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ALLES OVER DE AUTHENTIEKE DAG MET 
ROUTEKAART, PLATTEGROND EN PROGRAMMA
Zaterdag 7 september ronken de klassieke motoren door Vreeswijk.
Het jubilerende evenement heeft als thema ‘Amerikaans’.

DOKTER BARNARD 
ZAT OP EEN VEILINGKISTJE
In 1964 was dokter Barnard tijdelijk in Vreeswijk. 
Hij had een heel oude Citroën.

KIJKJE IN DE KEUKEN 
In het Dorpshuis is een eetcafé gevestigd. 
Naast gezelligheid is het belangrijk 
dat de maaltijden lekker smaken.

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

BRUISEND 
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.

Nieuwegein bruist! Op veel plaatsen in onze stad en op allerlei 
momenten zijn er Nieuwegeiners die als vrijwilliger van alles 
organiseren, grote en kleine evenementen. Het mooie van al deze
evenementen is dat ze mensen trekken die elkaar in een plezierige 
ambiance ontmoeten. Bezoekers gaan met elkaar in gesprek, 
genieten samen, drinken samen een glaasje en genieten van 
een hapje. Evenementen zijn de plek van ontmoeting en zorgen 
voor verbinding. De vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken, 
werken hard en verdienen alle lof, maar genieten ongetwijfeld 
ook van het resultaat van hun inspanning.

Het weekend van 7 en 8 september in Vreeswijk staat bol van de 
activiteiten rondom verschillende lustra. Dit jaar wordt voor de 
10 e maal de Authentieke Dag Vreeswijk georganiseerd en is het 
ook de 10e keer dat de Museumwerf de Werfdagen organiseert. 
Het Dorpshuis Fort Vreeswijk viert zijn eerste Lustrum en ook De 
Beugelaer bestaat 5 jaar. Vanaf deze plek mijn felicitaties voor al 
deze jubilea. Ik weet zeker dat veel bezoekers zullen genieten 
van alles wat wordt aangeboden. Vreeswijk is de plek waar 7 en 
8 september veel mensen elkaar zullen ontmoeten. Vreeswijk 

bruist!

Veel leesplezier!

Frans Backhuijs , 
Burgemeester Nieuwegein 

Deze speciale editie is tot stand gekomen in samenwerking met 
het bestuur van de Authentieke Dag. De dag kan geen succes 
worden zonder onze vrijwilligers en sponsoren, iedereen bedankt 
voor hun inzet op welke wijze ook. Wij wensen deelnemers en 
bezoekers een mooie dag toe!

http://www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-online-beugelaer/
http://www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-online-beugelaer/
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Het jubilerende evenement (voor de tiende maal) heeft als extra 
thema ‘Amerikaans’. Winkels, horeca, kramen en attracties 
zijn zoveel mogelijk aangekleed in Amerikaanse stijl. Muziek 
klinkt ook door Vreeswijk. De klanken voeren je terug naar de 
gloriedagen van de Rock and Roll, toen vetkuiven en petticoats 
het modebeeld bepaalden en Cadillac's en Chevrolets de beste 
manier van voortbewegen waren. 

Wat is dat toch, die liefde voor oldtimers? Oldtimers rijden 
zwaar, geen stuurbekrachtiging, geen rembekrachtiging, 
schakelen moeilijk, geen airco, maken lawaai (vergeleken met 
moderne auto’s) maar ja, wel nostalgisch rijden en dat geeft 
een kick. Nieuwegeiner Henk de Beer is zo iemand die gek is 
op oude auto’s en weet het antwoord. Hij zegt: “Je kunt idolaat 
worden van een merk of een bepaald type. Ik heb een passie 
voor het merk Citroën. 

Ik heb een prachtige wijnrode Citroën Traction Avant. Daar 
kan je van alles mee doen, zoals poetsen, onderhoud, 
evenementen bezoeken, routes rijden.”

FLINKE KLUS
De Beer is vrijwilliger in de organisatie: “Ik vind het leuk om 
mee te helpen met het organiseren van de Authentieke 
Dag. Het is wel een flinke klus. Denk bijvoorbeeld aan 
verkeersregelaars, logistiek voor de inwendige mens, controle 
op het verkeerscirculatieplan. Maar ook alle voorbereidingen 
zoals de route uitzetten, sponsoren werven om uit de kosten 
te komen voor de muziek. En er is voor iedere deelnemer een 
mooie herinnering. Zo kan ik nog wel even doorgaan met het 
opnoemen van actiepunten.” Dit doen we dan ook met een 
enthousiast team en een groot aantal extra vrijwilligers op de 
dag zelf.

AUTHENTIEKE DAG 
2019 IN VREESWIJK
VOLLE AANDACHT VOOR RIJDEND ERFGOED

4

ZATERDAG 7 SEPTEMBER ronken de 
klassieke motoren door Vreeswijk. Volle aandacht 
is er voor het rijdend erfgoed. En dan moet je 
denken aan allerlei verschillende oldtimers ouder 
dan veertig jaar, trucks, trekkers, motoren en 
bromfietsen. 

Auteur: Hans Kraak en Henk de Beer
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VRAAG EN ANTWOORD
De deelnemende auto’s, trucks, trekkers en motoren staan 
voor en na de rit opgesteld in de dorpskern van Vreeswijk. “Als 
je langs de auto’s loopt, dan doe je de eigenaren geen groter 
plezier dan iets te vragen”, weet Henk, "vraag bijvoorbeeld wat 
zij aan de auto hebben gedaan of hoeveel er nog van zijn. En je 
krijgt gegarandeerd antwoord.“ Op de Authentieke Dag ontdek 
je ook de ontwikkeling die de auto’s doorgemaakt hebben. ”In 
de jaren dertig hadden bijna alle auto’s achterwielaandrijving”, 
zegt Henk. “Maar je zag dat de diverse merken veel van 
elkaar overnamen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam de 
auto-industrie stil te liggen. Daarna werd er veel van elkaar 
overgenomen. De auto’s zijn steeds meer op elkaar gaan lijken. 
De carrosserie was hetzelfde, maar door het aanbrengen van 
extra accessoires kreeg je onderscheid in het merk. In de jaren 
zestig hadden Citroën en Peugeot bijna alles hetzelfde, behalve 
het logo.”

MUZIEK
Tussen het prachtige rijdend erfgoed hoort natuurlijk ook de 
muziek uit die jaren. Er valt dan wel veel te zien, maar zeker 
ook veel te horen. Marilyn Monroe komt ook nog langs. Zij 
beloofde om haar witte jurk aan te trekken en je kunt van haar 
een authentieke foto maken bij een mooi model auto. En heel 
misschien mag je wel met haar wel op de foto. Diverse bandjes 
treden op. 

Vanaf 13.00 uur speelt de MidwestCoverBand. Zij spelen 
vergeten hits uit de jaren 70 en 80. Blues, Rock en Country, het 
komt allemaal voorbij. ‘Country Yvonne’ is een zangeres. Zij legt 
haar ziel en zaligheid in de wat oudere countrysongs. Op het 
Raadhuisplein spelen de Gamble Blue Cats. Zij voeren je terug 
naar de gloriedagen van de Rock and Roll. Alle bekende Rock 
and Roll hits van de muziekhelden uit de 50’s komen voorbij. 

