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I N T O C H T  M E T  O N G E V E E R  6 0  P I E T E N 
E N  É É N  S I N T E R K LA A S
In Sinterklaas heeft de Beugelaer een rotsvast vertrouwen. 
Dat kan ook niet anders. Honderden jaren is hij een stabiele factor.

K E R S T M A R K T  E N  K A A R S L I C H T 
V E R S T E R K E N  E L K A A R
Hoor je knisperende geluiden van de sneeuw onder je schoenen? 
Of voel je zachtjes de wind waaien door bladerloze takken?

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.

KAARSLICHT 

IN

VREESWIJK

W I J  Z I J N  N U  O O K  T E 
V O L G E N  O P  I N S T A G R A M

https://www.instagram.com/beugelaer
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OVER BRRRRR 
EN DORPSHUIS FORT 
VREESWIJK

D E  B E U G E L A E R 

O O K  D I G I T A A L 

O N T V A N G E N ?

Stuur een e-mail met uw 

voor- en achternaam naar 

beugelaer@invreeswijk.nl.

Vreeswijk verwelkomt zaterdag 16 november zo’n 60 Pieten en de 
enige echte Sinterklaas. Tot zover is alles duidelijk, maar wát voor 
Pieten komen er? Zwarte Pieten, Stroopwafelpieten, Kaaspieten 
of Roetveegpieten? De redactie schoof de pepernoten en 
speculaasbrokken opzij voor een interview met de Regelpiet.

En alsof het allemaal al niet spannend genoeg is voor de kinderen 
is er in deze editie van de Beugelaer ruimte voor Halloween. 
Lekker griezelen met een (kinder)verhaal voor niet tere zieltjes….
brrrrrr.

Over brrrrr (maar nu van de kou) leest u in de column van Rina 
Copier van den End. Zij schrijft over de barre winters en de ijspret 
in Vreeswijk. Over de schippers die er een centje bijverdienden 
met warme chocolademelk en door het vegen van de ijsbaan.

Veel aandacht is er ook voor Kaarslicht in Vreeswijk. Sfeervol 
Vreeswijk wordt woensdag 18 december tussen 19.00 uur en 
22.00 uur omgetoverd tot een sprookje. Voordat het licht uitgaat 
in Vreeswijk raadt de redactie u aan om eens over de gezellige 
kerstmarkt te lopen. Dat kan al vanaf 16.00 uur.  Met kerstbomen 
en de Handelskade als decor kun je de Kerstman zien gaan in zijn 
slee, kun je luisteren naar een orgel of een orkestje. En wat leuks 
of lekkers kopen.

Op de Museumwerf Vreeswijk bent u ook welkom tijdens 
Kaarslicht in Vreeswijk. Op het werfterrein kunt u zich opwarmen 
bij knapperend vuur. Of in het Theehuys bij een kopje koffie of 
thee en waar u kunt genieten van sfeervolle kamermuziek.

Maar wàt er ook gebeurt…..of het nu brrrr is of juist niet brrrrr….
het Dorpshuis Fort Vreeswijk is een centraal ontmoetingspunt 
met een gevarieerd aanbod van activiteiten. Kom binnen, Kom 
kijken, Doe mee!

Veel leesplezier!

De redactie

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

Slagerij Koekman 
is de lekkerste winkel vol ambachtelijke kwaliteit...
Op de avond van Kaarslicht in Vreeswijk
zijn wij weer van de party met 
een heerlijk broodje hamburger 
en zelfgemaakte saté!

Handelskade 66
3434 BE Nieuwegein

030 6062381
www.slagerijkoekman.nl

Zelfgemaakte 
saté

Tegen inlevering 
van deze coupon 
€1.00 KORTING

https://www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-online-beugelaer/
http://www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-online-beugelaer/
https://www.haarstudiochantal.nl/
https://www.slagerijkoekman.nl/


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

JONGLEER PIET
IN VREESWIJK
Hallo allemaal,

Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Jongleer Piet! De naam 
zegt het al, ik kan dus jongleren! Maar naast jongleren ben ik 
ook goed in het zingen, dansen en acteren. Vorig jaar heb ik mijn 
éérste eigen liedje geschreven. Ook heb ik groots aangekondigd 
dat ik dit liedje dit jaar uit zou gaan brengen met bijbehorende 
videoclip. En dat is gelukt!!! 
Vanaf half oktober zal mijn videoclip te zien zijn op mijn YouTube- 
kanaal en kunnen jullie allemaal mijn liedje zien en beluisteren. 
Op 16 november zal ik meelopen met de intocht in Vreeswijk om 
jullie allemaal te ontmoeten. Ik zou het heel leuk vinden als jullie 
dan het dansje dan kennen van De Sint Hit!

Zie ik jullie dan? Tot 16 november!
Groetjes, Jongleer Piet

SINTERKLAASDOOSJE
Maak je eigen Sinterklaasdoosje! Kleur het doosje mooi in met 
kleurpotloden, stiften of verf. Knip vervolgens het doosje netjes 
uit. Smeer een beetje lijm op de plakranden en vouw het doosje in 
elkaar. Lever je doosje in vóór woensdag 13 november bij Broodje 
Vreeswijk - Koninginnenlaan 10A en ontvang wat lekkers. Veel 
knutselplezier! De bouwplaat kun je ophalen vanaf vrijdag 25 
oktober bij Broodje Vreeswijk of hier downloaden: 
https://www.invreeswijk.nl/sinterklaas-knutseldoosje.

Naam:
____________________

____________________
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Veel knutselplezier!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 

http://www.remco-optiek.nl
https://www.youtube.com/watch?v=J8Nvr7gYn_Y
https://www.youtube.com/watch?v=J8Nvr7gYn_Y
https://www.invreeswijk.nl/sinterklaas-knutseldoosje.
https://redonlinemarketing.nl
https://bloemenshop4roses.nl/


5

In Sinterklaas heeft de Beugelaer 
een rotsvast vertrouwen. Dat kan 
ook niet anders. Honderden jaren 
is hij een stabiele factor. En dát kan 
je nou niet bepaald zeggen van 
Zwarte Piet. Hij is een twijfelkont 
van jewelste. Eerst was het Zwarte 
Piet, toen Stroopwafelpiet of 
Kaaspiet. Je kunt het zo gek niet 
verzinnen of Piet had weer een 
andere kleur. Bijvoorbeeld de 
Regenboog Piet. 

Na de discussie over Zwarte Piet 
besloot de NTR onlangs dat er tijdens 
de officiële intocht geen Zwarte 
Pieten meer zijn. Nu zijn er alleen nog 
maar Roetveegpieten. Oftewel Piet 
heeft een blank gezicht met enkele 
roetvegen, De roetvegen zouden 
zijn veroorzaakt door het klimmen in 
schoorstenen. Iedereen weet dat er 
steeds meer milieueisen komen, dus 
straks heeft geen enkele schoorsteen 
nog roet. En wat dan?

Hoogste tijd voor een gesprek met Piet. Nou ja Piet….. Rondom de intocht in Vreeswijk heet 
hij Piet. Alle andere dagen heet hij Ronald. Aan hem de vraag wat voor Pieten wij in Vreeswijk 
mogen verwachten? Ronald: “Ik ben weliswaar de Regelpiet, maar hoe de Pieten eruit zien 
mag ik niet regelen en zeker niet verklappen. Wat ik wel voorzie is dat als Pieten slechts een 
paar roetvegen hebben, zij herkend gaan worden door hun kinderen, neefjes en nichtjes. 
Zaterdag16 november zien jullie wat voor Pieten er in Vreeswijk zijn.”

GLUTENVRIJ
Wat is het toch een feest om naar de intocht te kijken. Er is maar één Sinterklaas, maar hoeveel 
Pieten zijn er? Ronald: “Ik schat tussen de vijftig en zestig, waaronder een blaaskapel.” De Pieten 
zorgen voor pepernoten en de blaaskapel voor de vrolijke noot, maar ik hoorde dat er dit jaar 
ook een Piet is met speciale noten. Klopt dat? Ronald: “Ja, dat klopt. Dit jaar loopt een Piet met 
glutenvrije pepernoten. In Nederland zijn ruim 30.000 kinderen die om medische redenen een 
strikt en levenslang glutenvrij dieet moeten volgen. De intocht van Sinterklaas is voor hen vaak 
niet zo’n leuk feest. Ze mogen de pepernoten niet eten en highfiven met de Pieten gaat ook 
al niet vanwege de kruimels op de handschoen.” Voor mij is het herkenbaar, want mijn neefje 
heeft die allergie. Die Piet loopt mee in een herkenbaar kostuum. Het moet voor iedereen een 
feest zijn.”

Hoe ervaart Ronald zijn dag als Piet? “Zodra je omgeturnd bent als Piet begint het lolmaken. Ik 
vind het een geweldig gezicht om vanaf de boot al die duizenden en duizenden mensen te zien 
in het dorp. Aan de ouders wil ik vragen om niet snel na onze aankomst weg te gaan. Het is juist 
zo leuk om met de kinderen op de foto te gaan.”

Foto: Peter van Dijk

INTOCHT 
MET ONGEVEER 60 PIETEN 
EN ÉÉN SINTERKLAAS
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Auteur: Hans Kraak

JONGLEER PIET
IN VREESWIJK

https://www.youtube.com/watch?v=J8Nvr7gYn_Y
https://www.youtube.com/watch?v=J8Nvr7gYn_Y


WIJ ZIJN BRASSERIE HET RAADHUIS, 
HET GEZELLIGSTE PLEKJE VAN NIEUWEGEIN.
Binnen is het lekker warm. Even gezellig bijpraten onder het genot van een 
heerlijke drankje in ons lounge gedeelte. De ongedwongen sfeer maakt dat 
dit een plekje is voor iedereen.

Bovendien zijn wij de ideale locatie voor bruiloften, high tea´s(wine), zakelijke 
evenementen, condoleances en nog veel meer ...

