. Zo 
kreeg het gezin een eigen ingang van hun woning.

Toen Klaas van Loon kleiner ging wonen en Hardenbol 
verhuisde, kwam Willem Steenbeek in de Tolgaarder. Hij was 
het die de deur eruit haalde en de muur dicht metselde. De trap 
bleef en doet nu alleen nog dienst tijdens Kaarslicht in Vreeswijk. 
Met tientallen kaarsjes flonkert de trap en krijgt eventjes weer 
alle aandacht.

Rina Copier van den End
 

- column -

‘De Tolgaarder’, gemeentelijk monument, gebouwd in 1887.
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DÖNER KEBAB TIJDENS 
DE  ZOMERAVOND FAIR
Kom heerlijk genieten op ons terras!

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

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

T 030-6063346

8

Het WijkPlatform Vreeswijk (WPV) heeft een welkomstdoosje voor 
nieuwe inwoners van onze wijk gemaakt. U vindt daarin allerlei 
informatie die u goed van pas kan komen bij uw inburgering 
in ons dorp: zit hier ook een huisarts, welke verenigingen zijn 
er actief, hoe zit het met de scholen? Welke winkels en welke 
horecagelegenheden zijn er op het dorp en wat gebeurt er 
allemaal op het Dorpshuis? De vele activiteiten op het dorp 
worden allemaal mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Ook het 
Dorpshuis wordt volledig door vrijwilligers gerund. De ervaring 
leert dat vrijwilligerswerk een prima middel is om vertrouwd te 
raken met de nieuwe woonomgeving en een sociaal netwerk op 
te bouwen.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u misschien ook wel een 
bijdrage leveren en actief worden? Meer informatie vindt u in 
het doosje.
 
Woont u sinds kort in Vreeswijk?
Kom dan uw welkomstdoosje afhalen in het Dorpshuis.
Heeft u nieuwe buren gekregen? Maak ze dan attent op het 
welkomstdoosje! Of kom zelf het doosje afhalen en breng het 
bij uw nieuwe buren langs.

WELKOMSTDOOSJE
V O O R  N I E U W E  B E W O N E R S  V A N  V R E E S W I J K 
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Zaterdag 7 september gaat de oude kern van Vreeswijk weer bruisen in de sfeer van de jaren 50. 
De Authentieke Dag Vreeswijk viert dit jaar haar 10-jarig jubileum en daarom wordt er flink 
uitgepakt. Ook dit jaar hebben veel liefhebbers zich al ingeschreven voor dit prachtige evenement 
waardoor er weer vele verschillende oldtimers van 40 jaar en ouder te bewonderen zijn.

Auteur: Henk de Beer

BRUISEND VREESWIJK IN JAREN 50-STIJL  

AMERIKAANS TINTJE   
De oude dorpskern staat in het teken van muziek met een 
Amerikaans tintje uit de jaren 50. Een fantastische rock-‘n’-roll 
band zal iedereen laten swingen en voor de oude vetkuiven is 
er stampende dixielandmuziek. Het zal dan toch echt moeilijk 
zijn om stil te blijven staan! Een linedancegroep gaat dansen 
op country & western muziek waarbij iedereen kan meedoen. 
Wie niet wil dansen kan meegenieten. Tussen de glimmende 
Cadillacs en andere Amerikaanse sleeën zal Marilyn Monroe in 
hoogsteigen persoon in een wapperende witte jurk flaneren. 
Kortom, waan je even in de jaren 50 en droom weg naar oude 
sfeervolle tijden.

DEELNEMEN MET EEN OLDTIMER? 

Inschrijven kan via het inschrijfformulier (www.invreeswijk.nl/
inschrijfformulier-authentieke-dag-vreeswijk). Kosten voor 
het inschrijven bedragen €15,-. Inschrijven kan met voertuigen 
tot en met bouwjaar 1980. Mocht u een jonger exemplaar 
hebben dan vragen wij u contact met ons op te nemen via 
oldtimers@invreeswijk.nl. Iedereen krijgt na afloop een 
unieke herinnering. 

De burgemeester zal weer op spectaculaire wijze het startschot 
geven voor de route die de oldtimers (auto’s, vrachtauto’s, 
motorfietsen, tractoren en brommers) langs de Hollandse 
Waterlinie gaan rijden.  

9



Doelgerichte
Online Marketing

voor bedrijven 
in de recreatie en reisbranche

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

Dorpsstraat 13
3433 CH Nieuwegein 
T 030-6586438 

Rolafweg Noord 42 
3411 BK Lopik 
T 0348-724003

info@bloemenshop4rose.nl
www.bloemenshop4roses.nl 

Auto Totaal Service
Nieuwegein, Betuwehaven 2, 030-6042694

toyota-nieuwegein.nl

Hij is gemaakt om op te vallen: de nieuwe Toyota RAV4. Hij heeft een ruim en zeer comfortabel interieur, waarin u als het ware over de weg 
(maar ook off -the-road) lijkt te zweven. In maximale veiligheid en in maximaal comfort. Zonder compromissen. Hij is ook leverbaar als High 
Power Hybrid (218 pk/160 kW). Dan rijdt u tot wel 50% elektrisch, zonder stekker. Meld u vandaag nog aan voor de Power Challenge op 
toyota.nl en maak kans op een roadtrip naar het Noorderlicht.

Brandstofverbruik varieert van 4,4 l/100 km (22,7 km/l) – 6,1 l/100 km (16,4 km/l). CO 100-140 gr/km.

*Het daadwerkelijke te halen percentage is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, voertuigconfi guratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden. Prijs inclusief BPM, 
BTW en kosten rijklaar maken. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Vraag uw Toyota-dealer naar de voorwaarden.  Afgebeeld RAV4 2.5 Hybrid Bi-Tone Automaat in parelmoer wit t.w.v. € 48.890,-.

POWER PLAY
RAV4

De nieuwe RAV4 vanaf € 34.995,-
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Niet geboren noch getogen in Vreeswijk blijkt dat Gijsbert van den 
Akker wel een heel warm plekje in zijn hart heeft voor ons dorp. 
Hij is een trouw bezoeker van het oude centrum en de speciale 
markten. Een wandeling waarbij ook altijd even de Museumwerf 
wordt aangedaan, staat ook regelmatig op zijn programma. Een 
liefde voor Vreeswijk die gedeeld wordt met een andere passie 
van Gijsbert, en dat zijn postzegels. Niet zo maar een willekeurige 
postzegel, maar zegels die onder andere ook met afbeeldingen 
van Vreeswijk verkrijgbaar zijn. In 2005 begon Gijsbert met het 
verzamelen van prestigeboekjes. Deze door PostNL (destijds TPG 
Post) uitgegeven boekjes bevatten postzegels met afbeeldingen 
van objecten en mensen, en zijn veelal thematisch. 
 