Ook aanwezig zijn de Fort Vreeswijk Country Line Dancers. Bij 
de eerste noten begint het vast ook bij jou al te kriebelen. Je 
mag meedoen hoor. Ooit gehoord van meestamp dixieland? 
Voor de oudere vetkuiven is er WINGDIXIE3. Zij spelen oude 
jazz in een lichtelijk modern jasje. 

GEDEELDE HOBBY
“Het is niet alleen een hobby van de man hoor”, zegt Henk. “Ook 
de vrouwen hebben die liefde voor de auto. Het is vaak een 
gezamenlijke hobby. En sommige vrouwen kunnen geweldig 
kaartlezen én zij kunnen ook heel goed rijden. Kijk maar naar 
Patty Hagg. Zij heeft een grote vette witte Limousine, een 
Cadillac, zo’n enorm slagschip. Zij rijdt daar beter in dan haar 
man hahahaha.”

AUTHENTIEKE DAG 
2019 IN VREESWIJK TOURRIT

Alle voertuigen doen mee aan de ruim twee uur durende 
tourrit. Die rit voert hen langs de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. De voertuigen starten op de Oude Sluis. Er wordt 
niet tegelijk gestart, maar één voor één. Voor en na de rit staan 
de voertuigen opgesteld in de dorpskern van Vreeswijk. Er 
zijn ongeveer 250 oldtimers, een aantal vrachtwagens, een 
handjevol fietsen, zo’n 20 motoren en 15 tractoren. De Beer 
voorspelt fikse benzinedampen. 

 Vroeger deden ze niet veel aan het milieu. 
De liefhebbers snuiven de lucht 

op en praten over memory lane.  

https://www.invreeswijk.nl/adv-routekaart/


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!

Restaurant The Good Food serveert Streetfood  gerechten 
van over de hele wereld. Denk aan de kleine steegjes in Azië 
waar u de lekkerste gerechten als BBQ-saté, vers gebakken 
noodles en nasi goreng bij kraampjes aangeboden krijgt.  
Ook Zuid-Amerika is vertegenwoordigd in ons restaurant 
met heerlijke spare-ribjes, mini-Angus burgers en verse 
huisgemaakte frieten. Alle gerechten worden in kleine 
porties geserveerd die u met elkaar kunt delen aan tafel.

Bij The Good Food restaurant draait het om heerlijke en 
vers bereide internationale gerechten, een enthousiaste 
bediening en een ontspannen sfeer. Where The Good 
Food brings The Good Mood.

Dorpsstraat 35 - Nieuwegein
Kijk snel voor onze openingsactie op: 
www.thegoodfood-restaurant.nl

Op 7 september houden wij tevens een loterij 
voor KiKa met een mooi prijzenpakket.

Grote opening 
zaterdag 7 september
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DOKTER BARNARD ZAT OP EEN 
VEILINGKISTJE

Vooropgesteld, ik heb niet veel met auto’s en motoren. Ik heb 
nooit een auto gehad. Nooit gemist ook. Ik heb zelfs geen 
rijbewijs. Mijn ouders hadden vroeger ook geen auto. En ook 
geen telefoon. Dat was niet nodig in de jaren dertig. Bovendien 
was er geen geld voor. Mijn vader was bakker en had een bakkerij 
in de Koninginnenlaan. In die jaren hadden bakkers geen auto. 
Zij hadden een fiets met voorop een grote bakkersmand en 
fietsten langs hun klanten. 

In die jaren was er geen geld voor een auto. Een enkeling kon 
zich een motor permitteren. Die waren goedkoper. En dan was 
het ook nog nodig voor het werk. Ik ken één Vreeswijker die een 
motor kocht voor zijn werk én voor zijn vrije tijd. Dat was Jan van 
Dijk, bijgenaamd de Duiker. Op zijn motor reed hij naar sluizen 
om onder water werkzaamheden te verrichten. In het weekend 
stapte zijn vrouw achterop de motor en maakten zij tochten. 
Het duikerspak van Jan kunt u zien in de Oudheidskamer van 
Vreeswijk.

Af en toe zag je een kleine vrachtwagen. Ik herinner me 
de melkfabriek van Piet Stam. Die was op de hoek van de 
Handelskade en de Noorderstraat. Later was daar onder meer 
de garage van Cluistra. Nu staan er nieuwe appartementen. 
Maar naast die melkfabriek werd een schuur omgebouwd tot 
garage en kaaspakhuis. Op de foto uit 1931 zie je de kazen 
liggen, klaar voor vervoer.

Degene die de eerste personenauto had in Vreeswijk was Evert 
Menthen. Dat was in ieder geval voor 1939. Zijn wagen had het 
kenteken L2452. Iedere provincie had een letter in het kenteken 
en Utrecht had de letter L. Het getal gaf het aantal auto’s en 
motoren in de provincie aan.

Dokter Buurman had ook een auto om zijn patiënten te 
bezoeken die verderaf woonden. De rest deed hij op de fiets. 
Die fiets is ook te zien in de Oudheidskamer. 

In 1964 was dokter Barnard tijdelijk in Vreeswijk. Hij had een 
heel oude Citroën. Ik moest lachen als ik hem zag rijden. Die 
auto was zó oud, dat achter het stuur geen stoel stond. De 
dokter hobbelde heen en weer op een veilingkistje.

Rina Copier van den End
 

Provinciale kentekens
Utrecht
In 1906 werd een nieuw systeem in het leven geroepen waarbij de 
chauffeur een rijbewijs en een nummerbewijs in zijn bezit diende te 
hebben. Deze nummerbewijzen werden per provincie uitgegeven, 
waardoor elk nummer begon met één of twee letters om de provincie 
mee aan te duiden.

- column -

Vreeswijk was een schippersdorp waar bijna alles 
over het water en per paard en wagen vervoerd 
werd. Eén van de eerste vrachtwagens in Vreeswijk 
bezat Piet Stam van de melkfabriek op de hoek van 
de Handelskade en de Noorderstraat. De boeren 
brachten de melk met paard en wagen naar de 
melkfabriek. Daar werd kaas en boter gemaakt dat 
naar de afnemers gebracht moest worden. Eerst met 
paard en wagen en later kwam de eerste vrachtauto, 
een Ford TT.

1931 - de kazen liggen klaar voor vervoer 
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AUTHENTIEKE DAG IN VREESWIJK
BBQ met diverse soorten vlees 

op ons buitenterras! € 15,00 per persoon.
Geef even aan met hoeveel personen u komt! 