FEESTDAGEN

• KAARSLICHT IN VREESWIJK
• KERSTAVOND - 1STE EN 2DE KERSTDAG/AVOND
• 3DE KERSTDAG ‘S AVONDS LIVE MUZIEK

WI-FI HOTSPOT ORIGINELE MENUKAART

GEOPEND OP: RAZENDSNEL 
INTERNET

SMAAKVOLLE 
GERECHTEN

S P O O K S C H I P  O P  D E  ‘ L E K ’
  

Een Halloween (kinder)verhaal voor niet-tere zieltjes… 
Door : De Vreeswijkse verhalenvertellers
Tekening : Jeroen Verheul
 
Het was die hele dag al mistig geweest in Vreeswijk. Zo mistig dat je vanaf de Kippenbrug de Oude Sluis niet eens meer kon zien. 
De sluis lag dan ook helemaal vol met schepen die moesten wachten om geschut te kunnen worden. Het was deze dag, 31 oktober 
1919, te slecht om te varen.

Lees het hele verhaal op: www.invreeswijk.nl/spookschip-op-de-lek.

6

https://brasseriehetraadhuis.nl
http://www.invreeswijk.nl/spookschip-op-de-lek.
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HET LEGPUZZELTJE EN 
SCHAATSEN OP DE GROEI

Als ik aan de winters in Vreeswijk denk, dan komen er veel mooie 
herinneringen bij mij op. De mooiste herinnering heb ik toch 
wel aan de strenge winter van 1947. Prinses Marijke was net 
geboren en op school werd getrakteerd. In Vreeswijk hadden 
wij de IJsclub Rijn en Lek en die organiseerde veel leuke dingen. 

Het was vreselijk koud. De winter van 1947 zou uiteindelijk 
de op één na koudste winter van de 20e eeuw worden. 
Midden in Vreeswijk was de Vaartse Rijn dichtgevroren. Er 
werden wedstrijden georganiseerd en ik houd écht niet van 
opscheppen, maar ik kon goed schaatsen. Ik deed mee en ik 
won een legpuzzeltje. Ik was toen tien jaar. Wat was ik grandioos 
blij met die puzzel. Het was net na de oorlog en als kind had je 
bijna niks.

Ik was ook dol op zwieren. Dan legde je een rij turfblokjes links 
en rechts op de ijsbaan en dan ging je met je rechterbeen om 
het linker turfblokje en met je linkerbeen om het rechter turfje. 
Van links naar rechts en maar zwieren. Tante Jo Smits heeft mij 
geleerd hoe je dat moest doen. Ik trok tegen de kou een paar 
truien over elkaar aan en daartussen deed ik kranten. Sleeën 
was ook zo fantastisch. Ik ging vaak van de hocht (Vreeswijks 
voor heuvel, red.) bij het Frederiksoord. Overdag gingen de 
kinderen en ’s avonds hadden de kerels de grootste lol.

In de Dorpsstraat was een manufacturenwinkel (nu zit daar 
de PCB Uitvaartzorg). De eigenaar, Dorus van Amstel, had 
in Amsterdam kunstrijden geleerd. En zo kon hij ook ons 
leren springen en figuren rijden op de schaats. Dat gebeurde 
uiteraard met vallen en opstaan.

We schaatsten niet alleen in het dorp, maar overal waar je maar 
schaatsen kon. Koek-en-zopie was er volop bij de schippers. Zij 
lagen toch stil in het ijs en probeerden zo nog een beetje de 
kost te verdienen.

Niet alleen warme chocolademelk en koek leverden een 
extraatje op, maar ook baanvegen. Ik kreeg van mijn moeder 
geld mee voor een fooitje voor de baanveger. Op de gracht rond 
het fort bijvoorbeeld stond veel riet. Als er dan een strootje op 
het ijs lag, dan kon je daarover flink je nek breken. Ik was blij 
met de baanvegers.

Ik kan met mijn 82 jaar helaas niet meer schaatsen. Ik 
heb mooie witte kunstschaatsen. Ze liggen er nog. 
Ik kan ze zo pakken. Die kocht mijn grootvader 

voor mij. Hij kocht ze op de groei. Maat 41. Ik 
ben nooit verder gekomen dan maat 39.

Rina Copier van den End
 

- column -

Zwieren met Willy Beckerman

IJsclub Rijn en Lek

Schaatsles van tante Jo Smits



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

Genieten van allerlei lekkers en al het moois wat kerst u te bieden heeft in onze wintertuin 

Geopend vanaf 17.00 uur op woensdag 18 december tijdens Kaarslicht in Vreeswijk

De STIJL Floral Design en KNUS bij Ann

Kaarslicht  

Marshmallows  

kerstsfeer
 

in Vrees
wijk

KNUS
KOFFIE THEE TAART LUNCH 

KOEKJES HIGH TEA & KADO

B
I
J
 
A
N
N

https://www.knusbijann.nl/
http://www.destijlfd.nl/
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“WIE MAAKT DE 
CHOCOLADEMELK EN WIE 
SCHENKT HET IN?”
Ze wonen bijna een jaar in 
Vreeswijk. Hij is Arjan Rademaker 
(52). Zij is Natasja Kuijten (48). 
Het stel volgt Anja de Blok-Bouter 
op als coördinator Kaarslicht in 
Vreeswijk. 

“We zijn in Vreeswijk komen 
wonen omdat hier nog de 
ouderwetse sfeer is en waar 
mensen elkaar nog leuk vinden”, 
zegt Arjan. “Waar mensen nog 
voor hun huis zitten en een praatje 
met je maken”, vult Natasja aan. 
Tegelijkertijd merken ze op dat 
volgens hen de gemiddelde 
leeftijd hoger is dan elders. En dat 
houdt in dat ook de leeftijd van 
vrijwilligers hoger is. 

MENSEN NODIG
“Als ik kijk naar het prachtige evenement Kaarslicht in Vreeswijk dan vraag ik me af hoe je 
dat in stand houdt”, aldus Arjan. “We hebben mensen nodig en sponsoren. Wat betreft de 
sponsoren moet je realiseren dat het evenement gratis is en dat het geld ergens vandaan 
moet komen. Wat betreft de mensen moeten we op alle fronten vernieuwen en verjongen. 
Dan blijft het voor iedereen leuk.”  Natasja zegt: “Overal hebben we mensen nodig. Je kunt 
wel op papier een kraam hebben met chocolademelk, maar wie maakt de chocolademelk en 
wie schenkt het in? En het is zo leuk om iets voor je dorp te doen. Het helpt je integreren. Als 
je het leuk vindt om kennis te maken met Vreeswijk, dan is vrijwilligerswerk ideaal.”

STOER
Om te integreren ging Arjan praten met Anja de Blok-Bouter. Met als insteek om haar op te 
volgen. Teruglopend naar huis kwam Arjan op het idee om het samen met Natasja te doen. “En 
ik dacht oké? Ik heb zoiets nog nooit gedaan, maar het team Kaarslicht heeft veel kennis en is 
zo enthousiast. Daar heb ik veel respect voor”, zegt Natasja. Arjan: “We hebben het team leren 
kennen. En de mensen zijn bereid om vrije tijd in te leveren om gezamenlijk iets moois te doen. 
Dat is zo stoer.”

LIJM
“We hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden. We vertrouwen de groep volledig. Er is zoveel 
kennis. We denken wel mee natuurlijk. Wij leren nu veel van de groep. Wij brengen de boel bij 
elkaar. We zijn de lijm.” 

Auteur: Hans Kraak

NIEUWE GEZICHTEN 
BIJ COÖRDINATIE KAARSLICHT IN VREESWIJK

OP WOENSDAG 18 DECEMBER TUSSEN 19:00 UUR EN 22:00 UUR 
IS SFEERVOL VREESWIJK OMGETOVERD TOT EEN SPROOKJE. 
EEN UNIEKE BELEVENIS. 
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• terras Friends 
• terras Zott
• Raadhuisplein aan sluiszijde
• Oude Sluis 
• Wierselaan 2 (tuin) 
• Barbarakerk vanaf 20.30 uur 
• Dorpskerk vanaf 19.00 uur

• Broodoven- hoek Handelskade net voor Wilheminabrug
• Nostalgische miniatuurkermis parkeerplaats begin Dorpsstraat
• Kalligrafeur op de Oude Sluis 18
• Antieke Kerststal op de Dorpsstraat, hoek Tramstraat
• Frederiksoord
• Museumwerf

• Kerstmarkt op de parallelweg van de Handelskade 
 van 16.00 - 22.00 uur.

• Kerstwensboom op het terrein van de Barbarakerk. 
• Levende Kerststal op het Raadhuisplein.

• Volkskerstzang in de Barbarakerk om 
19:00 uur 

• Verlichte waterfontein in de Vaartse Rijn.

• Rust voor de kerstman. In het fraaie 
brugwachtershuisje bij het Raadhuisplein.

• Lampionnenoptocht voor kinderen. De optocht start bij de 
 Willem Alexanderschool aan de Koninginnenlaan en 
 eindigt rond 18.45 uur bij de Oranjebrug.