De eerste
De eerste boekjes die voor de promotie van Vreeswijk verschenen 
werden via de Dagwinkel in Vreeswijk verkocht. Tussen 2009 
en 2013 verschenen maar liefst 26 verschillende postzegels 
met afbeeldingen van Vreeswijk. Toen in 2013 de prijs van 
deze bijzondere zegels door PostNL in verhouding tot de 
normale postzegels buitensporig verhoogd werd, moest helaas 
geconcludeerd worden dat deze activiteit niet meer rendabel 
was. Na overleg met Kees Laagland besloot Gijsbert van den 
Akker om de aanmaak en verkoop van deze postzegels zelf ter 
hand te nemen. Er werd een procedure gerealiseerd waarbij men 
door middel van een abonnement op regelmatige basis nieuwe 
speciale zegels ontvangt. Dit is altijd tenminste een velletje van 
tien zegels. Om de exclusiviteit te garanderen maakt Gijsbert altijd 
slechts 30 - 50 velletjes per uitgave, en wordt er geen herdruk 
uitgevoerd.

Verschillende thema's
De collectie van deze speciale zegels is niet beperkt tot Vreeswijk. 
Ook zegels met afbeeldingen van de grootste kerstboom in Lopik 
en afbeeldingen van bijzondere monumenten in Nieuwegein 
passeren de revue. Speciaal zijn ook de zegels met een afbeelding 
van de kleine brug en, hoe toepasselijk, van het beeld van de 
beugelaer. 

Te koop
De zegels die in opdracht van Gijsbert van den Akker worden 
vervaardigd zijn in eerste instantie bedoeld voor de abonnees. 
Meer informatie over een abonnement is te vinden op de 
facebookpagina van Gijsbert. De prijs van een reguliere postzegel 
van PostNL is op dit moment € 0,87. Een vel met 10 zegels kost 
voor abonnees € 12.00 en voor niet-abonnees € 12.50. Dit is 
inclusief portokosten voor maximaal 20 gram. Zowel op de markt 
tijdens Koningsdag als op de markt van de Authentieke Dag 
bemant Gijsbert een kraam waar zegels met bijzondere foto's 
worden verkocht. Van de opbrengst wordt altijd een deel aan een 
goed doel besteed. 

Expositie
Dat Gijsbert zelf de gehele collectie compleet heeft, mag niemand 
verbazen. Deze collectie wordt ook wel gebruikt voor exposities en 
zo droomt Gijsbert nog steeds van een expositie in de bibliotheek 
van Nieuwegein. En wie weet welke locatie ook nog eens heel 
geschikt zou kunnen zijn om (een deel van) zijn collectie onder 
te brengen. Gijsbert vierde onlangs zijn 87e verjaardag, maar is 
van plan om nog heel lang door te gaan met de promotie van de 
speciale zegels en natuurlijk met de promotie van Vreeswijk.
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Auteur: Ria Bitter

P O S TZ E G E L S  M E T D E  H O O F D L E T T E R  P



MEI

DROOMSTART 
VOOR TIENERS 
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Maak werk van je droom, 
maak van je droom je werk!

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

24
MEI

SOEP & CULTUUR
Dorpshuis Fort Vreeswijk

Koor Eigenwijsze treedt op bij 
“Soep&Cultuur” op zondag 
in Dorpshuis Vreeswijk. 
Eigenwijsze is een vrolijk koor 
uit Nieuwegein.

26

SEPTEMBER

WERFWEEKEND
Museumwerf Vreeswijk houdt 
op 7 en 8 september weer 
haar jaarlijkse Werfweekend. 
Het gezelligste kijk- en doe-
weekend in scheepse sferen 
voor iedereen van 3 tot 103 
jaar.
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JUNI

SEPTEMBER

SEPTEMBER SEPTEMBER

SEPTEMBER

SEPTEMBER

DECEMBERNOVEMBER

JUNI

SEPTEMBER

JUNI

OECUMENISCHE 
KERKDIENST
Op zondag 16 juni is er een 
kerkdienst vanaf pontons
op het water. De Oude Sluis is 
het decor van deze
zondagochtenddienst. 
Aanvang: 10.00 uur.

SLUIZENLOOP

KOLKPOP
Kolkpop, het feest voor 16+.
19.00 - 01.00 uur.

AUTHENTIEKE DAG
Bruisend Vreeswijk in jaren 
50-stijl! De Authentieke Dag 
Vreeswijk viert dit jaar haar 
10-jarig jubileum en daarom 
wordt er flink uitgepakt.
10.00 - 17.00 uur.

OPEN MONUMENTEN-
WEEKEND
Thema 2019: Plekken van plezier.

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

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

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

14.00 - 17.15 uur.

VREESWIJKSE
ZOMERAVOND FAIR 
Aan het begin van de 
Dorpsstraat vindt u diverse 
standhouders met een leuk 
en divers aanbod. En het is 
genieten op het terras van live 
muziek. 15.00 - 21.00 uur.

AUTHENTIEKE DAG
Bezitters van historische 
vracht- en personenauto’s, 
motorfietsen, tractoren 
en bromfietsen kunnen 
deelnemen aan een mooie 
rondrit door de regio.
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BADEENDENRACE 
Een leuke en gezellige activiteit 
voor de hele familie.

19.00 - 01.00 uur.



O N D E R N E M E R 
I N  B E E L D 
Auteur en foto's : Ghislaine Schilder

Toen Manuel Sanchez hoorde dat Broodje Kaas zou stoppen, werd 
een oude liefde aangewakkerd. Hij vond de perfecte locatie aan de 
Koninginnenlaan 10a. Op 18 februari is Broodje Vreeswijk open gegaan.  
 
OUDE LIEFDE ROEST NIET  
Vreeswijk kent Manuel sinds 5 jaar als uitbater van Café Friends en sinds vorig 
jaar ook als organisator van Kolkpop en het Kolkfeest. Maar hiervoor heeft hij 
gewerkt als slager en had hij een broodjeszaak. Met Broodje Vreeswijk begeeft 
hij zich op bekend terrein en de opgedane kennis komt hem nu goed van pas 
om de best mogelijke kwaliteit te leveren. 
 
DAGVERSE KWALITEIT 

Manuel vertelt dat hij zijn toeleveranciers met zorg heeft uitgekozen: 
“Ons brood wordt geleverd door Bakkerij van Eekeren en gebak komt van 
Tamminga & Verweij. Petit fours en (verjaardags)-taarten, ook met logo of 
foto, dienen één dag van tevoren besteld te worden. Gebak en brood kunnen 
eveneens daags tevoren besteld worden; bij drukte kan dit teleurstellingen 
voorkomen”. In de winkel staat een grote oven waarin o.a. gevulde koeken en 
croissants vers afgebakken worden. “En we hebben de in Vreeswijk zo geliefde 
Weydeland kazen in het assortiment”, aldus een trotse Manuel. Ook voor wijn 
of streekproducten kunt u bij Broodje Vreeswijk terecht. Wederom is bewust 
voor toeleveranciers uit de buurt gekozen: streekproducten van Streeck 
Specialiteiten, wijnen van Grapes & Bottles en het Kolkbier uit Vreeswijk. 
Tevens worden mooie kadopakketten verkocht; deze kunnen ook zelf 
samengesteld worden. 
 