KOM  GENIETEN VAN ONZE HEERLIJKE GERECHTEN

T 030-6063346

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

PROGR AMMA EN VERKEER 
AUTHENTIEKE DAG 2019
PROG R AMMA 7 SE P TE M BE R 
AUTHE NTIE K E DAG
8:30 - 10:00 uur
Ontvangst deelnemers auto's Prins Hendriklaan 
8:30 - 10:00 uur
Ontvangst deelnemers 
vrachtwagens  Handelskade
10:00 - 17:00 uur
Authentieke markt met 
oude ambachten Oude Dorp 
10:00 - 17:00 uur
Static show en live muziek Oude Sluis 
10:30 - 11:00 uur
Vertrek vrachtwagen en trekkers Rondrit 
11:00 - 12:30 uur
Concours d'Elegance auto's
en motoren
Aansluitend vertrekken rondrit Oude Sluis 
12:30 - 17:00 uur
Terugkomst oude voertuigen 
aansluitend static show Oude Dorp 

VE R K E E R E N PAR K E R E N
08.00 - 18.00 uur
Wij verzoeken u uw auto niet te parkeren op de parkeerplaatsen 
van de Prins Hendriklaan tussen de Koninginnenlaan en de 
Emmaweg. De parkeervakken worden benut voor de presentatie 
van de vrachtwagens na terugkomst van de tourrit. 
De wegafsluiting geldt in vanaf 11.00 - 18.00 uur.
08.00 - 18.00 uur
Op de Julianaweg komende vanuit de Koninginnenlaan alleen 
aan de rechterzijde parkeren. Op de Emma weg parkeren 
aan de huizenzijde, de hoeken van de Julianaweg/Emmaweg 
en Emmaweg/Prins Hendriklaan aan beide zijden 15 meter 
vrijhouden. De organisatie markeert de hoeken d.mv. linten.
11.00 - 18.00 uur  
Wegafsluiting Prins Hendriklaan tot Emmaweg.
02.00 - 18.00 uur 
Wegafsluiting en parkeerverbod met wegsleepregeling: 
Dorpsstraat, Raadhuisplein, Oude Sluis en parallelwegen van de 
Koninginnenlaan (woning en kerkzijde).
8.00 - 11.00 uur
Handelskade: geparkeerde vrachtauto’s aan de waterzijde.

Meer informatie over de wegsleepregeling:
https://www.invreeswijk.nl/adv-verkeer-en-parkeren/



Auteur: Hans Kraak - Foto's: Archief ADV

Marc Hagg bezit al 20 jaar een Cadillac de Ville Convertible 
uit 1964. Acht jaar geleden ontmoette hij zijn vrouw Patty 
en haar zoon Wesley. De voorliefde van Patty die zij al had 
voor de Cadillac, kwam door Marc in een stroomversnelling. 
Patty kocht een witte Cadillac Fleetwood Imperial 
limousine series 75 uit 1954. Haar zoon Wesley bleek ook 
verzot op een Cadillac. 

Hij is pas 15, maar heeft al wel een Cadillac Fleetwood Sixty 
Special Sedan. “Zo heb je één Cadillac en zo heb je er drie”, 
zegt Marc lachend terugkijkend op de afgelopen acht jaren. 
Zijn Cadillac werd opnieuw gespoten en voorzien van nieuwe 
bekleding. Marc: “Na samen veel meegedaan te hebben aan 
shows en tourritten wilde Patty haar eigen Cadillac, liefst begin 
jaren vijftig. Dus gingen we zoeken.”

LIMOUSINE
In een schuur in de Betuwe vonden zij onder een dikke laag 
stof een prachtige witte Cadillac Fleetwood Imperial limousine 
series 75 uit 1954. Patty: “Toen we de achterdeur van de Limo 
open deden, stond er een grote emmer met hondenvoer in 
de wagen. Die mensen hadden een sint-bernardshond en 
zo konden de muizen niet in en bij de auto.” Voor Peggy was 
het liefde op het eerste gezicht. Zonder proefrit of de auto te 
starten werd de auto gekocht. “Ja,” zegt Marc, “veel mensen 
verklaarden ons voor gek om op die manier een auto van 62 
jaar oud te kopen.”

EEN BOD 
Begin vorig jaar ging de telefoon. Marc vertelt: “Toen we de Limo 
kochten, zagen we ook een Cadillac Fleetwood Sixty Special 
Sedan. We zeiden toen tegen Wesley dat als hij 18 was, wij die 
voor hem zouden kopen.” Nu had iemand een bod op die auto 
gedaan. Maar ja, Wesley is pas 15, maar nu al wel in het bezit 
van een prachtige Cadillac uit 1959. Het echtpaar Marc en Patty 
heeft ook nog een dochter van vijf, Celeste, maar wat moet die nu 
met een oldtimer? Het antwoord was al snel klaar. Net zoals veel 
meisjes van die leeftijd is ze gek op paarden en achter een Cadillac 
kun je prima een paardentrailer hangen.

KOFFIE DIE LIJKT OP OLIE
En natuurlijk is er het onderhoud. Maar dat is het leuke van 
een oldtimer. Zelfs naar de garage is een dagje uit voor het 
gezin. Eind maart reizen ze altijd af naar Garage Arizona in 
Asperen. “Dit jaar natuurlijk met onze nieuwe aanwinst”, zegt 
Marc. “Patty neemt met de monteur door wat prioriteit heeft 
en wat later in het jaar kan gebeuren aan de auto's. De rest van 
het gezin struint gezellig de garage door. Gewoon ouderwets 
gezellig met koffie die op olie lijkt. Daar houd ik van.”

MOEDERDAG
Marc en Patty zijn met de 3 Cadillacs op zaterdag 7 september 
te zien op de Helling. Marc: “We hebben de ultieme combinatie: 
een cabrio, een limousine en een grote vierdeurs. Maar je moet 
er als gezin volledig achter staan, want alle tijd zit daarin. Zo 
weet ik bijvoorbeeld dat ik Patty met Moederdag blij maak met 
vijf liter olie.”
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      “ZO HEB JE ÉÉN CADILLAC 
                EN ZO HEB JE ER DRIE”



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,-

Marconibaan 20 - 3439 MS  Nieuwegein
Tel. 030-606 22 22 - www.verstegen.net



“Denk je eens in…het is een mooie dag in het voorjaar…
je loopt naar buiten…strakblauwe lucht….je pakt je Harley 
Davidson… je gaat rustig toeren….een rondje om de kerk 
of een retourtje Zwitserland….in beide gevallen kom je heel 
ontspannen van je motor af…”, aldus René van Alem. En als je 
hem hoort praten over de Harley, dan vraag je jezelf af ‘waar 
wacht ik nog op’? 

René is de trotse eigenaar van een Harley Davidson Road King 
(toeruitvoering). Waarom Harley Davidson? “Het is het bekende 
sterke merk en ze maken rustige toermotoren waar je rustig 
op rond kan ploffen. Bovendien heeft Harley een prachtige 
geschiedenis”, aldus René.

Wat maakt dit merk zo bijzonder? René: “Harley Davidson is een 
van de oudste nog bestaande motormerken. Vorig jaar is het 
115-jarig bestaan gevierd. William Harley en Arthur Davidson 
bouwden in 1903 een ééncilinder motor met een vermogen 
van 3pk.”

EERSTE V-TWIN
“In 1909 verscheen de eerste V-Twin’’, vervolgt René, “dat is een 
luchtgekoelde tweecilinder motor waarbij de cilinders in een 
V-vorm staan. Dit concept vinden we nu nog terug bij de Harley 
Davidson motorfietsen. Belangrijk is dat het een zogenoemde 
langeslag motor is, waardoor de motor rustig en laag in de 
toeren loopt. Dat maakt dat je relaxed kunt rondploffen. Het 
voelt bijna als een soort meditatie.”

DE LIBERATOR
In de Tweede Wereldoorlog kreeg de Harleyfabriek in de US 
een grote order van het Amerikaanse leger. René: “Uiteindelijk 
zouden 90.000 exemplaren gebouwd worden, inclusief reserve 
onderdelen. Dit type Harley is bekend onder de naam ‘Liberator’ 
en had een 750CC tweecilinder motor in de bekende V-vorm.