• Verlichte historische schepen in de Koninginnesluis 
 en Vaartse Rijn

• Toilet

• Fietsenstalling

• De Vrijwillige Brandweer Vreeswijk aan de Henri Dunantlaan

• EHBO unit op de hoek Koninginnenlaan / Prins Hendriklaan

Kramen chocomel en glühwein
• bij Koekman voor de deur
• op de Dorpsstraat, aan de zijkant van de Barbarakerk
• bij Slagerij Post voor de deur
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http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-rust-voor-de-kerstman/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-de-vrijwillige-brandweer/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-schepen/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-schepen/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-schepen/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-schepen/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-schepen/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-schepen/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kerstmarkt/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-koren-en-muziek/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-koren-en-muziek/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-koren-en-muziek/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-koren-en-muziek/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-koren-en-muziek/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-koren-en-muziek/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-volkskerstzang/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-volkskerstzang/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-lampionnenoptocht/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-broodoven/
https://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-museumwerf/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-miniatuur-oude-kermis/
https://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kaarsjesroute/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kaarsjesroute/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-antieke-kerststal/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kaarsjesroute/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kaarsjesroute/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kerstmarkt/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kerstmarkt/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kerstmarkt/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kerstmarkt/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-levende-kerststal/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-kerstwensboom/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-de-gezellige-winterkraam/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-de-gezellige-winterkraam/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-de-gezellige-winterkraam/
https://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-veiligheid-en-verkeer/
https://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-veiligheid-en-verkeer/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-ehbo/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-veiligheid-en-verkeer/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-veiligheid-en-verkeer/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-koren-en-muziek/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-koren-en-muziek/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-koren-en-muziek/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-midwinterhoornblazer/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-autenthiek-op-weg/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-autenthiek-op-weg/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-autenthiek-op-weg/
http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-rust-voor-de-kerstman/
https://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-ehbo/
https://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-ehbo/
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• Verlichte historische schepen in de Koninginnesluis 
 en Vaartse Rijn

• Toilet

• Fietsenstalling

Kramen chocomel en glühwein
• bij Koekman voor de deur
• op de Dorpsstraat, aan de zijkant van de Barbarakerk
• bij Slagerij Post voor de deur

“VREESWIJK HEEFT EEN GEZELLIGE ÉCHTE KERSTMARKT”
Auteur: Hans Kraak

Hoor je knisperende geluiden van de sneeuw onder je schoenen? Of voel je zachtjes de wind waaien door bladerloze takken? De hoogste 
tijd om op 18 december over de kerstmarkt te slenteren, want in Vreeswijk is er een gezellige échte kerstmarkt. Met kerstbomen en de 
Handelskade als decor kun je de Kerstman zien gaan in zijn slee, kun je luisteren naar een orgel of een orkestje.

STIJGENDE WAARDERING
Meer en meer stijgt de waardering voor de kerstmarkt in Vreeswijk. “Waar het elders vaak lijkt op een veredelde jaarmarkt, staat Kerst bij 
ons centraal op woensdag 18 december. “Vanaf ‘s middags vier tot tien uur ’s avonds is het druk. En dat is ongekend”, zegt Cor Pouw. Als 
samensteller van de markt let Cor erop dat er handelaren zijn met artikelen die bij Kerst passen.

VERSTERKEN
Met de kerstmarkt op de Handelskade en met Kaarslicht in Vreeswijk in het dorp zijn er twee populaire evenementen tegelijk. Cor: 
“Inmiddels is het wel bewezen dat de kerstmarkt en Kaarslicht in Vreeswijk elkaar versterken.”

Cor Pouw kiest bewust voor een markt van om en nabij de honderd kramen. Cor: “Kwaliteit gaat duidelijk boven kwantiteit. Alles staat in 
het teken dat Vreeswijk het accent helemaal legt op Kerst.”

Nog niet alles staat vast, maar er zijn al veel inschrijvingen van handelaren binnen. Zo komt de firma Kerstbal & Co. Ook is er een hobbyist 
die zelfgemaakte verlichte flessen heeft. Allemaal lichtjes in een fles. Die waren vorig jaar helemaal uitverkocht. En verder natuurlijk veel 
verschillende kerststerren, waxinelichtjes. Stands met leuke cadeautjes voor de kerst. “Alles tezamen zorgt de diversiteit voor een leuke 
decembersfeer. In de vorige edities is er goed verkocht en dat maakt deze markt ook bij de handelaren populair”, aldus Cor.

11

ACTIVITEIT LOCATIE VAN TOT
Kerstmarkt Handelskade 16:00 uur 22:00 uur
Lampionnenoptocht Oud Vreeswijk 18:00 uur 18:50 uur
Levende kerststal Raadhuisplein 18:00 uur 21:30 uur 
Kaarslicht in Vreeswijk Oud Vreeswijk 19:00 uur 21:30 uur 
Volkskerstzang Barbarakerk 19:00 uur 20:00 uur
Midwinterhoornblazer, rijdende dieren 
voor de kinderen en andere bijzonderheden Oud Vreeswijk 19:00 uur 21:30 uur
Optredens, zang en muziek Oud Vreeswijk 19:00 uur 21:00 uur
Kerstwensboom Barbarakerk 19:00 uur 22:00 uur

PROGRAMMA KAARSLICHT IN VREESWIJK 18 DECEMBER

Kerstmarkt en Kaarslicht in Vreeswijk versterken elkaar
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Auteur: Leni Mook 

Jaarlijks ontvangt het Wijkplatform Vreeswijk (WPV) van de 
Gemeente Nieuwegein en woningcorporaties een wijkbudget. 
Dit budget kan worden besteed aan initiatieven in Vreeswijk 
die op één of andere manier een duurzame bijdrage leveren 
aan de leefbaarheid, cultuur of sociale cohesie. Onder sociale 
cohesie worden geen straatfeesten gerekend.

De criteria zijn:
• De aanvraag levert een bijdrage aan de uitstraling van 

Vreeswijk;
• De aanvraag is duurzaam;
• De aanvraag bevordert de leefbaarheid in Vreeswijk;
• De aanvraag bevordert de natuurwaarde in Vreeswijk;
• De aanvraag heeft een cultureel of toeristisch karakter;
• De aanvraag is éénmalig en betreft geen verplichting voor 

een bijdrage van meerdere jaren;
• De bijdrage voor aanvragen van kerstbomen bedraagt 

maximaal € 100,-.
 
De spelregels zijn:
• De aanvraag moet passen binnen de criteria die gesteld 

zijn door het WPV en niet in strijd zijn met bestaand 
gemeentelijk beleid;

• Initiatieven die eigenlijk vallen onder reguliere 
gemeentelijke budgetten worden niet gehonoreerd;

• De aanvraag inclusief begroting dient schriftelijk 
gemotiveerd en uitgewerkt bij de secretaris van het WPV te 
worden ingediend (met prijsopgaven en evt. bijlagen);

• De indiener moet aantonen dat de aanvraag zelf 
uitgevoerd kan worden dan wel dat de uitvoering van de 
aanvraag begeleid kan worden;

• De themagroep Cultuur doet een voorstel besteding 
Wijkbudget aan het WPV. In het WPV wordt besloten of de 
aanvraag gehonoreerd wordt;

• Het WPV kan besluiten om een op een ander tijdstip 
ingediende aanvraag al of niet te honoreren;

• In uitzonderingsgevallen kan het WPV van deze spelregels 
afwijken.

 
AANVRAAG INDIENEN
Heeft u een goed plan? Lever dan voor 11 november 2019 
een voorstel in bij het secretariaat van het Wijkplatform 
Vreeswijk. Ook voor vragen kunt u contact opnemen 
met het secretariaat: Margriet Mannak, tel. 030-6062002, 
wpvreeswijk@gmail.com.
 

VACATURE VOORZITTER

WO R D J I J  D E N I E U W E VO O RZ I T T E R  VA N W I J K P LAT F O R M V R E E S W I J K 
O F W E E T J E  I E M A N D D I E  H I E R Z E E R G E S C H I KT VO O R ZO U Z I J N? 
Neem dan contact op met het Wijkplatform Vreeswijk (WPV)

Wij zoeken een enthousiaste en inspirerende voorzitter die zich samen met de leden van het WPV wil inzetten voor de belangen van 
de Vreeswijkse inwoners, ondernemers en verenigingen. Uiteraard is er ruimte om deze functie naar eigen inzicht vorm te geven 
en in te vullen.  Voor vragen, nadere informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met de secretaris van het WPV: 
Margriet Mannak 030-6062002 / m.mannak@casema.nl.

G E ZO C H T : L E D E N W E R KG RO E P “ V R E E S W I J K H E E F T E N E RG I E”
Auteur: Leni Mook
In het kader van de energietransitie in Vreeswijk is de werkgroep “Vreeswijk heeft energie” opgericht. Voor uitgebreide informatie 
hierover zie pagina 33 van de Beugelaer van september 2019. Heeft u belangstelling, aarzel niet en geef u op om mee te denken. 
Informatie en aanmelden via wpvreeswijk@gmail.com of bij Margriet Mannak, tel. 030-6062002.

H E E F T U P LA N N E N VO O R H E T W I J K B U D G E T 2019?



In november en december vinden twee grote evenementen plaats in Vreeswijk. Bezoekers wordt gevraagd gebruik te 
maken van de fiets of het openbaar vervoer om de overlast voor bewoners rondom het afgesloten gebied te beperken. 
Er is op diverse plekken ruimte beschikbaar om uw fiets te stallen.  

W A A R  K U N T U  PA R K E R E N ? 
Parkeren is mogelijk bij het Veerhuis of Winkelcentrum Hoogzandveld. Ook kan geparkeerd worden op het parkeerterrein in het centrum 
van Nieuwegein, in de nabijheid van het busstation en de halte van de sneltram. Dit betreft betaald parkeren tot 18.00 uur. 
Waar in Vreeswijk de wegsleepregeling van toepassing is, vragen we bewoners hun auto tijdig elders te parkeren. 

I N T O C H T S I N T 2019 
Op zaterdag 16 november zal Sint Nicolaas weer voet aan wal zetten in Vreeswijk. Om de Goedheiligman en z’n Pieten genoeg ruimte 
te geven én te zorgen dat kinderen veilig de intocht kunnen beleven, zijn op de volgende tijden een aantal straten afgesloten voor 
verkeer: 

van 12.00 tot 17.30 uur   afsluiting incl. wegsleepregeling Dorpsstraat tot Mauritsstraat,
van 12.00 tot 16.00 uur  afsluiting incl. wegsleepregeling Dorpsstraat, Oude Sluis en Lekstraat,
van 12.00 tot 16.00 uur afsluiting (geen wegsleepregeling) Mauritsstraat, Tramstraat,  
van 12.00 tot 16.00 uur  afsluiting Koninginnenlaan, ook voor openbaar vervoer. De omleidingsroute staat op de bushalte vermeld. 

De bewonersbrief met detailinformatie wordt begin november verspreid. Deze kunt u vanaf die datum ook bekijken op 
www.invreeswijk.nl.

K A A R S L I C H T I N  V R E E S W I J K 2019 
Tijdens Kaarslicht in Vreeswijk op woensdag 18 december is Vreeswijk ‘tussen de bruggen’ en de Handelskade met parallelwegen 
afgesloten voor alle verkeer.  