LUNCHROOM 

Bovenal is Broodje Vreeswijk de plek voor luxe belegde broodjes, om mee te 
nemen of gelijk op te eten. En ook nog eens voor heel schappelijke prijzen. 
Achter in de winkel is een grote lunchroom én er zijn zitplekken voor het raam. 
“Leuk is dat het hele dorp aan je voorbij trekt. Ik ben echt gelukkig met deze 
locatie”, aldus Manuel. “Daarbij zitten we hier aan een doorgaande route en  
zijn we heel goed bereikbaar”. 
 
NIEUWE WEG INGESLAGEN  
Al met al is Manuel met Broodje Vreeswijk een nieuwe weg ingeslagen.  
Maar een dagzaak combineren met café Friends zou een nogal lange  
werkdag opleveren. Grote steun en toeverlaat voor Manuel is Coritha.  
Zij werkte al in Friends en heeft nu de overstap gemaakt naar Broodje 
Vreeswijk. Manuel en Coritha kijken tevreden terug op de afgelopen tijd. En 
ze staan niet stil, binnenkort gaat Broodje Vreeswijk ook via thuisbezorgd.nl 
tussen 10.00 en 14.00 uur belegde broodjes bezorgen.  
 
VERBONDENHEID MET VREESWIJK 

Manuel voelt een oprechte verbondenheid met de inwoners en ondernemers 
van Vreeswijk. Met Broodje Vreeswijk en het organiseren van het Kolkfeest 
vervult hij wensen van veel Vreeswijkers. Voor Manuel spannende tijden; 
de investeringen moeten wel terugverdiend worden. Manuel, Coritha en 
medewerkers hopen dan ook veel dorpsgenoten bij Broodje Vreeswijk  
te mogen verwelkomen.
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Broodje Vreeswijk - in ‘t hart van Vreeswijk

Koninginnenlaan 10a - 3433 CT Nieuwegein 
T 030-7858628 - www.broodjevreeswijk.nl

19.00 - 01.00 uur.
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Foto: Peter van Dijk
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SPORTIEF IN VREESWIJK
Als je door de sluizen in Vreeswijk roeit, kun je toertochten houden op de Lek 
of richting de Biesbosch.
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Sinds een paar maanden bedient sluismeester 
Jan Westerhout de nieuw gebouwde 3e kolk van 
de Prinses Beatrixsluis met een geheel nieuw 
bediensysteem. Een hele overgang voor iemand 
die al zo lang meeloopt. Maar, zegt Jan, ‘De plannen 
voor de 3e kolk liggen er al zo lang, nu wil ik ‘m 
bedienen ook. Hier heb ik echt naar uitgekeken.’

Hij gaat eind dit jaar met pensioen, maar Jan Westerhout (66) 
wilde de bediening van de nieuwe, 3e kolk van de Beatrixsluis 
nog graag meemaken. Gepokt en gemazeld in het vak – Jan 
werkt al 26 jaar als sluismeester en zat daarvoor 25 jaar op de 
binnenvaart – ziet hij de nieuwe sluisbediening als iets wat 
erbij hoort. ‘De trend om alle sluisbediening te uniformeren, 
heeft Rijkswaterstaat al jaren geleden ingezet. Voorheen zat 
één sluismeester aan de binnenkant van het bediengebouw 
richting het Lekkanaal en één aan de rivierkant, richting de 
Lek. De nieuwe bediening is sober: iedere sluismeester zit met 
de rug naar het oosten (A27) en heeft de schermen voor zich. 
Dat zijn landelijk bepaalde richtlijnen.’

NIEUWSGIERIG
Jan moet eerlijk bekennen dat hij er niet echt naar uit zag om 
met een nieuw bediensysteem aan de slag te gaan. ‘Toch zie ik 
overal ook het positieve van in. Dit nieuwe systeem geeft mij 
wel een kans om mijn laatste arbeidsjaar op een spannende 
manier in te vullen. Ik had ook mijn oude dag kunnen slijten 
als pondjesvaarder bij Ameide, waar ik woon, maar ik was 
te nieuwsgierig naar de 3e kolk. De plannen voor deze kolk 
liggen er al zo lang, minstens 25 jaar, nu wil ik ‘m bedienen ook. 
Hier heb ik echt naar uitgekeken.’

VIA HET SCHERM
Als oudgediende vindt Jan het belangrijk zijn passie voor het 
vak over te brengen op de jonge generatie sluismeesters van 
het sluizencomplex. ‘Als ik dan als een bejaarde loop te klagen 
over dat het vroeger beter was, rennen ze hard voor me weg. 
Dit vak is zo geweldig, welke bediening er ook is. Elke dag die 
schepen voorbij zien varen is een voorrecht. Ik ben helemaal 
weg van schepen, mijn hele leven al geweest.’ Hoe ervaart Jan 
het dan dat hij de schepen met de nieuwe bediening alleen 
nog maar via een scherm ziet? ‘We werken nu alleen nog maar 
voor de 3e kolk met het nieuwe systeem’, vertelt Jan. ‘Dus kijk 
ik onbewust altijd nog even door het raam. Straks, als alle 
kolken op het nieuwe systeem werken, moeten we echt alles 
via het scherm doen. Dat zal best wennen zijn.’

NAUW BETROKKEN
Aan de training die Jan heeft gehad, zal het niet liggen. 
Specialisten van Sas Vreeswijk gaven uitgebreide instructie en 
gebruikten daarbij een simulator. ‘Ze namen de tijd en hebben 
ons nauw betrokken bij de cameraplaatsing’, aldus Jan. ‘Ze 
hebben goed naar onze wensen geluisterd.’ Moeilijk vindt Jan 
het nieuwe systeem niet. ‘Vroeger hadden we weleens 8 tot 
9 schuttingen achter elkaar. Ik ben dus wel wat gewend. Na 
één dag was het helder hoe het werkte, daar hadden we de 
simulatie eigenlijk niet voor nodig. In het echt werkt zo’n sluis 
toch ook net weer anders.’

VERSCHILLENDE PLEKKEN
Nu bedient Jan de ene keer vanuit de voormalig witte 
sluiswachterswoningen de 3e kolk en de andere keer vanuit 
het nog te slopen bediengebouw de andere twee kolken, die 
nu volop gerenoveerd worden. Hoe vindt hij het om tijdelijk 
op twee verschillende locaties te zitten? ‘Ik ben het gewend 
om op verschillende plekken te zitten’, redeneert Jan. ‘Als 
sluismeester bij Rijkswaterstaat in Midden-Nederland werk ik 
met ruim twintig andere collega’s op de verschillende sluizen 
in dit gebied. Mijn standplaats is de Beatrixsluis in Nieuwegein, 
maar ik ben ook op de andere sluizen in dit gebied inzetbaar, 
dus bij Vreeswijk, Wijk bij Duurstede en Tiel.’