Mensen die aan Harley Davidson denken, zien vaak dit model 
voor zich met het brede stuur, de grote tank en het grote leren 
zweefzadel.”

NIEUWE REGELGEVING
Over de aanpassingen door nieuwe regelgeving zegt René: 
“Technische veranderingen vanwege nieuwe regelgeving en 
milieueisen zijn door Harley keurig weggewerkt. Sensoren 
voor de verplichte ABS zijn onzichtbaar in de kogellagers 
van de wielen verwerkt. De ontsteking en injectie worden 
elektronisch aangestuurd op basis van onzichtbare sensoren 
in het motorblok en uitlaat. En de hydraulische klepunits in 
het blok en een getande riemaandrijving naar het achterwiel 
zorgen ervoor dat het onderhoud tot een minimum beperkt 
wordt. Geen lekkages en geen gesmeer met kettingvet. Dit 
alles maken Harley’s niet alleen schoon en veilig, maar ook zeer 
betrouwbaar.”

BELEVINGSGEVOEL
René: “Het krachtige rustig lopende V-Twin motorblok laat 
zich uitstekend gebruiken voor gemoedelijk toeren. Het 
gaat bij het rijden op een Harley om het belevingsgevoel, 
vaak meer nog dan om de uiteindelijke bestemming. 
Mede door dit belevingsgevoel vormen de Harleybezitters 
wereldwijd een grote familie met mensen van alle leeftijden 
en beroepsgroepen. Als voorbeeld, de Harley Owners Group 
is in 1983 door de Harleyfabriek opgericht en is met meer 
dan 1 miljoen leden een van ‘s werelds grootste merken 
verenigingen. De vereniging organiseert jaarlijks zeer veel 
activiteiten waaronder veel liefdadigheid.”

Ook is Harley goed op de toekomst voorbereid. René: “Voor de 
komende jaren staan bij Harley diverse nieuwe modellen op de 
agenda, waaronder ook een elektrische motor met het oog op 
toekomstige milieueisen.”
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 “LEKKER RUSTIG RONDPLOFFEN 
    OP MIJN HARLEY DAVIDSON”
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D I P L O M A  E E R S T E  H U L P

EHBO-vereniging Vreeswijk start op 
maandag 7 oktober weer met een 
EHBO-cursus in het Dorpshuis. Op 

11 maandagavonden krijgt u les in o.a. levensreddende 
handelingen, reanimatie en AED-bediening, verbandleer en 
Eerste Hulp aan Kinderen. Op 16 december is het examen 
voor het Diploma Eerste Hulp. De lestijden zijn van 19.30 
tot 22.00 uur en de kosten voor deze cursus bedragen € 
185,-- . Veel zorgverzekeraars vergoeden een (groot) deel van 
deze kosten. Heeft u belangstelling, kijk dan eens op onze 
website www.ehbonieuwegein.nl. Onder de link “cursussen” 
kunt u zich ook inschrijven. Voor nadere inlichtingen: 
info@ehbonieuwegein.nl of bel 030-6060633.

Meer informatie: 
https://www.invreeswijk.
nl/welkomstdoosje-voor-
nieuwe-bewoners-van-
vreeswijk/

B E LA N G R I J K E  W I J Z I G I N G E N 
U - O V  V E R V O E R P LA N  2 0 2 0 
V O O R  R E G I O  U T R E C H T
Onlangs heeft Qbuzz het nieuwe U-OV Vervoerplan 2020 
gepubliceerd en ter publieke consultatie voorgelegd. In het 
U-OV Vervoerplan 2020 worden een aantal aanpassingen aan 
het ov-netwerk in onze regio voorgesteld. Het is de bedoeling 
dat de wijzigingen in de nieuwe dienstregeling worden 
doorgevoerd. Deze nieuwe dienstregeling zal 15 december 
2019 ingaan. 

In het U-OV Vervoerplan 2020 wordt voorgesteld om de 
veelgebruikte buslijn 77 niet meer tussen Vreeswijk en het 
stadscentrum te laten rijden. Hiermee vervalt een directe 
en goed toegankelijke verbinding vanuit Vreeswijk met 
het stadscentrum, waar belangrijke voorzieningen als het 
gemeentehuis, de bibliotheek, het theater en winkels gevestigd 
zijn. Het Wijkplatform Vreeswijk vindt dit een zeer onwenselijke 
beperking van het ov-netwerk in Nieuwegein, en van Vreeswijk 
in het bijzonder.

Omdat veel Vreeswijkers - al dan niet noodgedwongen - gebruik 
maken van lijn 77 heeft het Wijkplatform via een brief Qbuzz 
opgeroepen om de voorgestelde wijziging niet door te voeren. 

VRIJDAG 
20 SEPTEMBER

OPEN-19.00-01.00

MC DON G • MC JONNA
 GASPARO • DANCE-EL • DUERADO • JAY DINESTIC • PROLATIDO • MYTRIX

VSV VREESWIJK | SPORTPARK ZANDVELD |  HELMKRUID 3 |  NIEUWEGEIN |  LEEFTIJD VANAF 16+ | ALCOHOL VANAF 18+

TICKETS online verkrijgbaar op EVENTBRITE.NL

W E L K O M S T D O O S J E
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 



Als kleine jongen stond Piet Verweij (80) naast de 
splinternieuwe International die zijn opa kocht in 1949. Het 
was een International type KB5 en werd als veewagen gebruikt 
om het vee te vervoeren van de boeren naar veemarkten en 
handelaren. 
Zeventig jaar later heeft de International hem nog steeds in 
zijn greep. Piet heeft er inmiddels tien. Ze zijn allemaal van 
het merk International-Harvester, het zogenaamde I.H.C. uit 
Chicago U.S.A. die hun sporen verdiend hebben. Piet hoopt 
met ongeveer vier wagens naar Vreeswijk te komen, maar is 
daarbij afhankelijk van anderen.

WRAKSTUKKEN
Piet zocht International vrachtwagenoldtimers. Een goede 
vriend van hem, Willem Schouten, monteur en plaatwerker, 
stak vele uren in de restauraties van de aangeschafte 
oldtimers. Piet: “Het begon in 1988 met de aanschaf van enkele 
wrakstukken van een International van bouwjaar 1924 uit 
Tasmanië. Deze zat in een container, was incompleet en ook 
nog doormidden”, aldus Piet. Hij vervolgt: “De cabine ontbrak 
en nog vele andere onderdelen. Aan de hand van foto’s is de 
auto weer samengesteld en compleet gemaakt.”

MASSIVE BANDEN
Het werd een huzarenstuk, want de ontbrekende onderdelen 
zijn nagemaakt en het voertuig is weer rijdbaar gemaakt. 
Met houten spaakwielen en massieve banden is het een echt 
historisch voertuig. Daarna schafte Piet een oude International 
uit 1926 aan. 

Dat gebeurde, via een kennis in Canada, op een verkoping 
van oldtimers. Piet: “Het was een zogenaamde bakwagen. Dat 
is een lichte vrachtwagen met de cabine en laadvloer op één 
chassis. Deze was wel compleet, maar de houten bak moest 
totaal vernieuwd worden en daarom is de hele vrachtauto 
onderhanden genomen.”