O P E N B A A R  V E R V O E R 
Kaarslicht in Vreeswijk is goed te bereiken met de sneltram met bestemming Nieuwegein-Zuid. Vanaf de halte Nieuwegein-Zuid is het 
ongeveer 10 minuten lopen naar de kerstmarkt en het kaarsjesgebied. Het openbaar vervoer door Oud Vreeswijk rijdt tussen 18.00 en 
23.00 uur een aangepaste route. De omleidingsroute lijn 77 is de normale route tot het einde van de Jutphasestraatweg en gaat dan 
rechtsaf de Graaf Florisweg op en vervolgens aan het einde linksaf de ’s-Gravenhoutseweg op. Deze gaat over in de Zandveldseweg 
en vervolgens rijdt de bus volgens de gebruikelijke route. Richting Bilthoven in omgekeerde volgorde.  De wijzigingen staan ook 
aangegeven in de bushaltes op de route.

T I J D E L I J K E  V E R K E E R S M A AT R E G E L E N
Op woensdag 18 december is zowel de Handelskade vanaf de Henri Dunantlaan tot huisnummer 14 als de parallelweg Handelskade 
nummer 66 tot 94, vanaf 11.00 tot 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer vanwege de opbouw van de kerstmarkt. Tevens is hier 
de wegsleepregeling van toepassing. Het oude dorp is vanaf 16.00 uur afgesloten om Kaarslicht in Vreeswijk mogelijk te maken. 
De Koninginnenlaan en de overige straten van de wijk Vreeswijk ‘tussen de bruggen’ worden pas om 17.30 uur afgesloten. Bij al deze 
afsluitingen geldt tevens de wegsleepregeling. De wegsleepregeling wordt actief gehandhaafd en de weggesleepte auto’s gaan naar 
Kooijman Takel & Berging, Stuartweg 5 in Vianen.

Bewoners worden eind november via een brief op de hoogte gesteld van de inhoud van de tijdelijke verkeersmaatregelen. 
De achterzijde van de brief bestaat uit een situatietekening. Deze kunt u vanaf medio november ook digitaal bekijken op: 
www.invreeswijk.nl.

VERKEERS 
M A A T R E G E L E N
Auteur: Hans van Aarnhem 

16 NOVEMBER INTOCHT SINTERKLAAS

DE DORPSSTRAAT WORDT PAS OM 12.00 UUR AFGESLOTEN, VOOR DIE TIJD 

ZIJN WINKELS EN HORECA GEWOON TE BEREIKEN ZOALS ALTIJD. AUTO’S 

KUNNEN DOORRIJDEN AAN HET BEGIN VAN DE DORPSSTRAAT, OOK ALS DAAR 

DE KINDERKERMIS OPGEBOUWD WORDT EN DE KRAMEN WORDEN INGERICHT!
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VACATURE VOORZITTER



DECEMBER

KAARSLICHT 
IN VREESWIJK
19.00 - 21.30 uur. 
Sfeerlicht, verstilling en 
kerstmuziek op het oude 
dorp en op de Museumwerf. 

18

DECEMBER

DECEMBER

DECEMBER

NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER

NOVEMBER

KERSTMARKT 
Op de Handelskade
16.00 tot 22.00 uur.
100 kramen met Kerst- en 
wintergerelateerde artikelen. 

VOLKSKERSTZANG
Barbarakerk
Voor de 56e keer is er in de 
Barbarakerk op woensdag 
18 december 2019 
om 19:00 uur een 
Volkskerstzang met als 
thema: "Licht verspreiden".

LAMPIONOPTOCHT
Vertrek om 18.00 uur vanaf de
Willem Alexanderschool
Vanaf 17.30 uur kan je een 
lampion ophalen als je deze 
nog niet zelf gemaakt hebt in 
Dorpshuis Fort Vreeswijk op 
20 november. 

LAMPION KNUTSELEN
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Van 14.30 - 16.00 uur is de 
grote zaal gereserveerd voor 
het maken van lampionnetjes. 
Ouders die het leuk vinden 
mee te helpen knutselen, zijn 
van harte welkom!

START KERST-
BOMENVERKOOP
Bij de Barbarakerk, ingang hek 
Dorspstraat
Dagelijks tussen 9.30 en 
20.00 uur. 
Zaterdag tot 17.00 uur. 

SOEP&CULTUUR 
Dorpshuis Fort Vreeswijk
U kunt komen genieten van 
Heart of Holland Chorus. Het 
optreden is van 16.00 tot 
17.00 uur. Daarna kunt u 
aanschuiven voor de heerlijke, 
huisgemaakte soep.

LEZING
Museumwerf Vreeswijk
ONTVANGST IN Theehuys om 
13.00 uur. Aanvang lezing in 
Exporuimte om 13.30 uur. 
Toegang; €5,- p.p.

ACTIVITEITEN
B R U I S E N D  I N  V R E E S W I J K
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20 24 30

16
NOVEMBER

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

16

DECEMBER

EINDEJAARSDINER
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Voor het Eindejaarsdiner is 
het dit jaar een lustrum. Voor 
het vijfde jaar op rij kunt u 
aanschuiven bij een heerlijk 
5-gangendiner.

De kosten bedragen € 16,50, 
inclusief drankjes. Voor de 
houders van de Npas zijn de 
kosten € 9,00. Inloop is vanaf 
16.00 uur.
Opgeven kunt u vanaf 1 
december, telefonisch 
06 -21664918
of bij de beheerder.
 

Uw aanmelding is definitief 
als u betaald heeft.
We hebben 50 plaatsen, 
vol= vol.

 

29
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Geen Kaarslicht in Vreeswijk zonder met 
kaarsjes versierde schepen in de sluizen. 
Schippersfamilie Mastenbroek is al jaren 
hofleverancier. Ook dit jaar zal in de Oude 
Sluis de binnensleepboot ‘Harmke’ van 
ouders Willem en Harmke Mastenbroek 
liggen. Zoon Jan Marten zal met zijn 
sleepboot ‘Harmonie’ als vanouds in de 
Koninginnensluis liggen.

M e a n d e r  b i j  k a a r s l i c h t
2013 was een bijzonder jaar voor de familie Mastenbroek, want 
toen deed ook de zeesleper ‘Meander’ van zonen Henk en Jan 
Marten mee aan Kaarslicht. Het imposante schip, sfeervol verlicht 
door honderden kaarsjes, was dat jaar een blikvanger. Bijzonder, 
want deze multifunctionele zeesleper voer alle wereldzeeën over 
en lag niet vaak ‘thuis’ in Vreeswijk. “In 2006 hebben mijn broer en 
ik de Meander laten bouwen en ieder jaar hoopten we dat rond 
de Kerstdagen ons schip in Vreeswijk zou zijn. Maar altijd was de 
Meander rond de Kerstdagen ver weg aan het werk”, aldus Henk 
Mastenbroek. “In 2013 was het lot ons gunstig gezind, we waren 
net klaar met een opdracht. De Meander lag aan de Handelskade 
en het lukte ons de volgende opdracht met een dag te verzetten. 
Zo kon de Meander voor het eerst meedoen met Kaarslicht, daags 
erop vertrokken we al naar de Shetland-eilanden”. 

Vr e e s w i j k  a l t i j d  d i c h t b i j
In de jaren daarna is het nooit meer gelukt om met de Meander 
mee te doen aan Kaarslicht. Niet verwonderlijk, want de Meander 
werd niet alleen wereldwijd ingezet bij sleepprojecten, maar ook 
ter ondersteuning van civiele waterwerken. 

Zo was Henk met de Meander aan het werk in het Midden-Oosten, 
India en zelfs tot aan Chili aan toe. Vaak langdurige projecten, 
waarbij de gebroeders Mastenbroek op en af 6 weken aan het 
werk waren en 6 weken thuis waren. In 2014 stopte Jan Marten 
met actief varen op de Meander en ging zich meer toeleggen op 
het varen met zijn eigen binnenvaartsleepboot ‘Harmonie’. Henk 
bleef op de Meander varen. Maar nooit helemaal alleen, zo vertelt 
hij: “Een stukje Vreeswijk was altijd mee op de verre zeereizen; niet 
alleen het logo van het schip bevatte het Vreeswijkse blauw met 
de gele strepen, ook de Vreeswijkse vlag was altijd aan boord!”

N i e u w e  t o e k o m s t
Door gezondheidsproblemen van Henk moesten de broers 
recentelijk met pijn in het hart de Meander verkopen. De 
Meander is verkocht naar Canada en wordt gebruikt voor 
ontwikkelingshulp aan de Inuit. Inuit is de naam waarmee de 
Eskimo’s van Canada zichzelf aanduiden. Op dit moment wordt 
de Meander ingezet bij de aanleg van een waterkrachtcentrale 
om elektriciteit op te wekken voor de stad Inukjuak, waar een 
grote Inuit-gemeenschap woont.

Niet alleen de Meander heeft een nieuwe toekomst, ook Henk 
heeft inmiddels zijn draai gevonden en is aan de slag gegaan 
als sleepsurveyor. Hierbij keurt hij voor verzekeraars slepers op 
zeewaardigheid voordat ze naar zee gaan. Daarnaast is hij op 1 
oktober jl. begonnen als regiovertegenwoordiger voor de regio 
Midden-Nederland voor BLN-Schuttevaer, de belangenvereniging 
voor de binnenvaart. De band met de scheepvaart én met 
Vreeswijk blijft behouden!

Auteur: Ghislaine Schilder 

Foto: Rene Jacobs Foto: Rene Jacobs

Hofleverancier
 K a a r s l i c h t  i n  Vr e e s w i j k
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VREESWIJK AAN DE LEK
Gefotografeerd door Paul Ramakers, winnaar fotowedstrijd Vreeswijkse Zomeravond Fair
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Museumwerf Vreeswijk hult zich tijdens Kaarslicht 
in Vreeswijk weer in romantische sfeer. Uiteraard 
met een scheepse twist, want in de Museumhaven 
gaan oude binnenvaartuigen gekleed in feestelijk 
avondtoilet, met lichtsnoeren omhangen.