AKOESTIEK
Voelt Jan zich al thuis op de nieuwe bediencentrale in de 
voormalige sluiswachterswoningen? ‘Het is een sfeervolle 
locatie’, vindt Jan. ‘Maar de akoestiek is nog niet helemaal 
goed, de ruimte klinkt nog wat hol. Maar daar komt binnenkort 
verbetering in, want er wordt nog volop gewerkt aan de 
aankleding en andere laatste zaken.’

PRINSES BEATRIX
Bijzonder moment voor Jan was de opening van de 3e kolk 
door prinses Beatrix op 6 februari jl. Jan mocht de 3e kolk 
bedienen nadat zij de openingsbel luidde. Een hele ervaring. 
‘Ik heb die middag met prinses Beatrix gepraat. Ze was erg 
onder de indruk van de nieuwe kolk, en ze wist er veel vanaf. 
Heel leuk om zo de ingebruikname van de 3e kolk in te luiden. 
Ik hoop op nog een lange toekomst voor de Beatrixsluis. En 
voor mij als pensionado!’    
 

NIEUWE SLUISBE DIE NING 
MA AK T MIJN L A ATSTE JA AR SPANNEND 
Bron:  Rijkswaterstaat
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Jan in gesprek met H.K.H. Prinses Beatrix

Jan en collega-sluismeesters bij opening 3e kolk
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VREESWIJK SE  WOORDZOE KE R
Ria Westerbeek

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

Mail de oplossing, uw naam en telefoonummer naar beugelaer@invreeswijk.nl en maak kans op:
Een boodschappenpakket van Dagwinkel Vreeswijk t.w.v. € 15,-. De inzendingstermijn sluit op 01-07-2019. 
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Aas
DeHol
Dorp
Haar
Ham
Helling
Hoos
Huisarts

Jagen
Kaars
Kajuit
Keer
KeulscheVaart
Koers
Kring
Kruidenier

Lek
Luis
Maatjes
Mastmakerij
OudeSluis
OudeWiers
Parlevinker
Peperbus

Schipbrug
Schippersschool
Sier
Sluizen
Spuisluis
Tagrijnzaak
Tips
Ton

Tram
Veerpont
Vet
Watergein
Zandschuit
Zeilen              

 

OPLOSSING:

L V O U D E W I E R S R E O K

Z O T U P A R L E V I N K E R

J A O R D R S U B R E P E P I

E I N H A E W A T E R G E I N

E S R D C A S C H I P B R U G

R W K E S S V L N E Z I U L S

E V E T K C S E U I J K P L G

I E L R A A H R H I I N R O N

N E G A J N M U E C S V O H I

E R O M U E R T I P S O D E L

D P I G I L U I S T P L O D L

I O E E T I S T R A S I U H E

U N E U S E J T A A M A H E H

R T K A A Z N J I R G A T C K

K A A R S W S I U L S I U P S

De winnaar van de Vreeswijkse Woordzoeker uit editie 2 was bij het drukken van deze editie nog niet bekend. 
De winnaar wordt op 31 mei bekend gemaakt op onze website www.invreeswijk.nl en op onze Facebookpagina “InVreeswijk”.
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Ons fietsclubje zoekt nog een paar fietsmaatjes. 
Iedere dinsdagmiddag verzamelen we om 13.00 uur op 
Julianaweg 35 in Vreeswijk voor een fietstocht van ca. 30 km. 
Ook nemen we de tijd voor een kopje thee. Deelname is gratis. 
Zin om mee te fietsen? Of heeft u nog vragen? 
Neem contact op met Joke van Soest, tel. 030-6062325.

ScootMobielClub Nieuwegein trekt er de laatste 
woensdagmiddag van de maand op uit voor een mooie 
tocht in de omgeving. Vertrek om 13.00 uur vanaf La CaZa, 
Hoorneschans 101. Per rit wordt er ongeveer twintig kilometer 
gereden. Voor de veiligheid bij het oversteken en andere 
praktische zaken rijden er enkele vrijwilligers op de fiets mee. 
Onderweg is er een stop voor een drankje. Dat is voor eigen 
rekening terwijl deelname gratis is. Heeft u zin om aan een 
tocht deel te nemen? Mail dan voor meer informatie naar: 
NieuwegeinScootclub@Gmail.com. 

F I E T S M A AT J E S 
G E Z O C H T ! 

L E K K E R  T O E R E N 
M E T  D E  S C O O T M O B I E LC L U B

Het Wijkplatform Vreeswijk (WPV) representeert Vreeswijk al 
bijna 30 jaar en heeft als doel het bevorderen van de woon- en 
leefomgeving in Vreeswijk met behoud van het karakter van 
het ‘oude’ dorp. Het WPV werkt hierbij op een constructieve en 
positieve wijze samen met inwoners, diverse verenigingen en de 
gemeente Nieuwegein. 

Het bestuur van het WPV is op korte termijn op zoek naar een 
enthousiaste en inspirerende:
Voorzitter (m/v) 

De voorzitter vormt samen met de penningmeester, secretaris 
en vicevoorzitter het dagelijks bestuur van het WPV. De 
belangrijkste taken van de voorzitter zijn:
  leiding geven aan het bestuur en de leden van het WPV
  met het bestuur zorgdragen voor het initiëren, vormgeven en 

uitvoeren van beleid
  overzicht houden op de taak- en rolverdeling binnen het WPV
  op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de wijk
  het voorzitten van de vergaderingen van het WPV (eens per 6 

weken)

  het extern vertegenwoordigen van het WPV bij partners als de 
gemeente, ondernemers en verenigingen

Uiteraard geeft het WPV ruimte aan de voorzitter om deze taken
mede naar eigen inzicht in te vullen.

Profiel:
  enthousiaste en energieke verbinder met hart voor Vreeswijk
  zichtbaar en aanspreekbaar
  besluitvaardig en in staat om op hoofdlijnen te denken en 

handelen
  ervaring met bestuurswerk is een pré
  inzicht in en ervaring met gemeentelijke processen en 

besluitvorming is een pré

Word jij de nieuwe voorzitter van Wijkplatform Vreeswijk of 
weet je iemand die hier zeer geschikt voor zou zijn? Neem dan 
contact met ons op.
Ook voor een nadere toelichting of oriënterend gesprek kunt u 
contact opnemen via de secretaris Margriet Mannak, 
tel. 030 6062002, e-mail wpvreeswijk@gmail.com

V A C A T U R E  V O O R Z I T T E R   
Wijkplatform Vreeswijk 
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De Keulsche Vaart
Tijdens het Werfweekend staat de Keulsche 
Vaart centraal. Maar wat is of was dat eigenlijk? 
De Keulsche Vaart is de aanduiding voor de 
eeuwenoude handelsroute tussen Amsterdam en het 
Duitse achterland. Het oorspronkelijke traject liep 
via de Weespertrekvaart en de Vecht naar Utrecht 
en vervolgens via de Kromme Rijn en de Rijn 
richting Duitsland. Vreeswijk en Jutphaas kwamen 
in beeld nadat in het jaar 1122 de Kromme Rijn in 
Wijk bij Duurstede was afgedamd en de vaarroute 
vanuit hartje Utrecht in westelijke richting werd 
verlegd. Toen ingenieurs het in 1373 aandurfden in 
Vreeswijk (op de plek van de huidige Oude Sluis) 
een sluis aan te leggen, was er via de Lek eindelijk 
een goede doorgaande scheepvaartroute tussen 
Amsterdam en de Rijn. 