De volgende International diende zich aan. Piet: “Een 
International uit 1939 werd op de kop getikt en van trekker 
met een totale ombouw en een totale restauratie omgebouwd 
tot bakwagen.” Een oude manschappen brandweerwagen 
uit 1957 van de gemeente Raalte was oorspronkelijk met 
een motorspuitaanhanger. “Deze auto is ook weer volledig 
omgebouwd tot veewagen en staat er glanzend bij”, zegt Piet. 

Een International uit 1942 welke bij D-Day in Frankrijk dienst 
gedaan had, is uiteindelijk in Nederland terechtgekomen bij 
VERO borstelfabriek te Roozendaal. Na een aantal jaren dienst 
te hebben gedaan is deze auto overgenomen door Piet en ook 
weer helemaal gerestaureerd.”

GRENZEN STELLEN
“Verzamelen is een gekte”, weet Piet. Tegelijk geeft hij een 
waarschuwing: “Ik heb de kans gehad om het te doen. Ik had 
het geld en de ruimte om ze te stallen, maar het mag nooit 
ten koste gaan van je gezin of van je zaak. Je moet je grenzen 
stellen.”
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   PIET KOMT MET ZIJN INTERNATIONAL’S 
     NAAR VREESWIJK

Auteur: Hans Kraak - Foto's: Archief ADV
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WWW.TAMMINGA.NL

GEEF DE BEUGELAER EEN STEUNTJE 
IN DE RUG EN KOOP BEUGELAATJES 
VAN TAMMINGA & VERWEIJ!
Wie kent banketbakkerij Tamminga & Verweij niet, bekend om 
het lekkerste gebak in Utrecht en omgeving! Blijkt dat deze 
heerlijkheden tegenwoordig gewoon om de hoek bij Vreeswijk 
gemaakt worden! Niet alleen gebak, maar ook taarten, koekjes, 
bonbons en chocolaatjes worden in de moderne banketbakkerij 
aan de Veluwehaven gemaakt.

Eigenaar Cor IJkelenstam is trots op de bedrijvigheid in 
de bakkerij: “Acht jaar geleden zijn wij naar dit pand op 
bedrijventerrein De Wiers verhuisd en hebben er nog geen dag 
spijt van gehad. Hier is genoeg ruimte om onze bakprocessen 
verder te automatiseren zodat we grotere hoeveelheden gebak 
en overige patisserie kunnen maken zonder in te boeten op de 
kwaliteit”.

Kwaliteit, daar draait alles om bij Tamminga & Verweij. Alleen 
de beste biologische ingrediënten worden gebruikt, indien 
mogelijk van leveranciers uit de buurt. Tamminga & Verweij levert 
aan bedrijven en particulieren in de regio, maar via de koerier 
ook in heel Nederland. Niets is te gek, van mega-bruidstaarten 
tot chocolaatjes, met logo of foto, ongeacht in welke maat en in 
welke vorm of hoeveelheid dan ook. “We hebben nog nooit een 
klant hoeven teleurstellen, iedere wens hebben we tot nu toe 
kunnen vervullen”, aldus Cor.

Mooi voorbeeld zijn de “Beugelaatjes”; chocolaatjes met een 
afbeelding van de beugelaar, het bekende beeld aan de Oude 
Sluis in Vreeswijk. Tamminga & Verweij heeft deze Beugelaatjes 
speciaal gemaakt ter ere van het 5-jarige bestaan van 
wijkmagazine de Beugelaer. De Beugelaatjes worden verkocht 
op de Authentieke Dag Vreeswijk en de gehele opbrengst wordt 
door Tamminga & Verweij gedoneerd aan wijkmagazine de 
Beugelaer. “Zoals veel Vreeswijkers lees ook ik de Beugelaer met 
veel plezier en ik draag op deze manier graag mijn steentje bij 
aan het behoud van dit prachtige blad”, aldus Cor.

Cor IJkelenstam mag veel Nieuwegeiners en ook Vreeswijkers 
tot zijn klantenkring rekenen. De sluiting van de winkel op 
City Plaza heeft daar gelukkig geen verandering in gebracht. 
Als alternatief heeft de banketbakkerij aan de Veluwehaven 
een PICK UP & GO service. Bekijk op www.tamminga.nl het 
assortiment en stuur een mailtje met uw bestelling naar bestel@
tamminga.nl. De volgende dag kunt u van 6.30 tot 9.30 uur uw 
bestelling in de winkel bij de banketbakkerij ophalen. Ook bij 
Broodje Vreeswijk kunt u gebak of taart bestellen, de dag erna 
ligt uw bestelling daar dan klaar voor u! 

Kunt u onverhoopt op 7 september niet bij de kraam van 
wijkmagazine de Beugelaer langskomen? Na 7 september zijn 
de Beugelaatjes ook te koop bij Broodje Vreeswijk, Dorpsstraat 
10a in Vreeswijk en PLUS Van Loon, Nedereind 10, Nieuwegein.

Tamminga & Verweij: 
gebak, service 
en gemak

14
- advertorial - 
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KOMT U OOK EVEN LANGS?!
Zaterdag 7 september, tijdens de Autenthieke Dag, schenken wij koffie, thee, cappuccino en latte machiatto tegen 
een schappelijk prijsje. Ook verkopen wij ‘BEUGELAATJES’, speciaal voor de Beugelaer gemaakte chocolaatjes verpakt in een 
geschenkdoosje.

De Beugelaer kan wel een financieel steuntje in de rug gebruiken en dankzij de sponsoring door FORTUNE KOFFIE en 
TAMMINGA & VERWEIJ komen ALLE opbrengsten uit de verkoop van de koffie en de chocola ten goede aan de Beugelaer én 
aan Vreeswijkse activiteiten zoals Koningsdag en Kaarslicht.

Onze kraam staat op de Dorpsstraat. 
De redactie van de Beugelaer hoopt dat u ook langs komt!

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

W I J K M A G A Z I N E  |  V R E E S W I J K  |  E D I T I E  3  |  J U N I  2 0 1 9

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

BEUGELAERB R U I S E N D  I N  V R E E S W I J K

W I J K M A G A Z I N E  |  V R E E S W I J K  |  E D I T I E  1  |  F E B R U A R I  2 0 1 9

Z E  Z I J N  W E E R  T H U I S ! !Donderdag 6 december was het dan zover, de eerste brandweerauto 

werd de nieuwe kazerne aan de Henri Dunantlaan ingereden. V R I J W I L L I G E R  I N  B E E L D
Met vrijwilliger Jan van Dijk blikken we vooruit naar de viering van Koningsdag.

Het dorp is dan oranje gekleurd. 
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

BEUGELAERB R U I S E N D  I N  V R E E S W I J K

D O R P S K R A N T  |  V R E E S W I J K  |  E D I T I E  1  |  F E B R U A R I  2 0 1 7

K O N I N G S D A G  2 0 1 7
Op donderdag 27 april aanstaande wordt Koningsdag weer 

een groot feest in gastvrij Vreeswijk. 
3 0  J A A R  ( W I J K ) P L A T F O R M
In 1986 maakte een groep mensen in Vreeswijk zich zorgen 

over hun voormalige dorp.
Z O  M A A R  E E N  V R I J D A G
Alle doordeweekse dagen is er van alles te doen in het Dorpshuis. 

Leni Mook, vrijwilliger en vaste vrijdagbeheerder vertelt hoe haar 

dag verloopt. 