Op het werfterrein kunt u zich opwarmen bij 
knapperend vuur. Dat kunt u ook in het Theehuys 
bij een kop warme koffie, thee en appelgebak en 
waar te genieten valt van sfeervolle kamermuziek. 
Zoals elk jaar is er bij Museumwerf Vreeswijk weer 
een verrassing. 

Wat dat deze keer is….? 
Dat ziet u vanzelf!
U bent van harte welkom.

Auteur: Cisca de Ruiter,
namens Museumwerf Vreeswijk 



19O N D E R N E M E R 
I N  B E E L D 
Auteur : Ghislaine Schilder

WETRONIC - MEER DAN 200 M2 
MODELBOUWPLEZIER IN 
HARTJE VREESWIJK!

Wetronic staat bekend als dé specialist voor RC modelbouw 
vrachtwagens met het grootste aanbod van heel Nederland. 
Inmiddels heeft eigenaar Alwin Winius het assortiment 
uitgebreid met auto’s en boten. Door deze uitbreiding is hij de 
grootste modelbouwwinkel van Midden-Nederland geworden.
 
STRATEGISCHE LIGGING 
Als modelbouwliefhebber begon Alwin in 2008 zelf printplaten te maken 
voor de modelbouw. Dat werd zo’n succes dat hij in 2016 de stap nam een 
eigen winkel te openen. Zijn zoektocht eindigde in Vreeswijk. Alwin vertelt: 
“Vreeswijk was en is de perfecte locatie voor mijn winkel. Door de ligging 
tussen belangrijke verkeersaders en de parkeergelegenheid voor de deur ben 
ik goed bereikbaar voor mijn klanten. Daarnaast woon ik zelf in Nieuwegein, 
wat het helemaal perfect maakt. Ik ben eerst in de achterste helft van dit pand 
begonnen met 80 m2, maar toen Amina met haar winkel verhuisde naar City 
Plaza, kwam de gehele benedenverdieping vrij. Nu heb ik 200 m2 tot mijn 
beschikking, verdeeld over winkel, werkplaats en magazijn”. 
 
STEVIGE GROEI 
Niet alleen is het winkeloppervlakte gegroeid, ook de omzet is de afgelopen 
jaren hard gegroeid. Hierdoor heeft Alwin inmiddels al 3 nieuwe medewerkers 
aangenomen. Daarnaast wordt het assortiment continu uitgebreid en 
vernieuwd. Recent is de winkel grondig verbouwd en heringericht om het 
volledige assortiment een mooie plek te geven. In het winkelpand aan de 
Dorpsstraat 12 ontwikkelt en produceert Alwin nog steeds printplaten en 
eigen producten met 3D-printers, waar het allemaal mee begon. Inmiddels 
wel onder zijn eigen merk WIMA. “Met een eigen merk kan ik me optimaal in 
de markt onderscheiden, en dat is vooral voor de verkoop via internet heel 
belangrijk”.
 
INTERNATIONALE KLANTENKRING 
De meeste klanten van Wetronic komen uit de Benelux, maar mede door de 
goede webshop weet Alwin ook klanten uit Duitsland, Frankrijk, Engeland 
en van verder te bereiken. Dat stelt hem nogal eens voor uitdagingen: “In het 
Engels communiceren is geen enkel probleem, maar ja, ik heb ook klanten uit 
Frankrijk en die zijn niet allemaal het Engels machtig. Tja, dan wordt het lastig, 
want mijn Franse woordenschat is beperkt. Gelukkig kan ik terugvallen op 
Google Translate, daarmee komen we er uiteindelijk altijd uit!” 

KADOTIP VOOR SINT EN KERST 
Nu de verbouwing afgerond is kunnen Alwin en zijn team zich voorbereiden 
op de feestdagen. Dit jaar verwacht Alwin veel van bestuurbare modelauto’s 
in de prijscategorie rond de €50. Hij hoopt hiermee ook op veel animo onder 
de lokale jeugd én onder de prijsbewuste inkopers van Sinterklaas en de 
Kerstman. Voordeel is dat als deze modelauto’s schade rijden, bij Wetronic 
alle onderdelen te koop zijn. Dit in tegenstelling tot modelauto’s uit de 
speelgoedwinkel die daardoor vaak al snel weggegooid moeten worden.

Wetronic Modelbouw
Dorpsstraat 12
3433 CH Vreeswijk - Nieuwegein
The Netherlands
+31(0)30-8895230

  
               www.facebook.com/wetronic/
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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: DORP IN BEWEGING

Mail de oplossing, uw naam en telefoonummer naar beugelaer@invreeswijk.nl en maak kans op: 
Een originele Vreeswijkse vlag, het boekje van de Museumwerf en een sleutelhanger! 
De inzendingstermijn sluit op 18-12-2019.
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Actief                                         
Bal                                             
Bewegen                                  
Brulboei                                   
Boeiend                                   
Buurtzorg                                
Dijk                                           

DolleDiva’s                              
Dorpsgevoel                            
Dorpshuis                                 
Dorpstraat*                             
Goal                                           
Groeiend                                  
Groen                                        

Jaarmarkt                                 
Karate                                         
Kippebruggetje
Lek
Mantelzorg
Merwedekanaal
Piek

Restaurant
Roeien
Scouting
Sluizenloop
Sport
TaiChi
Waaier

Wandelen
Water
Weer
Wielrenners

 

OPLOSSING:

S B T A I C H I E T A R A K R

R E L A D O R P S H U I S U I

E L J A A R M A R K T K J I D

N E D T A R E S T A U R A N T

N O S O E N T N E L E D N A W

E V L G L G A S C O U T I N G

R E U R B L G K P W A A I E R

L G I O O N E U E R A E S N O

E S Z Z E E P D R D O T E E E

I P E L I G I E I B E D E O I

W R N E E E E E L V E W N R E

D O L T N W K U N D A P R G N

L D O N D E R T R O P S P E D

A G O A L B O F E I T C A I M

B R P M P G R O Z T R U U B K

De winnaar van de Vreeswijkse Woordzoeker uit editie 2 was bij het drukken van deze editie nog niet bekend. 
De winnaar wordt bekend gemaakt op onze website www.invreeswijk.nl en op onze Facebookpagina “InVreeswijk”.

https://www.facebook.com/invreeswijk/
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De redactie en vrijwilligers van wijkmagazine de Beugelaer willen langs deze weg alle lezers van de Beugelaer bedanken 
voor hun bijdrage tijdens de Authentieke Dag op 7 september jl. Ondanks het soms slechte weer kwam u in grote getale bij onze 
kraam langs om gezellig een kop koffie te drinken en om de speciale Vreeswijkse Beugelaatjes te kopen. Al voor het einde van 
de markt waren we uitverkocht! De opbrengst van de verkoop is € 818,15! Wij zijn dolgelukkig met dit resultaat en dankzij deze 
opbrengst kunnen wij op volle kracht doorgaan met het maken van dit mooie wijkmagazine. Een gedeelte van de opbrengst zal ook 
ten goede komen aan de Activiteitengroep Vreeswijk en zal gebruikt worden voor het organiseren van Vreeswijkse evenementen als 
Kaarslicht en de intocht van Sinterklaas. Deze dag en dit mooie resultaat waren niet mogelijk zonder de sponsoring en ondersteuning 
van Fortune Koffie en Banketbakkerij Tamminga en Verweij!

Foto:  Fons van Leusden 

5  J A A R  BEUGEL AER
d a t  h e b b e n  w e  g e v i e r d !

WINNARES 
VREESWIJKSE WOORDZOEKER

De juiste oplossing van puzzel 4 was 
‘Authentiek in ons dorp’. We feliciteren 
Patricia van den Belt met de gewonnen 
prijs, een cadeaubon van Brasserie het 
Raadhuis. 

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



KOM  GENIETEN VAN ONZE HEERLIJKE GERECHTEN
Op vertoon van deze bon

10% korting op de totale rekening.  

Spareribs - Shoarma - Turkse Pizza’s en nog veel meer!
THUIS BEZORGSERVICE van 17.00 tot 22.00 uur

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

Je hoeft niet te knippen in de Beugelaer, foto van deze bon mag ook!
We zijn beide Kerstdagen geopend. Reserveer op tijd!

T 030-6063346
Geldig t/m 31 januari 2020. Actie is niet geldig tijdens de feestdagen.

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,-

https://www.kings-valley.nl/
https://www.toyota-nieuwegein.nl/


Al om 06:00 uur stonden de eerste enthousiaste vrijwilligers 
klaar om het verkeer in goede banen te leiden en de 
logistieke zaken in orde te maken. Veel broodjes smeren 
en beleggen, tompoezen uitpakken, appels opstapelen 
en de ontvangstruimte inrichten. Hard werken, maar het 
resultaat mocht er dan ook wezen. 

Omstreeks 09:00 uur kwamen de eerste deelnemers binnen 
om de routebeschrijving, plaquette met nummer, en het 
lunchpakket in ontvangst te nemen, én om een kopje verse 
koffie met een tompoes te nuttigen. Om 10:00 uur werd het 
spitsuur en was het alle hens aan dek. De vele handen zorgden 
voor een vlotte afhandeling. Ton Kool loste om 10:45 uur het 
eerste startschot bij de startboog voor de rit van de tractoren, 
en daarna voor de vrachtauto’s en motorfietsen. Vervolgens 
stapte Ton in zijn A-Ford om de tour te starten voor de vele 
oldtimers. Cees Schuurman wist als speaker van elke oldtimer 
een leuk verhaal te vertellen en de eigenaar kon nog e.e.a. 
aanvullen. Wat een pracht aan rijdend erfgoed is er toch. 
Wat een leuk tintje aan deze dag gaf was, dat er een aantal 
personen in Amerikaanse outfit gehesen waren zoals Pistola 
Esmeetje, Marilyn Monroe, de sheriff, een aantal Amerikaanse 
muziekgroepen en de line dance groep uit Vreeswijk. 