Dit traject bleek een groot succes. Het water werd 
dun gevaren en er ontstonden letterlijk files voor 
de sluizen. Vreeswijk voer er wel bij omdat de 
wachtende schippers er hun boodschappen deden 
en reparaties lieten uitvoeren. Ook troffen schippers, 
scheepsjagers (later de sleepbootbedrijven) en 
bevrachters elkaar in de Vreeswijkse kroegen, 
alwaar men goede zaken deed. 

Voor schippers was een lang oponthoud echter 
niet bevorderlijk, dus werd in 
1824 besloten het vaartraject te 
verbeteren. Kort daarop waren 
weer nieuwe verbeteringen nodig. 
Dit leidde tot de aanleg van het 
Merwedekanaal. Met de opening van 
de Koninginnensluis in 1892 werd dit 
kanaal officieel in gebruik genomen. 
Het zou de laatste aanpassing aan het 
traject van de Keulsche Vaart zijn; 
na de opening van het Amsterdam-
Rijnkanaal in 1952 werd de Keulsche 
Vaart overbodig.
 
Zonder de Keulsche Vaart was Vreeswijk 
nooit een bruisend schippersdorp 
geworden en zou de Museumwerf 
Vreeswijk niet hebben bestaan! Reden 
genoeg voor het binnenvaartmuseum 
om de legendarische Keulsche Vaart 
voor het voetlicht te brengen.

Foto: Archief Museumwerf -
 Oud Vreeswijk Koninginnensluis

Auteur: Cisca de Ruiter Kom 7 en 8 september 
naar het jaarlijkse 
Werfweekend 
Dat is het gezelligste kijk- en doe-weekend in 
scheepse sferen voor iedereen van 3 tot 103 jaar. 
Het thema dit jaar is de Keulsche Vaart oftewel 
de Vaart-op-Keulen. Dit wijst richting Duitsland. 
Het Werfweekend krijgt dan ook een Duits tintje! 
Aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis. Voor 
sommige activiteiten wordt een (kleine) bijdrage 
gevraagd.
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Het Werfweekend 2019 krijgt een Duits tintje. Op dit moment kunnen 
we - onder voorbehoud - al een en ander verklappen. Uiteraard is er veel 
over Keulsche Vaart te zien en te horen én er is veel te beleven. Zo kunt u 
luisteren naar geluiden van originele stampende scheepsmotoren, onder 
andere vertolkt door een echte oude Deutz. Andere geluiden en beelden 
kunt u horen en zien tijdens korte lezingen over de Keulsche Vaart. 
Verder valt er een échte Keulsche Vaart te bezichtigen. Wat dat is, ziet 
u vanzelf! U kunt er waarschijnlijk wel op of in en wellicht vinden er 
muziekoptredens plaats…Over muziek gesproken: op het werfterrein 
zorgen oer-Hollandse optredens van het befaamde Vreeswijkse 
zeemanskoor De Brulboei voor een gezellige sfeer met een nostalgische 
ondertoon. Het kwalitatief hoogstaande orkest Die Heitere Kapelle 
zorgt voor de nodige Duitse tonen.

Kinderprogramma
Voor kinderen is onder andere een speciale schminkkraam ingericht. Met of zonder schmink 
kunnen zij de wereld van de oude binnenvaart verkennen op de leuke, interactieve speel- en 
doe-route Aan-De-Slag.Verder zijn er de workshops zeilklompje beschilderen en stoombootje 
bouwen. Na afloop mogen de bootjes mee naar huis genomen worden.

Waterpret
Museumwerf Vreeswijk en varen horen bij elkaar. Er zijn rondvaarten in het groot met een 
rondvaartboot over een deel van de Keulsche Vaart. Voor kinderen zijn er middelgrote 
rondvaarten in de grappige en veilige handraderbootjes in het hellinggat. Verder zijn er 
rondvaarten in het klein in mini vrachtschepen in een bassin op het werfterrein, waarbij 
kinderen een kapiteinsdiploma kunnen behalen. En tot slot zijn er ieniemienie rondvaarten  
met verbazingwekkend natuurgetrouwe modellen van de Varende Modelbouw Club ’t Anker. 
Naast varen kan er ook gelópen worden over het water!!! Hoe??? Dat ziet u vanzelf.

Kijkje achter de schermen
Tijdens het Werfweekend is ook onze vaste tentoonstelling te bezichtigen. Tevens zetten we 
de deuren van de werkplaatsen wijd open zodat u een kijkje kunt nemen achter de schermen. 
Op het werfterrein zijn demonstraties van oude scheepsambachten zoals het traditioneel 
zeilmaken en het knopen of splitsen van touw of staaldraad. Sinds kort biedt de Museumwerf 
onderdak aan de Utrechtse Stadskraan. Dat is een leerwerktraject waarbij de indrukwekkende 
middeleeuwse houten havenkraan - die ooit aan ‘t Wed in Utrecht stond en waarmee schepen 
werden gelost - wordt herbouwd. Tijdens het Werfweekend vertellen de medewerkers in hun 
werkplaats er graag over.

Inwendige mens
Al die activiteiten en indrukken maken hongerig. Op het werfterrein kan worden bijgetankt 
waarbij de onvervalste Duitse Bratwurst en het bier niet zullen ontbreken. Uiteraard kunt u 
neerstrijken op het buiten- of binnenterras van ons gezellige Theehuys voor een hapje en een 
drankje.
 
U ziet het, er is genoeg te zien en te doen. Bovendien wordt op zaterdag 7 september in 
Vreeswijk ook de Authentieke Dag georganiseerd (www.invreeswijk.nl). Het belooft gezellig 
druk te worden! Graag ‘auf Wiedersehen’ op ons Werfweekend, of al eerder tijdens onze 
reguliere openstelling of bij andere activiteiten!
 