Dorpshuis

fort 

vreeswjk

BEUGELAER

D O R P S K R A N T  |  V R E E S W I J K  |  E D I T I E  1  |  F E B R U A R I  2 0 1 5

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

V R I J W I L L I G E R S  G E Z O C H T

Activiteitengroep Vreeswijk en het dorpshuis 

Fort Vreeswijk zijn op zoek naar u als vrijwilliger

B E H O U D  F O R T  V R E E S W I J K

Op 11 maart wordt het voorstel behoud Fort Vreeswijk 

toegelicht en besproken in de commissie Samenleving

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

Restaurant De Gildenborch werd geopend 

op de oude locatie van Poelzicht

BEUGELAER
B R U I S E N D  I N  V R E E S W I J KD O R P S K R A N T  |  V R E E S W I J K  |  E D I T I E  2  |  A P R I L  2 0 1 7

K O N I N G S D A G  2 0 1 7Diverse optredens, muziek, kleedjesmarkt, kunst, cultuur en nog veel meer zorgen voor gezelligheid voor iedereen.

D E  P R E T O G E N  V A N  B A R E N D  D O E S TIeder kind wil wel even brandweerman zijn!

E E N  D R I J V E N D  V E R L E D E NEen bijzonder en interessant programma over de scheepvaart in Nieuwegein ten tijde van WOII.

konings

dag

2017

gezell ige

Jaarmarkt

VREESWIJK

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

D O R P S K R A N T  |  V R E E S W I J K  |  E D I T I E  3  |  J U N I  2 0 1 8

H E T  S P A N N E N D E  G E V O E L 

V A N  G E L U K S B O N N E N

Geniet op de Jaarmarkt van alle vertrouwde 

onderdelen, maar er zijn ook nieuwe 

elementen toegevoegd. 

K O L K B I E R , G E B R O U W E N  V O O R  V R E E S W I J K

Binnen Vreeswijk is er een uitdrukking: je bent pas Vreeswijker als je uit 

de Kolk hebt gedronken.

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

Dorpshuis Fort Vreeswijk is een centraal ontmoetingspunt

met een gevarieerd aanbod van activiteiten.

BEUGELAER
D O R P S K R A N T  |  V R E E S W I J K  |  E D I T I E  1  |  S E P T E M B E R  2 0 1 4

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

A U T H E N T I E K E  D A G
De Authentieke Dag viert zijn 

eerste lustrum en ”aftrap” 
van de Vreeswijkse Septemberdagen. 

B E W O N E R S A V O N D 
Over toekomst Fort Vreeswijk

J A A R M A R K T  E N  G A L E R I E 
Een grote verscheidenheid aan branches, 

verenigingen, bijzondere en oude ambachten, 
Openlucht Galerie en nog veel meer.

BEUGELAER
D O R P S K R A N T  |  V R E E S W I J K  |  E D I T I E  4  |  S E P T E M B E R  2 0 1 5

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

A U T H E N T I E K E  D A G
In het sfeervolle, karakteristieke schippers- en 
sluizendorp Vreeswijk weer gezellige activiteiten, 
die beginnen met een Authentieke Dag 

F O R T  V R E E S W I J K
Een plek om te bezoeken, te ontspannen 
en te genieten

R O N D L E I D I N G E N  I N  V R E E S W I J K 
Vreeswijk is uniek. Geen enkele andere plaats in 
Nederland heeft vier sluiscomplexen

VREESWIJKSE 

SEPTEMBER

D A G E N

BEUGELAER
D O R P S K R A N T  |  V R E E S W I J K  |  E D I T I E  4  |  S E P T E M B E R  2 0 1 6

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

A U T H E N T I E K E  D A G
Het mooie Vreeswijk zal bomvol staan met allerlei 
voertuigen, authentieke ambachten en 
een heuse rockabilly band. 

V E R B O U W I N G  D O R P S H U I S
Een gebouw dat past bij de tegenwoordige tijd, 
maar ook recht doet aan de cultuurhistorische 
waarde van het Fort.

J A A R M A R K T
Kom en beleef de gezelligheid van de jaarmarkt. De jaarmarkt is er 
voor het hele gezin. Maak er een onbezorgd dagje uit van! 

VREESWIJKSE 

SEPTEMBER

D A G E N

BEUGELAER
D O R P S K R A N T  |  V R E E S W I J K  |  E D I T I E  4  |  S E P T E M B E R  2 0 1 7

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

A U T H E N T I E K E  D A G
Het is leuk de auto’s ergens langs de route voorbij 
te zien komen. In Vreeswijk blijven ze lange tijd staan. 

S P I T S E N W E E K E N D
De Museumwerf Vreeswijk is tijdens het jaarlijks 
Werfweekend begin september geheel in Franse sferen. 

D O R P S H U I S  F O R T  V R E E S W I J K 
Diverse activiteiten en bijeenkomsten in het Dorpshuis 
waarbij iedereen welkom is.

authentieke 

dag

VREESWIJK

authent ieke 

Dag

VREESWIJK

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

D O R P S K R A N T  |  V R E E S W I J K  |  E D I T I E  4  |  S E P T E M B E R  2 0 1 8

C LA S S I C S  A N D  M O R E !
Op 1 september is er weer de Authentieke Dag 
in het hartje van het oude schippersdorp Vreeswijk. 

J A A R L I J K S E  W E R F W E E K E N D
Tijdens het Werfweekend is het prachtig gerestaureerde 
beurtschip Jansje bij de Museumwerf in actie te zien 
met laad- en losdemonstraties.

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.

In 2014 rolde de eerste editie van het vernieuwde wijkmagazine de 
Beugelaer van de drukpers. Al vijf jaar lang vindt u informatie over 
activiteiten in de wijk, het Dorpshuis en de Museumwerf in ons mooie 
Vreeswijkse wijkmagazine terug. Daarnaast leest u in de Beugelaer de 
nieuwsberichten van het Wijkplatform, en leest u nieuwtjes over onze 
ondernemers en andere wetenswaardigheden over ons schippersdorp.

5 JA AR  WIJKMAGAZINE DE BEUGELAER, 
DAT MOET GEVIE RD WORDE N!

- advertorial - 

https://www.invreeswijk.nl/adv-5-jaar-beugelaer/
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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: AUTO

Mail de oplossing, uw naam en telefoonummer naar beugelaer@invreeswijk.nl en maak kans op:
Een waardebon van het Raadhuis t.w.v. € 20,-. De inzendingstermijn sluit op 20-09-2019. 
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Alfa                                                                        
Automaat                                                                                      
BMW                                                                                    
Buick                                                                                          
Bus                                                                                                                                                  
Cabrio                                                                                             
Cadillac                                                                                                 
Chevrolet                                                                                       

Citroën                                                                                            
Claxon                                                                                             
Corvette                                                                                           
Daf                                                                                                    
Dashboard                                                                                      
DKW                                                                                                
Druk                                                                                                       
Eeuw

Ford Mustang
Herstel
Jaguar
Kever
Koplamp
Lelijk eendjes
Mercedes
Motorblok

Opel  
Oldtimer 
Oud 
Rit  
Riem                                                    
Roest  
Ruis       
Ruitenwisser  

Spiegel
Stuur
Tol
Trabant
Volvo
Vreeswijk
Wig     
      

 

OPLOSSING:

R R E V E K S C A L L   I D A C

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

U A R E S S   I W N E T   I U R T

T S E J D N E E K J  I L E L H

S H L E N C G T I R  I E M K F

E B E K I A E R A U G A J O T

M O T O R B L O K  I N  I R E C

E A S K O R O N K S W D L A  I

R R R O E I S C G S M O L O T

C D E P S O I I E U R F T  I R

E D H L T U W E S V A O U D O

D T N A B A R T E O W U E E E

E K F M U V A H C L A X O N N

S A W P S N C O R V E T T E O

D R U K G R A U T O M A A T P

De winnaar wordt bekend gemaakt in Beugelaer editie 5, op onze website www.invreeswijk.nl en op onze Facebookpagina 
“InVreeswijk”.

https://www.facebook.com/invreeswijk/
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Voor de Vreeswijkse Zomeravond Fair kon je meedoen aan de 
kleurwedstrijd waarbij je kans kon maken op een Kids High 
Tea bij Knus bij Ann of een familiekaart Waterliniemuseum 
met familiespeurtocht op Fort Vechten. Tot woensdag 29 mei 
konden kinderen hun kleurplaat inleveren bij Knus bij Ann of 
bij de Dagwinkel in Vreeswijk.
De winnaars van de kleurwedstrijd zijn inmiddels bekend:
•  De  winnaar van een Kids High Tea bij Knus is: Lisa Mulder
•  De winnaar van een familiekaart Waterliniemuseum met 

familiespeurtocht op Fort Vechten is: Isis Verheul

Winnaars in de categorie tot en met 6 jaar
Philine Meijer, Aeron de Jong, Evi Hagemans
Winnaars in de categorie tot en met 8 jaar
Liza, Chimene Sloot, Mees Hagemans, Kim Mulder
Winnaars in de categorie tot en met 12 jaar
Felicity, Lorelei Forgeas, Suzie Dijkstra

Winnaars fotowedstrijd:
1e prijs: Paul Ramakers. 
Arrangement Linie lopen langs de Lek voor twee personen. 
https://www.happenenstappen.nl/route/16
Activiteitengroep zal reserveren zodra de gewenste datum 
bekend is.
2e prijs: Jaap vd Brenk. 
Boekje Waterliniepad; wandelen langs werelderfgoed.
3e prijs: Iljan Wakker. 
Cursus bloemschikken twee personen bij de Stijl.
De winnende foto komt op de middenpagina van de Beugelaer 
editie 5 2019. 

Van harte gefeliciteerd!

W I N N A A R S  K L E U R -  E N  F O T O W E D S T R I J D 
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

Winnaars Vreeswijkse woordzoeker
De juiste oplossing van puzzel 2 was ‘Vreeswijks dorpsgevoel’.
We feliciteren Dana van Mil met de gewonnen prijs, een 
boodschappenpakket van Dagwinkel Vreeswijk. 

De juiste oplossing van puzzel 3 was ‘Vreeswijk in vorige eeuw’.
We feliciteren Joke van Soest met de gewonnen prijs, een 
verassingspakket van Knus bij Ann. 

O O K  K A N S  M A K E N  O P 
E E N  M O O I E  P R I J S ? 
Mail de oplossing naar beugelaer@invreeswijk.nl.
Wie weet bent u de volgende prijswinnaar.

17
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In de afgelopen 3 jaar is met man en macht 
gewerkt aan de bouw van de 3e kolk van de Prinses 
Beatrixsluis, de verbreding van het Lekkanaal en de 
renovatie van het bestaande sluiscomplex. Nu het 
werk op zijn einde loopt, blikken projectmanagers 
Roy Stroeve (Rijkswaterstaat) en Koenraad Van 
Regenmortel (Sas van Vreeswijk) terug.

Na jaren van plannenmakerij en de aanbesteding van het werk, 
kon in september 2016 de schop in de grond. Roy: ‘Je kunt 
niet zomaar meteen aan het graven gaan. We moesten eerst 
ruimte maken voor de verbreding en de 3e kolk’. Koenraad: 
‘We hadden een nog niet eerder vertoonde hijsklus te klaren: 
het verplaatsen van drie kazematten, een sluisje en een 
duikerhoofd van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Een 
werk dat we met de grootste voorzichtigheid moesten doen 
om de UNESCO-werelderfgoed nominatie van de NHW niet in 
gevaar te brengen’. Op 21 augustus 2017 arriveerde het laatste 
NHW-object, kazemat Houtense Wetering, ongeschonden op 
zijn nieuwe plek. 

VERBREDING ZONDER HINDER
Toen kon Sas van Vreeswijk echt aan de slag met de verbreding 
van het Lekkanaal. ‘Het kanaal ten noorden van de sluis is 
op de breedste punten zo’n 120 meter en op de smalste 
ongeveer 40 meter verbreed. Dat stelde ons voor diverse 
uitdagingen’, vertelt Koenraad. De dieren die aanwezig waren 
in het gebied waar de verbreding plaats moest vinden, zoals 
de heikikker, modderkruiper en bittervoorn, werden vooraf 
verhuisd naar een geschikte nieuw habitat. Hiervoor legde 
Rijkswaterstaat samen met de gemeente Nieuwegein een 
natuurcompensatiegebied aan in het gebied ten noorden van 
de sluis. Roy: ‘Er werden langs de nieuwe kanaaloever vooraf 
nieuwe bomen geplant. Normaal gebeurt dat achteraf. Maar 
omdat vleermuizen navigeren door middel van sonar hebben 
ze hoge objecten nodig. Dankzij de bomen op de oever van 
het Lekkanaal bleef de vliegroute van de vleermuizen intact.’ 
Het ontgraven zelf gebeurde eerst vanaf het droge en later 
vanaf een ponton. Koenraad: ‘We lieten de oude stalen 
damwand van de oude oever zo lang mogelijk staan. 
Hierdoor kon de scheepvaart op het kanaal tijdens het werk 
ongehinderd en veilig doorgaan. De oude damwand zorgde 
immers voor een fysieke scheiding van onze werkzaamheden 
en de beroepsvaart.’

NIEUWE DIJK BOUWEN IS UNIEK
Om ruimte te maken voor de 3e kolk en scheepvaart meer 
manoeuvreerruimte te geven, werd het 800 meter lange 
stuk Lekkanaal tussen de sluis en de Lek aan de zuidkant ook 
verbreed met 80 tot 100 meter en dat betekende het bouwen 
van een nieuwe dijk. 
Roy: ‘Een nieuwe dijk bouwen is vrij uniek.’ De nieuwe Lekdijk 
werd aangelegd op een zes tot zeven meter dikke veenlaag. 
Koenraad: ‘Houd je daar geen rekening mee, dan is de kans 
op verzakken groot. We hebben daarom twee meter veen 
afgegraven en vervangen door ophoogzand. Maar dan zit je 
nog met een veenlaag van vier à vijf meter die heel onstabiel 
is omdat er zoveel water in zit. Dat water moest er uit. Dankzij 
verticale kunststof slurfen (profielen) in het veenpakket kon 
het water relatief makkelijk uitgeperst worden onder invloed 
van steeds weer een extra laag zand waarmee de nieuwe dijk 
werd opgebouwd.’ Toen de nieuwe dijk in augustus 2018 sterk 
genoeg werd bevonden, kon de oude dijk worden afgegraven.
Ondertussen is de nieuwe Lekdijk door het inklinken van het 
veen al ongeveer twee meter gezakt. Roy: ‘Kun je nagaan 
hoeveel water er in het veen zat. En ook de komende tien jaar 
zakt de dijk nog wel enkele decimeters. Dat is niet erg hoor, 
dat hebben we allemaal meegenomen in onze berekeningen.’