Ondertussen manoeuvreerden twee heren gezeten op hun 
Hoge Bi(cyclette) zich zeer behendig tussen de bezoekers door. 
De bloemiste heeft een oldtimer flink in de bloemen gezet en 
als een praalwagen opgetuigd. 

Ondanks enkele fikse buien zijn er enkele duizenden bezoekers 
geweest die wel af en toe moesten schuilen. Er was veel te zien 
zoals diverse oude ambachten, een broodwagen, een viskraam, 
en in de Museumwerf een echte touwslager, een biertent en er 
waren diverse speelactiviteiten voor de kinderen. 

Na afloop van de tour konden de deelnemers een mooie 
bronzen plaquette in ontvangst nemen en na 17:00 uur 
keerde iedereen weer huiswaarts. Voor de vrijwilligers nog de 
mooie taak om alles weer op te ruimen zodat de wegen weer 
vrijgegeven konden worden. Als dank voor de enorme inzet 
van de meer dan 40 vrijwilligers werd door de sponsoren bij 
garage den Oudsten een heerlijke barbecue aangeboden. 
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     GESLAAGDE  10E  
                 AUTHENTIEKE DAG VREESWIJK 2019

Auteur: Henk de Beer- Foto's: Archief ADV

RESERVEER VOOR 2020 ALVAST 5 SEPTEMBER 
IN DE AGENDA VOOR DE 11E AUTHENTIEKE DAG 
VREESWIJK.



2424 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!  

KOM JE EIGEN LAMPION MAKEN OP 
WOENSDAG 20 NOVEMBER
Je kunt dan meedoen met je eigen lampion op woensdag 18 
december met de lampionnenoptocht tijdens Kaarslicht in 
Vreeswijk. De lampionnenoptocht is van 18.00 tot 18.50 uur 
tijdens Kaarslicht in Vreeswijk. Verzamelen vanaf 17.30 uur op het 
schoolplein van de Willem Alexanderschool, Koninginnenlaan 5. Wij 
vragen ouders/verzorgers zelf mee te lopen met hun kind(eren).

NIEUWE GASTKOKS VOOR NIEUWE 
RONDES VAN DE WERELDKEUKEN     
Liggen uw roots in een ander land? Dan zoeken wij u! 
De Wereldkeuken is weer enthousiast gestart. In dit najaar leren we 
gerechten koken uit Israël, Koerdistan, Colombia en Suriname.
Voor de rondes in november voor volwassenen en voor tieners 
in januari en maart 2020 nodigen we alle wijkbewoners uit die 
hun wortels hebben in een niet-Nederlandse cultuur. Heel graag 
maken wij kennis met hun favoriete gerechten. Er is een team van 
vrijwilligers die meehelpt bij het koken. 

Vindt u het leuk om een keer mee te doen met de 
WERELDKEUKEN? Of kent u iemand in uw buurt die u 
hiervoor zou kunnen vragen? We horen het graag via 
dorpshuisvreeswijk@gmail.com of mondeling via de 
beheerder van het Dorpshuis of bellen met 06-21664918.
In de WERELDKEUKEN koken we met jongeren van 10 
tot 14 jaar. Jongeren ontdekken de wereld door te koken 
met de gastkoks. In de kookworkshop staat iedere week 
een ander land centraal. Zij leren de kinderen de lekkerste 
gerechten uit hun land te maken. De kinderen koken voor 
zichzelf en als afsluiting worden ouders, vrienden en andere 
belangrijke mensen uitgenodigd om mee te eten. 

NIEUW! ORIËNTATIE TEKENEN
EN SCHILDEREN
Bij deze cursus maak je kennis of verdiep je je verder in 
allerlei teken- en schildertechnieken. Na een oriëntatie 
in materialen als (kleur)potlood, houtskool, pastelkrijt, 
gouache, aquarel en acrylverf, zoekt ieder naar eigen keuze 
een weg in het tekenen en schilderen. De onderwerpen zijn 
naar thema of zelf gekozen. De cursus is geschikt voor zowel 
beginners als gevorderden. Materiaal is aanwezig.
Iedere donderdag 9.30 - 11.30 uur. Docente: Niny Zitman.

LEUK EN LEERZAAM VOOR PEUTERS
Op dinsdag en vrijdag is van 8.30 tot 12.00 uur het 
Dorpshuis het speel- of beter gezegd het oefenterrein voor 
de kleintjes. De Peutergroep telt 15 kindjes tussen de 2 en 4 
jaar oud. De vaste leidsters Nancy, Fatima en Eline bereiden 
de kinderen voor op de toekomst en dat is in dit geval de 
basisschool. Op speelse wijze wordt gewerkt aan taal- en 
spraakontwikkeling, aan gevoel voor cijfers en kleuren, maar 
er is ook aandacht voor de motoriek. Bijzondere activiteiten 
hebben betrekking op de ontmoeting met ouderen, daarbij 
gebruik makend van het Ontmoetingscentrum van Vitras in 
het Dorpshuis. Dat gebeurt op regelmatige basis en jong en 
oud zingen, dansen, lezen en lachen samen. Verder wordt 
aandacht besteed aan themafeesten als Kerstmis, Sinterklaas 
en Pasen en niet te vergeten de evenementen in Vreeswijk. 
Ook wandelen staat op het programma en buiten spelen. 
Dankzij de vrijwilligers van NL Doet heeft men sinds kort 
ook de beschikking over een heuse zandbak waar lekkere 
zandtaartjes gebakken kunnen worden. De zandtaartjes 
worden niet gegeten, maar samen wordt wel elke dag vers 
fruit gegeten. Ouders worden via een speciale site op de 
hoogte gehouden en ontvangen ook regelmatig foto's. 
Belangstelling? Aanmelden kan via de website van KMN 
Kind & Co (www.kmnkindenco.nl).

https://www.invreeswijk.nl/agenda/lampion-maken/
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SOEP&CULTUUR OP ZONDAG MET 
HEART OF HOLLAND CHORUS                                
Iedere laatste zondag van de maand sluiten we de maand af met een fijn 
moment: muziek en soep. Op 24 november kunt u komen genieten van 
Heart of Holland Chorus. Wegens groot succes hebben we hen dit seizoen 
weer opgenomen in ons programma. Het optreden is van 16.00 tot 17.00 
uur. Daarna kunt u aanschuiven voor de heerlijke, huisgemaakte soep. 
Even genieten op zondag. De entree voor het optreden is € 2,-; de soep 
kost €2,50.

Even voorstellen:
Heart of Holland Chorus zingt vierstemmig close harmony. Ons 
mannenkoor heeft zich in de loop der jaren doorontwikkeld tot een 
eigentijdse en veelzijdige zanggroep. Met een gevarieerd repertoire van 
hedendaagse hits en echte klassiekers tot traditionele en moderne (kerst)
liederen. Onze shows, waarin veel te horen én te zien is, worden dan ook 
door een breed publiek gewaardeerd! De roots van onze Nieuwegeinse 
mannen-zangroep liggen in de Barbershop muziek. Dat wil zeggen: 
muziek die lekker in het gehoor ligt, volledig uit stemmen opgebouwd. 
A capella dus! Het Heart of Holland Chorus staat onder de muzikale leiding 
van de enige dame in onze groep: Yolanda Brouwer.

DE PADEN OP DE LANEN IN 
Auteur: Ria Bitter

Elke vrijdagochtend verzamelt zich in het Dorpshuis een groep 
wandelaars. En dan gaan ze op pad. Zo'n 25 deelnemers, dames en 
heren, lopen een afstand van 7 - 8 kilometer. Er kan gekozen worden 
voor een ferme pas of een wat rustiger tempo. De twee groepen lopen 
onder leiding van Marion Cornelis en Ellie Vernooij volgens zeggen van 
de deelnemers: overal en nergens. Soms gaat men beginnen met een 
tochtje per fiets of auto en wordt gestart in Amelisweerd, Tull en 't Waal 
of Groenrijk. Geen moment van verveling. Het hele jaar, dus ook in de 
vakantiemaanden wordt er gelopen. Als het weer heel slecht is dan gaat 
de wandeling niet door. Daarvoor hebben de deelnemers een groepsapp 
waarmee iedereen van de afgelasting op de hoogte gebracht wordt. Na 
afloop wordt er een kopje koffie of thee gedronken en voor de liefhebber 
is er ook de mogelijkheid om te lunchen. Voor de wandeling zijn geen 
kosten verschuldigd. Voor de lunch (€ 4.50 p.p.) dient men zich voor 
woensdag 12 uur aan te melden. Zin om mee te doen? Gewoon op 
vrijdagochtend de wandelschoenen aandoen en bij het Dorpshuis naar 
binnen lopen. De wandeling duurt van 10 - 11.30 uur.
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WEEKAGENDA DORPSHUIS
NOVEMBER - JANUARI

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

DINSDAG
Ontmoetingscentrum           09.00 - 16.00 uur
Peuterspeelzaal Kind & Co      08.30 - 12.00 uur
Beter Bewegen   09.30 - 10.15 uur
Beter Bewegen  10.30 - 11.15 uur
Lunchcafé                                     12.00 - 13.00 uur
Vreeswijk = Muziek !                  15.30 - 19.00 uur
Country Line Dance                  19.30 - 21.00 uur
Schaakvereniging  19.00 - 24.00 uur

WOENSDAG  
Ontmoetingscentrum     09.00 - 16.00 uur 
Koersbal   10.00 - 12.00 uur
Inloop   09.30 - 12.00 uur
Schaakclub   14.00 - 16.00 uur 
Kindermiddag 1x per maand 14.30 - 16.00 uur
Karate     15.30 - 16.30 uur
Karate     18.30 - 19.30 uur
Geinfilmers   19.30 - 22.30 uur

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

VRIJDAG  
Ontmoetingscentrum  09.00 - 16.00 uur
Peuterspeelzaal Kind & Co  08.30 - 12.00 uur
Wandelgroep   10.00 - 11.30 uur
Inloop   10.00 - 12.00 uur
Lunchcafé   12.00 - 13.00 uur
Wereldkeuken  17.00 - 19.00 uur
DroomStart  18.00 - 20.00 uur
BINGO 2de vrijdag  20.00 - 22.00 uur
Pub-Quiz  3de vrijdag  20.00 - 22.30 uur

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

Iedere maand extra activiteiten!
Meer informatie op www.fortvreeswijk.nl 
en www.facebook.com/FortVreeswijk
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LUNCHEN IN HET DORPSHUIS
Auteur: Ria Bitter

Iedere dinsdag en vrijdag kan er in het Dorpshuis worden 
genoten van een warme lunch. De keukenbrigade begint 
op die dagen al vroeg met de voorbereidingen want er 
wordt afwisselend een voorgerecht en hoofdgerecht of een 
hoofdgerecht en een nagerecht geserveerd. De menu's worden 
in onderling overleg met de keukenbrigade samengesteld en 
ook de gasten wordt naar hun mening gevraagd. De ervaren 
vrijwilligers weten bovendien veelal ook wel wat de stamgasten 
graag of niet eten. Ook daar wordt, indien mogelijk, rekening 
mee gehouden. 