Museumwerf Vreeswijk vindt u aan de Wierselaan 113 in Vreeswijk. 
www.museumwerf.nl

Foto: Ton den Engelsman
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Foto: Quirinus van den Bosch 
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CROCOD I L Ic r e a t i v e  a g e n c y
STRATEGY, CAMPAIGNS & DESIGN

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

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

STRATEGY, CAMPAIGNS & DESIGN

STRATEGY, CAMPAIGNS & DESIGN

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

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

CREATIVES MAKE
THE DIFFERENCE

(re)building & activating brands >>
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Op het terrein van Museumwerf Vreeswijk ligt een 
onogenlijk scheepje met een roestbruine huid. 
Erdoorheen steken visboutjes waarmee ooit gaten 
werden gedicht. Met haar vlak als een gatenkaas 
drijft de boerenschouw al lang niet meer. Toch is dit 
scheepje een bijzonder stuk binnen de collectie van 
de Museumwerf.

We i n i g  o v e r
Bij het scheepje stond een bord met de volgende uitleg: 
Boerenschouw
Duizenden boerenschouwen en -aken voeren vroeger in de 
Vijfherenlanden, de Krimpener-, Lopiker- en Albalasserwaard. 
Ze vervoerden vee, melk, mest, hooi, griend en zand. Na 
ruilverkavelingen werden deze scheepjes overbodig. 

Deze ijzeren boerenschouw is omstreeks 1900 gebouwd. Ze is 
in 2004 door vrijwilligers van de Museumwerf opgegraven, net 
voorbij het gebied Het Klooster, bij Nieuwegein. 

Duizenden boerenschouwen en -aken! En dat alleen al in het 
bovengenoemde gebied. De boerenschouw was beeldbepalend. 
Van die duizenden boerenschuitjes zijn er nog maar weinig over. 
Hoe komt dat? 
Volgens het tekstbord werden de boerenschouwen en -aken 
na ruilverkavelingen overbodig. Met deze verkavelingen, die 
halverwege de vorige eeuw begonnen, werd boerenland 
op de schop genomen. Langs rechte no-nonsens lijnen, die 
de eeuwenoude landschapsstructuur wegvaagden, werden 
kronkelslootjes rechtgetrokken en verspreid liggende perceeltjes 
samengevoegd tot nieuwe grote stukken land, bereikbaar over 
de weg. De boerenschouwen hadden geen nut meer. En schepen 
zonder functie verliezen hun toekomst. De schuitjes die niet 
werden afgevoerd, teerden weg, zinkend in de modder. Onze 
schouw was dan ook grotendeels weggezonken toen vrijwilligers 
Gerard en Maartje Meijer haar vonden.

De opgegraven boerenschouw is een van de weinigen die er nog 
zijn en kreeg een plek bij de Museumwerf. Maar echt populair 
werd de geroeste gatenkaas nog niet. Na verloop van tijd leek 
de schouw bij de werf eenzelfde lot te ondergaan als haar zusters 
bij de boer. Door objecten van plek te ruilen en de indeling van 
het terrein te veranderen (het lijkt wel ruilverkaveling)  verdween 
de vaste stek van de schouw die, in de weg liggend, telkens opzij 
werd geschoven. Tot overmaat van ramp scheidde ze van haar 
tekstbord en kreeg roest meer vat. 

O u d e r d o m
Zonde eigenlijk van zo’n schuitje. Met haar zusters was zij ooit 
zo beeldbepalend in het boerenland. De boerenschouw was de 
spin in het web van de kleinste waterwegen, van groot belang 
voor de boeren en dus voor de samenleving. De boerenschouw 
komt meer eer toe. Museumwerf Vreeswijk besloot een 
andere weg in te slaan. Onlangs kreeg het scheepje een forse 
opknapbeurt en werd ze in de conserveerolie gezet. Van de 
scheepstimmermannen krijgt ze binnenkort een nieuwe vlonder. 
Slaan we dan geen stappen over of wel: wat te doen met het 
luchtige vlak? Behalve conserveren, doen we daar helemaal niets 
mee! De boerenschouw wordt niet gerestaureerd. De ouderdom 
mag hier spreken en hoeft nu eens niet met nieuw plaatwerk 
te worden weggepoetst. De oude originele scheepshuid mag 
worden gezien en geeft het verleden onvervalst weer. De 
visboutjes zie je eigenlijk nergens meer terwijl die wel het verhaal 
vertellen over noodreparaties op schepen (en de manier waarop 
lekke pannen vroeger werden gelapt…). 

N i e u w e  v a s t e  p l e k
De opgeknapte boerenschouw krijgt een nieuwe vaste plaats, 
achter de aak met de motorententoonstelling. De plek ligt wel 
wat achteraf maar is mooi besloten. Hij wordt aangekleed en 
voorzien van de juiste context. Een oude melkbus heb ik nog 
thuis staan. Aan strobalen is wel te komen. Maar een levensechte 
kunststof koe en een kalf maken het pas echt af. Dus als iemand 
die nog over heeft of weet waar dat het geval is…. Wij houden 
ons aanbevolen!

Auteur: Cisca de Ruiter, organisatiemedewerker Museumwerf Vreeswijk

De boerenschouw
H e t  k l e i n s t e  b i n n e n v a a r t s c h i p 

v a n  M u s e u m w e r f  Vr e e s w i j k
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LUSTRUM
5 JAAR FORT VREESWIJK/DORPSHUIS IN 
ZELFBEHEER VAN BEWONERS 
SAVE THE DATE: Feest en Blik op de toekomst
Vrijdag 27 september vieren we dat we 5 jaar, met heel 
veel succes, Fort Vreeswijk/Dorpshuis in zelfbeheer van 
bewoners draaien. De vrijwilligers van het Dorpshuis zijn 
zeer trots op wat ze hebben bereikt en op de betekenis die 
het Dorpshuis voor de buurt heeft. 
27 september is er ’s avonds feest voor wijkbewoners 
en alle vrijwilligers. ’s Middags gaan we, met hulp van 
landelijke sprekers, met elkaar in gesprek over hoe een 
succesvol bewonersinitiatief ook de komende jaren 
goed blijft functioneren. Wat is daarvoor nodig? In 2018 
hebben 11.946 volwassenen en kinderen deelgenomen 
aan één of meer van de door vrijwilligers georganiseerde 
activiteiten. Nog eens 17.074 deelnemers waren er bij 
activiteiten die door de huurders werden georganiseerd. 
Dat brengt het totaal op 29.020 bezoekers in één jaar. Ook 
is het de vrijwilligers gelukt om de afgesproken huur af 
te dragen aan de gemeente. Als je dit weet, dan begrijp 
je dat iedereen die betrokken is, enorm trots is op wat 
er gebeurt. Vind je het leuk om dit lustrum mee te 
organiseren? Geef dan even je naam door aan Carin van 
Meegen via vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com en we 
nemen contact met je op.

WIJKMUZIKANTEN
Zondag 30 juni treden onze eigen wijkmuzikanten 
op. Dat zijn allemaal cursisten van het Dorpshuis die 
les krijgen van Hans Viezee. In het programma van 
de laatste “Soep&Cultuur” op zondag van dit seizoen, 
kunt u komen ervaren met hoeveel plezier de cursisten 
hun muziekinstrument bespelen. De tieners van de 
WERELDKEUKEN zorgen voor lekkere, internationale 
hapjes. Komt u ook? Vinden we leuk! Deze middag 
vragen we geen entree. 