HET DINSDAG TEAM                             
Op dinsdag zijn Theo Vernooij en René Zitman de 
mannen die in de pannen roeren. Men probeert altijd een 
seizoensgebonden maaltijd te bereiden en het stamppotbuffet 
is in de winter bijvoorbeeld altijd een succes. Overigens eten 
veel gasten liever geen vis en heeft men maar weinig vraag naar 
vegetarische gerechten. Er zijn veel stamgasten maar omdat 
men tot 30 lunches kan bereiden is het bijna altijd wel mogelijk 
om een plaatsje te reserveren. Het dinsdag team bestaat 
naast de mannen achter het fornuis uit Ghislaine Schilder, Ellie 
Vernooij en Truus van Vliet. Louis Pisa, die in een beschermde 
woonomgeving leeft,  is zowel op dinsdag als op vrijdag 
betrokken bij het dekken van de tafels. Het lunchcafé heeft 
overigens al in september 2014 voor de eerste keer de deuren 
geopend. Een van de stamgasten, die er (bijna) vanaf het begin 
bij is, zorgt rond de kerstdagen altijd voor een, door het team 
zeer gewaardeerde, leuke attentie.

HET VRIJDAG TEAM                            
Op vrijdag is ook een team bezig met de (voorbereidingen 
voor de) maaltijd. Aan tafel kan men maximaal zo'n 20 gasten 
bedienen. Het team zorgt ook voor de inkoop. Op zoek naar het 
menu voor de volgende keer houdt men altijd rekening met 
de tijd van het jaar en de (mogelijke) wensen van de gasten. 
Het lunchcafé op vrijdag is, uitzonderingen daargelaten, het 
gehele jaar geopend. De reden daarvoor is dat deelnemers van 
de wandelgroep stamgasten van het lunchcafé zijn.  Het vrijdag 
team bestaat uit Coby van Beest, Tonny Gootjes, Roelie Munnik, 
Iris van Scheppingen, Frans van Vuure  en Von de Wit. Louis Pisa 
helpt dan ook dat de tafels gedekt zijn en net als op de dinsdag 
zorgt hij ook voor de afwas. 

Praktische informatie
RESERVEREN KAN: 
• voor de lunch op dinsdag tot maandag om 12 uur. 
• voor de lunch op vrijdag tot woensdag om 12 uur 
De kosten bedragen € 4,50 per persoon en houders van 
een N-pas betalen € 3,50.

DE BAL OP KOERS
Auteur: Ria Bitter

Elke maandag en woensdag wordt in het Dorpshuis koersbal 
gespeeld. Misschien heb je er (nog) nooit van gehoord. Het is 
een spel dat je zou kunnen vergelijken met jeu de boules Daar 
houdt de vergelijking op. Koersbal wordt altijd binnenshuis 
gespeeld en begint met het uitrollen van de loper van 8 meter 
bij ongeveer 2 meter. Bij koersbal wordt gebruik gemaakt van 
een wit balletje, de "jack". Dit balletje wordt als eerste over de 
loper gerold en spelers moeten proberen om met hun vier 
zwarte en vier gele ballen zo dicht mogelijk bij "jack" terecht 
te komen. Koersballen zijn niet helemaal rond en bij het rollen 
komt de nodige techniek kijken. Dan wordt bepaald welke 
bal/speler het dichtst bij de "jack" ligt en worden punten 
toegekend. Er zijn nog meer spelregels maar dit geeft u een 
indruk. Aan koersbal wordt zowel door heren als door dames 
deelgenomen.

PIETER VAN NOORT
Spelleider bij koersbal op maandag is Pieter van Noort. Lang 
geleden zong Pieter samen met zijn kameraad Jo Beukers in 
een Zeemanskoor. Helaas is Jo op 3 februari jl. overleden. Hij liet 
Pieter destijds kennismaken met koersbal en samen begonnen 
zij met dit spel op Buurtplein Ratelaar. Jo, een rasechte 
Vreeswijker, stelde voor koersbal te verplaatsen naar het toen 
net verbouwde Dorpshuis in Vreeswijk. De sfeer, gezelligheid 
en vooral de gemoedelijkheid bleek beter bij de mentaliteit van 
de spelers te passen. Door een kleine extra bijdrage heeft de 
maandagochtendclub een spaarpot waarmee attenties voor 
zieke of jubilerende deelnemers kunnen worden betaald. Ook 
gaat men een keer per jaar met de groep in een restaurant eten. 

KLAAS BRAAMS
Op woensdag is Klaas Braams de spelleider. Meer dan 25 jaar 
geleden kwam Klaas via een kennis in aanraking met koersbal 
en sindsdien is hij een fervent speler. De club in het Dorpshuis 
werd ooit opgericht door Gerda Zuurhout. De meeste 
spelers van de huidige club wonen in de buurt van het Fort. 
Gezelligheid staat nog steeds hoog in het vaandel. Net als bij 
de maandagochtendspelers kent men hier een "Lief & Leed 
Potje" waarmee attenties voor jubilerende of zieke deelnemers 
gefinancierd worden.  

MEEDOEN?
Natuurlijk is iedereen wel van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen. Op maandag is de voorwaarde wel dat u ouder 
dan 50 jaar bent en op woensdag is er geen leeftijdsbeperking. 
Deelneming kost € 8.90 (N-pas € 7.00) per maand en dan is de 
koffie/thee ook nog eens inbegrepen.  
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Het is alweer vijf jaar geleden dat bewoners van Vreeswijk het heft in eigen hand namen toen hun dorpshuis door de gemeente gesloten 
werd. Inmiddels doen ze dat al weer vijf jaar en met groot succes. De grote gevarieerdheid van met name welzijnsactiviteiten valt op 
binnen, maar ook buiten de gemeente. Reden voor een feestje, dat was er dan ook. Maar vooral ook reden om stil te staan bij een even 
belangrijk aspect: Hoe bewaak je de continuïteit? Als je als burger taken gaat overnemen die voordien bijvoorbeeld bij de gemeente lagen, 
dan ga je ook de morele verplichting aan om dat gedurende langere tijd te blijven doen. Dit thema kwam uitgebreid aan de orde tijdens 
een samen met het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) georganiseerd symposium welk als titel droeg: En nu dóór: 
bewonersinitiatief na de pioniersfase.

Uit de belangstelling van 80 deelnemers van allerlei bewonersinitiatieven uit het hele land én verschillende initiatieven uit Nieuwegein, 
blijkt dat er veel groeit en bloeit in Nederland op dit gebied en dat zij állemaal zoeken naar voorwaarden voor behoud van hetgeen zij ooit 
begonnen zijn.

Na een korte inleiding door John Geurts, voorzitter van de Stichting Fort Vreeswijk, waarin de toekomstige relatie met de gemeente werd 
geschetst, antwoordde wethouder Marieke Schouten met de visie van de gemeente daarop. Maurice Specht, bestuurskundig filosoof en 
initiatiefnemer van onder meer bewonersinitiatief de Leeszaal in Rotterdam, ging daarna dieper op het thema in. Vervolgens was het open 
huis voor bewoners en andere belangstellenden met eten, snacks en andere hapjes. Hapjes onder andere verzorgd door de kinderen van 
de Wereldkeuken, een van de activiteiten op het Dorpshuis. Het eerste Lustrum werd feestelijk afgesloten met een avond voor de bewoners 
met de band FunkThis. Meedoen?! Graag! Als bezoeker en als vrijwilliger bent u van harte welkom.
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DORPSHUIS FORT VREESWIJK DOOR EN VOOR 
BEWONERS VAN VREESWIJK: EN NU DÓÓR



2828

L E U K  G E W E E S T ! 
Auteur: Monique de Beer - foto's: archief Dorpshuis Fort Vreeswijk

GEINSE WIJSJES ZINGEN ER LUSTIG OP LOS                                        
Op donderdagmiddag wordt er gezongen in het Dorpshuis. 
Het koor Geinse Wijsjes, .o.l.v. dirigent Nico Horstink zingt van 
14.30 tot 15.30 uur. Iedereen is welkom, dus óók mensen met 
dementie. Muziek raakt iets waar dementie geen vat op heeft en 
samen zingen maakt blij. Verrast zijn we door het grote animo 
voor dit nieuwe koor en iedereen zingt vrolijk mee met de 
bekende Engelse en Nederlandstalige liedjes. 

Zing mee! De contributie per maand is €10,-. Komt u mee als 
mantelzorger dan betaalt u niets. Heeft u een N-pas dan betaalt 
u € 2,50. Meer informatie: Ontmoetingscentrum Nieuwegein 06-
10459638.

INTEGRATIELUNCH                    
Op 1 oktober namen we deel aan het landelijke integratiediner. 
Het Nationaal Integratiediner is een landelijke actie. Tijdens het 
Integratiediner geniet je van elkaars eigengemaakte gerechten 
om elkaar beter te leren kennen. Lekker eten is de basis, maar 
de achterliggende gedachte is groter. Verschillen tussen 
mensen leiden tot verschillende inzichten en ideeën. Nieuwe 
ideeën leiden tot verbeteringen, daar heeft iedereen baat bij. 
Het Nationaal Integratiediner wil onze maatschappij beter 
maken: niet polariseren, maar samenwerken. De succesformule 
luidt dan ook: Het verbinden van mensen + het vieren van 
verschillen = het benutten van kansen. Dit is ook de basis van 
de WERELDKEUKEN.