WOENSDAGMIDDAG
KINDERACTIVITEIT
Alle kinderen tussen de 4 en 10 jaar genieten 1x per maand van 
een hartstikke leuke activiteit. Kom jij ook?
We zijn er op de woensdagen:
15 mei : Knutselen: creatief met natuur;
19 juni : Grote eindactiviteit.
We beginnen altijd om 14.30 uur. Meedoen kost €1,-.
Iedere keer verzinnen de vrijwilligers weer iets anders en altijd is 
het weer heel erg leuk. Kom je ook een keer kijken en/of meedoen? 
Dat vinden we heel erg leuk.

DROOMSTART VOOR TIENERS 
Maak werk van je droom, maak van je droom je werk!
De reclamemaker! Vrijdag 24 mei komt een reclamemaker 
vertellen over zijn beroep. Hij laat je zien hoe je tot een ontwerp 
komt en dat ga je zelf ook uitproberen.

DroomStart is voor jongeren die zich 
afvragen wat ze later willen worden. Bij 
DroomStart in Fort Vreeswijk kan je ontdekken 
welk beroep er bij jou past. En wat je daar dan voor moet doen 
om dat te worden. Je maakt kennis met heel veel mensen die 
komen vertellen over hun werk. Ook ga je met de groep op 
bezoek bij bedrijven in Nieuwegein. Zo kan je zien wat voor 
werk daar allemaal wordt gedaan. Want weet jij al wat je later wil 
worden? Best een moeilijke vraag, toch?  Want er bestaan heel 
veel beroepen. En welk beroep past dan bij jou? Is dat dierenarts, 
politieagent, automonteur, advocaat, verpleegkundige, vuilnisman, 
kok, leraar? Of toch een ander beroep? 
Ben jij nieuwsgierig? En ben je tussen de 10 en 14 jaar?
Kom dan een keer kijken bij DroomStart. Je bent welkom op 
vrijdag 24 mei. We zijn er dan van 18.00 tot 20.00 uur en zorgen 
voor soep en een broodje. Graag even laten weten dat je komt via 
dorpshuisvreeswijk@gmail.com of doorgeven aan de beheerder 
van het Dorpshuis. In september gaan we weer verder met deze 
superleuke activiteit. 

24 DORPSHUIS FORT VREESWIJK

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

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

KOM BINNEN, KOM KIJKEN, DOE MEE!  
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OPTREDEN KOOR EIGENWIJSZE
SOEP&CULTUUR

Op zondag 26 mei treedt het koor Eigenwijsze op bij “Soep&Cultuur” op 
zondag in Dorpshuis Vreeswijk. Eigenwijsze is een vrolijk koor uit Nieuwegein 
dat in 2015 is opgericht. Zij zingen Nederlands- en Engelstalig repertoire 
onder leiding van dirigente Daniela Zatkin. Zij worden begeleid door vijf 
muzikanten, waardoor het een prachtig geheel vormt. De liedjes zijn heel 
divers en voor iedereen herkenbaar. Kortom weer een middag waar genieten 
de boventoon voert. Na het optreden is er natuurlijk weer gelegenheid om in 
de huiskamer na te genieten met een kop heerlijke verse soep. Het optreden 
is van 16.00 tot 17.00 uur. Entree € 2,00 en soep € 2.50.

STILLE KRACHT ROELIE MUNNIK- VAN 
DIJK BENOEMD TOT LID IN DE ORDE VAN 
ORANJE-NASSAU

Fort Vreeswijk/Dorpshuis, Waterscouting J.P.Coen Utrecht en Museumwerf 
Vreeswijk zijn zeer verheugd dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd 
om Roelie Munnik-van Dijk op te nemen als lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Vrijwilligers zoals Roelie zijn de drijvende krachten in onze samenleving 
Mevrouw Munnik wordt zeer gewaardeerd voor haar altijd loyale 
beschikbaarheid, daar waar het nodig is. Door de drie organisaties is Roelie 
goed in de schijnwerpers gezet en overladen met felicitaties.
 

2525WEEKAGENDA DORPSHUIS
MEI-AUGUSTUS

MAANDAG

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

DINSDAG

Ontmoetingscentrum           09.00 - 16.00 uur
Peuterspeelzaal Kind & Co      08.30 - 12.00 uur
Beter Bewegen   09.30 - 10.15 uur
Beter Bewegen  10.30 - 11.15 uur
Lunchcafé                                     12.00 - 13.00 uur
Vreeswijk = Muziek !                  15.30 - 19.00 uur
Schaken volwassenen               20.00 - 24.00 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 
Kindermiddag 1x per maand 14.30 - 16.00 uur
Karate     15.30 - 16.30 uur
Geinfilmers   19.30 - 22.30 uur

DONDERDAG 
Ontmoetingscentrum  09.00 - 16.00 uur
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  
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 2de vrijdag  20.00 - 22.30 uur
Pub-Quiz  3de vrijdag  20.00 - 22.30 uur

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

Iedere maand extra activiteiten!
Meer informatie op www.fortvreeswijk.nl en 
www.facebook.com/FortVreeswijk
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EN DAN NOG DIT: 
MIS JE NOG WAT?
Wat is voor jou een activiteit waar je graag aan zou willen meedoen? En 
die er nog niet is? Wat mis je nu nog in het Dorpshuis? Wat kunnen we 
doen om het voor nog meer mensen tot een fijne ontmoetingsplaats 
te maken? Laat het ons weten. Dan kunnen we daar wat mee doen. 
Stuur een mail naar dorpshuisvreeswijk@gmail.com of loop binnen 
en maak een praatje met de beheerder. De werkgroep KomFort van het 
Dorpshuis zorgt ervoor dat er voor iedereen iets is wat hij/zij leuk vindt. 
Maar dan moeten zij wel weten wat dat is!

ORANJEFONDSCOLLECTE
Het OranjeFonds is een goede sponsor van Dorpshuis Fort Vreeswijk. 
We hebben een flinke bijdrage ontvangen voor de verbouwing, 
en de jaarlijkse giften voor onze deelname aan NL Doet en de 
Burendag besteden we aan leuke extra’s. Zoals: de picknicktafels, 
plantenbakken, partytent, een nieuw schuurtje en dit jaar een 
zandbak voor de peuters. Voor wat hoort wat! Ieder jaar collecteren 
we voor het OranjeFonds. De helft van wat we ophalen met 
collecteren in de wijk is  rechtsreeks voor het Dorpshuis. De andere 
helft gaat in de grote pot van het OranjeFonds en daar maken wij, af 
en toe, dankbaar gebruik van. Ook dit jaar wil het Dorpshuis weer 
collecteren en aan jou de vraag of je mee wilt helpen? Heb je in 
de week van 11-15 juni een paar uurtjes tijd en zin in een wandeling 
in de buurt met leuke korte contacten, meld je dan bij Carin via 
vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com.

HET DORPSHUIS: 
EEN TOEKOMSTBESTENDIG BEWONERSINITIATIEF 
Net als bij andere bewonersinitiatieven in het land, moet ook het 
Dorpshuis nadenken over de toekomst. We staan aan de vooravond 
van een nieuwe fase in zelfbeheer: van experiment naar een vitale, 
toekomstbestendige organisatie. Wat is er nodig om een vitale, 
toekomstbestendige organisatie te blijven? We denken dat dat 
ondermeer de volgende zaken zijn:
• Een nieuwe generatie voor continuïteit;
• Financiële duurzaamheid;
• Borgen van democratische waarden, waaronder ervoor zorgen dat 

iedereen erbij hoort;
• Een breed pakket van activiteiten met regelmatig iets nieuws;
• Een goede samenwerking met de gemeente en andere 

organisaties;
• Andere?
Vind jij het interessant en leuk om hierover mee te denken en de 
richting te bepalen? Laat het ons weten en we nodigen je uit; stuur 
een mail naar vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com.

PRAKTIJKRUIMTE VOOR KORTE, INCIDENTELE 
BIJEENKOMSTEN TE HUUR
Fort Vreeswijk/Dorpshuis beschikt over een prachtig, vernieuwd 
en goed toegankelijk gebouw op een fantastische locatie in de 
Nieuwegeinse wijk Vreeswijk. In het gebouw is het wijkcentrum, een 
peuterspeelzaal van Kind&Co, Vitras met een ontmoetingsgroep 
voor ouderen, laboratorium Saltro en een huisarts gevestigd. Er 
is nog een praktijkruimte beschikbaar. Deze praktijkruimte is op 
uurbasis en incidenteel te huur voor kleine groepen of individuele 
contacten. Heeft u belangstelling? Maak dan geheel vrijblijvend 
een afspraak met de beheerder om te komen kijken. Per mail: 
dorpshuisvreeswijk@gmail.com
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L E U K  G E W E E S T ! 
Auteur: Monique de Beer - foto's: archief Dorpshuis Fort Vreeswijk

DROOMSTART 
Tieners hebben heel veel interesse in uiteenlopende 
beroepen. Deelnemende tieners aan DroomStart vragen 
burgemeester, BOA, ondernemer, verpleegkundige, 
onderzoeker en technicus hemd van het lijf.
Erg leuk om te zien hoe geïnteresseerd de tieners zijn in de 
beroepen die tot nu toe aan bod zijn gekomen. De vragen 
rollen over tafel en voor de gastsprekers is geen vraag ‘te 
gek’. Iedere vraag wordt serieus beantwoord en zo ontstaat 
langzaam maar zeker een beeld van een beroep én hoe je dat 
kunt worden. In september komen er weer allemaal nieuwe 
beroepen aan bod.

ADRIAAN SLOB 
Tijdens “Soep&Cultuur” trad op 31 maart Adriaan Slob op. De 
bezoekers genoten van de songs van Boudewijn de Groot 
waarbij Adriaan zichzelf op gitaar begeleidde. Een heerlijke 
middag waarbij bekende en minder bekende liedjes voorbij 
kwamen en waar natuurlijk ook van de soep werd genoten.

WORKSHOP
Auteur en foto: Ria Bitter
Op 10 april was het koud buiten, maar in het Dorpshuis was 
het al voorjaar. Twaalf dames namen deel aan de workshop 
Bloemstuk Voorjaar. Carin Laarman gaf adviezen en tips en 
vol enthousiasme gingen de dames aan de slag. Aan het eind 
van de avond waren stukken steekschuim met behulp van 
bloemen en meer veranderd in beeldschone bloemstukken.
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L E U K  G E W E E S T ! 
Auteur: Monique de Beer - foto's: archief Dorpshuis Fort Vreeswijk

Ben jij de ondernemende zorgverlener die graag de handen uit de mouwen steekt 
om de cliënt centraal te stellen? En ben je bovenal jezelf? Dan ben jij onze ideale 
collega! En van harte welkom bij PrivaZorg Utrecht e.o. 

PrivaZorg biedt jou
• Afwisselende zorgvragen
• Werken in kleine teams
• Een baan met veel vrijheid en 

verantwoordelijkheid
• Een groeiende organisatie met 

opleidingsmogelijkheden
• Prettige samenwerking met 

het team op kantoor

www.privazorgutrecht.nl
www.werkenbijprivazorg.nl

Wij zijn op zoek naar
• Zorgverleners ZZP en loondienst
• Huishoudelijke medewerkers
• Verzorgenden IG
• Verpleegkundigen niveau 4 en 5
• Begeleiders
• Vakantiekrachten

Interesse?
Stuur je CV naar 

info@privazorgutrecht.nl

Heb je vragen? Bel 030-6365302
Of loop gerust eens binnen 

bij ons kantoor op de 
Dorpsstraat 37 in Vreeswijk.

www.accuraatplaagdieren.nl

John Zuurhout
06 - 24 97 24 10

Ruim 35 jaar ervaring in advies en bestrijding op maat

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

SAMEN VERANTWOORD ONDERNEMEN

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

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

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

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

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

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

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

HET DORPSHUIS: 
MÉT, DOOR EN VOOR DE BUURT
Iedereen kan wel wat. Alle beetjes helpen en vele handen maken 
licht werk! Allemaal van toepassing op hoe we dat doen in het 
Dorpshuis. Alleen met elkaar lukt het om het Dorpshuis voor 
iedereen een heel fijne plek te laten zijn voor iedereen: jong en 
oud, oud en nieuw. Doet u ook een beetje mee? 

Er is genoeg keus in de werkzaamheden:
• 1 x per maand assisteren bij de kinderactiviteit op 

woensdagmiddag;
• PR-activiteiten;
• 1 x per maand een bardienst bij een activiteit of een feestje;
• 1x per 2 weken boodschappen doen voor het eetcafé op 

donderdag.
• Ramen zemen;
• Grote schoonmaak keuken;
• Nieuwe activiteit organiseren.

Zit er iets voor u bij? Doet u mee? We garanderen u veel 
waardering en voldoening. Meer informatie kunt u krijgen van 
Carin van Meegen via vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com.

ALLES ONDER EEN DAK



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

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.

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

Wij 
weduwen 
zijn een 
taai volkje

Maya Stomp is een jonge we-
duwe, die over de plotselinge 
dood van haar man schrijft. Na 
een studie over rouwverwerking 
begon zij een eigen praktijk als 
rouwcoach. Op redelijk nuchtere 
toon vertelt ze het verhaal van 
haarzelf en haar man. Die twee 
hielden echt van elkaar.

Depositofonds
U kunt geld reserveren in het 
PCB Depositofonds. Ook als aan-
vulling op een uitvaartverzeke-
ring of als u niet wilt verzekeren. 
U bent niet gebonden aan een 
maandelijkse premie. Het bedrag 
wordt volledig aangewend voor 
de uitvaart. 