100 JAAR JUTPHAAS WONEN 
EN PARTICIPATIE                     
Woningbouwcorporatie Jutphaas Wonen bestaat 100 jaar. 
Dat werd gevierd met een congres met als thema: Participatie 
3.0. Het Dorpshuis was uitgenodigd om haar ervaringen 
met bewonersparticipatie te delen met de deelnemers aan 
het congres. Onze ervaring met het bewonersinitiatief Fort 
Vreeswijk delen we graag met anderen. Regelmatig worden 
we uitgenodigd voor landelijke en regionale bijeenkomsten 
vanwege het succesverhaal. 

IMKER LEERT KINDEREN ALLES OVER 
BIJEN EN HONINGDORPSHUIS 
Kinderen willen alles weten van bijen, bloemen en honing.
Woensdagmiddag konden ze álles vragen en bekijken. 
Behalve heel gezellig ook héél leerzaam. 1x per maand is er op 
woensdag een erg leuke activiteit voor kinderen van 4 tot 10 
jaar. De entree is €1,- en elke keer doen we wat anders en elke 
keer is het heel erg leuk. 

VACATURE: PROMOTIE DORPSHUIS 
FORT VREESWIJK
Per direct is er een vacature voor de functie van PR-
medewerker/coördinator publiciteit. De PR is een belangrijke 
pijler voor het Dorpshuis. Zonder goede PR weet niemand wat 
we doen, krijgen we geen nieuwe mensen binnen en zijn we 
niet zichtbaar voor onze partners. Als coördinator verzamel en/
of schrijf je persberichten voor de lokale media en de 
Beugelaer, plaats je berichten op Facebook en de website, 
zorg je dat er actuele foto’s zijn van activiteiten, houd je het 
weekoverzicht bij van de wekelijkse activiteiten en zorg je 
ervoor dat wat we doen regelmatig goed in de aandacht komt.
Iets voor jou? Of ken je iemand die dit goed zou kunnen en 
leuk vindt om te doen? Laat het weten via: 
dorpshuisvreeswijk@gmail.com.

VACATURE KOK OP DONDERDAG
Wij zijn op zoek naar een kok die 1x per maand 
op donderdag een diner kookt voor 
buurtbewoners. Interesse?
Meer informatie bij de beheerder: 
06-21664918
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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

NA ZO VEEL JAREN         
Auteur: Ria Bitter

Wies Peperkamp is al zo'n kleine 40 jaar betrokken bij de activiteiten in het Dorpshuis van Vreeswijk. Toen haar dochter nog klein was 
werd onder andere deelgenomen aan de Kindervakantieweek. En al lang is Wies betrokken bij het eetcafé dat overigens meer dan 30 jaar 
bestaat. Ooit begonnen in de Blauwe Zaal van het kleinere gebouw, maar nu dus in het (ver)nieuw(d)e gebouw. Met veel plezier schept 
Wies bijna elke week de bordjes vol en ook dat is een kunst op zich. Een mooi opgemaakt bord is een feest voor het oog. Net als alle leden 

van de keukenbrigade doet Wies meer. Snijden, 
wassen, maar ook afwassen hoort erbij. Wies is 
ook vrijwilliger bij de kinderopvang in het Sint 
Antonius Ziekenhuis. Daar kunnen ouders die 
een afspraak hebben en/of een behandeling 
moeten ondergaan hun kinderen even naar 
een veilige haven brengen. Daarnaast fietst 
Wies graag en lezen is ook een hobby van haar. 
Na zo veel jaren neemt Wies nu afscheid van 
het Dorpshuis. Aanleiding is haar verhuizing 
naar Varsseveld. Op het terrein van haar dochter 
en schoonzoon betrekt Wies samen met haar 
man een nieuwe woning. Dat betekent dat ze 
haar vrijwilligersactiviteiten in Vreeswijk en 
Nieuwegein moet beëindigen. Alle gasten van 
het eetcafé en alle vrijwilligers van het Dorpshuis 
bedanken Wies voor haar ruimhartige inzet. We 
gaan Wies met haar positieve aanwezigheid 
enorm missen.
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In het Dorpshuis Fort Vreeswijk vindt u het team van Buurtzorg Nieuwegein-Zuid. In september 2009 werd er in Nieuwegein gestart met een 
nieuw team van Buurtzorg. Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie met een vernieuwd concept dat in Nederland, en later in de wereld, erg 
aanslaat.  Kleine teams, die verzorgende en verpleegkundige zorg geven aan mensen die wonen in een overzichtelijke omgeving, buurt of 
wijk. En teams waarbij de wijkverzorgenden en wijkverpleegkundigen hun deskundigheid inzetten om zelf als team te  bepalen hoe ze de 

zorg willen en kunnen leveren aan hun cliënten. 
Dit wordt niet bepaald door managers. Zelf 
de roosters maken, met de cliënten afspraken 
maken over de tijden van zorgverlening en 
inspelen op de behoeften van de cliënten 
en hun omgeving.  En samenwerken met de 
andere hulpverleners die in de wijk/buurt 
werken.  Daarbij wordt, naast de lichamelijke 
zorg, ook gelet op het welzijn van de cliënten en 
geprobeerd dit te verbeteren. Dit concept sloeg 
aan en in 2012 werd er een tweede team gestart, 
dat in Nieuwegein Noord haar werkzaamheden 
heeft. In 2014 volgde nog een splitsing en 
startte er een team in Nieuwegein Zuid.  Wij 
willen dit vieren met een informatiemarkt op 2 
november (14.00 tot 17.00 uur) op Buurtplein 
Doorslag, de startplaats van het eerste team van 
Buurtzorg.

10 JAAR BUURTZORG IN NIEUWEGEIN  



3030 HET DORPSHUIS ZONDER BEHEERDERS IS ONDENKBAAR
Auteur: Ria Bitter

Een team van acht vrouwelijke en mannelijke beheerders zorgen voor een perfecte dagelijkse gang van zaken. Degene die dienst 
heeft zorgt dat ́ s ochtends het alarm wordt uitgeschakeld, de deuren geopend zijn en dat verlichting en, zo nodig, verwarming in orde 
zijn. Verder worden koffieautomaat en afwasmachine gebruiksklaar gemaakt. Dan begint de dag en zorgt men onder andere voor de 
bediening aan de bar. Vragen en verzoeken van bezoekers, deelnemers en cursusleiders worden snel en efficiënt behandeld. Daarnaast 
zijn er de telefoon en soms ook e-mails die aandacht vragen. Aan het eind van de dag worden alle zalen van het gebouw gecontroleerd, 
lichten gedoofd en het alarm ingesteld. De overdracht aan de volgende beheerder gebeurt soms persoonlijk en soms schriftelijk. Zo is 
de cirkel weer rond en is het Dorpshuis weer klaar voor de ontvangst van de gasten. Elke beheerder heeft naast deze algemene taken 
een specialistische taak. 

JOHAN OLTHOF
Meer dan 35 jaar heeft Johan bij een bank gewerkt in de administratie. Door de activiteiten van zijn 

ouders was hij bekend met vrijwilligerswerk. Na beëindiging van zijn beroepscarrière had hij 
meer tijd om zich hieraan te wijden. Ooit, jaren geleden, had Johan al eens een bijeenkomst 

van de kerk in het Dorpshuis bijgewoond. Toen werd hij al gevraagd om vrijwilliger te worden, 
maar hij had geen tijd. In november 2016 werd hij daar assistent beheerder. In de tussentijd 
is hij een van de vaste beheerders geworden. Leuke dingen aan die functie vindt hij contact 
met mensen, maar ook de oude liefde, administratie, wordt niet vergeten. Samen met Glen 
zorgt Johan voor de financiële administratie van het Dorpshuis. Daarnaast is hij samen met 
Leni Mook verantwoordelijk voor de inkoop en administratieve verwerking daarvan. 

Je zou Johan zonder meer een professionele vrijwilliger kunnen noemen. Naast beheerder 
van het Dorpshuis, is Johan koster bij het St. Antonius Ziekenhuis en penningmeester bij 

de Barbarakerk. En dat is nog niet alles want ook Huize Vreeswijk kan op Johan rekenen. Daar 
zorgt hij voor het winkeltje en wandelt hij met de bewoners. Daarnaast kan Johan ook wel als 

wereldreiziger bestempeld worden. Landen in Afrika en Azië zijn al bezocht maar ook een bezoek aan 
Brazilië stond al op het programma.

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 >>

https://www.communigators.nl/


313131313131

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

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

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

ALLES ONDER EEN DAK

Showroom:

Fortweg 5
3433 ZH Nieuwegein

030 - 60 60 60 1
www.bvrzonwering.nl

Buitenzonwering

Terrasoverkappingen

Garagedeuren en 
carports

Rolluiken en 
buitenjaloezieën

Wij zijn op zoek naar een corrector 
en een PR/Social Media vrijwilliger:

• Een nieuwe uitdaging?
• Zinvolle tijdsbesteding in een vrijwilligersorganisatie?
• Voelt u zich betrokken bij Vreeswijk?
• Bent u innovatief?
• Goede beheersing van de Nederlandse taal? 

https://www.accuraatplaagdieren.nl/
http://www.oorburg-intermodaal.com/
https://www.bvrzonwering.nl/


Vooraf 
uitvaart regelen 

geeft rust

Meer informatie: www.pcbuitvaartzorg.nl

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

Tineke Swager
Gastvrouw uitvaartwinkel

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

PCB Uitvaartzorg 
Dorpsstraat 6
3433 CH Nieuwegein

Een wensenformulier om uw 
uitvaartwensen vast te leggen 

is gratis af te halen 
bij onze PCB Uitvaartwinkel.

In onze uitvaartwinkel 
kunt u ook vrijblijvend advies krijgen over:

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

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