BETON, STAAL EN TECHNISCH VERNUFT
Intussen werd er ook hard gewerkt aan de 3e kolk. Beton, staal 
en technisch vernuft kwamen mooi samen. Meest markante 
onderdelen van de 3e kolk waren de sluishoofden, de wanden 
en de deuren. De bouw van de sluishoofden begon met het 
maken van bouwkuipen waarin de sluishoofden konden 
worden gebouwd. Twee stuks, voor ieder sluishoofd één. 
Koenraad: ‘Als eerste stap trilden we stalen damwandplanken 
in de grond. Zo ontstond een kuip die moest worden 
uitgegraven, voorzien van onderwaterbeton en bemaling en 
die daarna werd droog gepompt.’ Roy: ‘Om ervoor te zorgen 
dat de wanden van de bouwkuip niet konden inklappen 
onder de druk van buitenaf, gebruikten we zogenoemde 
stempelramen; een raamwerk van dikke horizontale buizen 
die tegen de wanden van de bouwkuipen gemonteerd waren.’ 
In de droge stabiele bouwkuip kon Sas van Vreeswijk de twee 
meter dikke vloer storten en het wapeningsstaal vlechten. Na 
het aanbrengen van de wapening bouwde Sas van Vreeswijk 
het sluishoofd betonlaag voor betonlaag op.

DRIE  JA AR WERK EN A AN  
PR INSES BE ATR IXSLUIS IN VOGE LVLUCHT
Bron:  Rijkswaterstaat
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Wanden
Tussen de sluishoofden in kwamen de wanden van de 3e kolk. 
Dat gebeurde met diepwanden. Koenraad: ‘Deze bouwmethode 
veroorzaakte minder hinder omdat we niet hoefden te heien.’ 
Tegen de diepwand stortte Sas van Vreeswijk vervolgens een 
voorzetwand. Hier extra bovenop kwam weer een betonnen 
wand. Dat is de donkergrijze wand die nu zichtbaar is in de 3e 
kolk.
Deuren
In de vloer van het binnen- en buitenhoofd kwam rails en 
daarop wagentjes, onderrolwagens, om de roldeuren te kunnen 
rollen. In augustus 2018 was alles gereed voor de plaatsing van 
de 490.000 kilo wegende sluisdeuren, ieder 28 meter lang, 14 
meter hoog en 6,25 meter dik. 
Koenraad: ‘Die vier deuren zijn nagenoeg identiek. Methode 
daarbij was om eerst goed over het systeem voor één deur na 
te denken, zodat het ontwerpen van de andere deuren daarna 
aanzienlijk sneller ging. Dat heeft ook als groot voordeel 
dat de (veel identieke) onderdelen onderling uitwisselbaar 
zijn, wat weer scheelt in het onderhoud.’ Na fabricage in 
Shanghai kwamen de deuren per zeeschip naar Schiedam. 
Koenraad: ‘Nadat daar de kleppen, de pennenbaan en de 
elektriciteitskasten waren geplaatst, konden de deuren naar 
Nieuwegein en de plaatsing beginnen. We gebruikten een 
drijvende kraan van 42 meter. Het was een heel precisiewerk. 
Mooi was dat iedere deur sneller ging.’ Na plaatsing monteerde 
Sas van Vreeswijk verdere onderdelen op de deuren en konden 
de maar liefst 20.000 grote en kleine testen starten. 
Na ook de aanleg van zaken als verlichting, camera’s, de 
omroepinstallatie en hekwerken was het op 6 februari 2019, 
2,5 jaar na de start van de aanleg, zover. H.K.H. Prinses Beatrix 
opende de 3e kolk. Ondanks de stromende regen een prachtig 
en feestelijk moment!

IN OUDE LUISTER HERSTELLEN
Maar we waren nog niet klaar. Na de ingebruikname van de 
3e kolk startte Sas van Vreeswijk met de renovatie van het 
bestaande sluiscomplex. Een indrukwekkend bouwwerk met 
monumentale status en die waarde wilden we behouden. 

Roy: ‘Daarom stimuleerden we in de aanbesteding  innovatieve 
ideeën. Dit leverde een prachtige oplossing op: de witte 
sluiswachterswoningen uit 1938 ombouwen tot bediengebouw 
en het slopen van het bediengebouw uit de jaren negentig. Zo 
konden we zelfs het sluiscomplex in oude luister herstellen. 
Bovendien was het oude bediengebouw bepaald niet 
energiezuinig. 

Door de bediening te verplaatsen naar de gerenoveerde en 
geïsoleerde witte huisjes en het oude gebouw te slopen, 
konden we ook nog eens stappen zetten richting een energie 
neutrale Beatrixsluis’. Maar ook de bestaande kolken zelf zijn 
gerenoveerd. Koenraad: ’Om de sluis nog decennialang te 
kunnen gebruiken, vervingen we alle onderdelen van het 
systeem. Nieuwe wielen, nieuwe assen, nieuwe lagers en een 
nieuw aandrijfsysteem. 
De werking van het nieuwe systeem is in zijn basis identiek aan 
het oude: hefdeuren met contragewichten. Bij die renovaties is 
ook het bediensysteem van de bestaande kolken aangesloten 
op het nieuwe systeem in de witte huisjes.’

TROTS ALS EEN PAUW
‘We zijn nu op een haar na klaar met het project. Ik kijk vol trots 
terug op de afgelopen drie jaar’, aldus een enthousiaste Roy. ‘Er 
is letterlijk heel wat grond verzet, beton gestort, staal gelast. En 
kijk eens naar het resultaat! Ook ik ben trots als een pauw’, sluit 
Koenraad af.

MONUMENTENDAG OP 14 SEPTEMBER 2019
Publiek toonde veel belangstelling en bezocht het project 
massaal op open dagen. Daarom stellen Rijkswaterstaat en 
Sas van Vreeswijk het sluiscomplex nog een keer open tijdens 
Monumentendag op zaterdag 14 september van 10.00 uur tot 
17.00 uur. Medewerkers van RWS en Sas van Vreeswijk staan 
klaar om te vertellen over het werk en over de sluis en er zijn 
allerlei leuke activiteiten te doen, zoals een rondleiding naar de 
nieuwe bedienruimte in de witte huisjes, een rondleiding naar 
één van de heftorens of een rondvaart door het sluiscomplex. U 
bent van harte welkom!

FEITEN EN CIJFERS
• Gewichten verplaatste NHW-objecten:

• Kazemat Vreeswijk Oost: 1,2 miljoen kilo.
• Kazemat Schalkwijkse Wetering: 1,6 miljoen kilo
• Kazemat Houtense Wetering: 750.000 kilo, verplaatst 

met een speciaal stalen ‘corset’ om te voorkomen 
dat deze door een bom beschadigde kazemat uit 
elkaar zou vallen.

• Sluisje Schalkwijkse Wetering: 1,4 miljoen kilo, 
verplaatst in vier delen.

• Duikerhoofd: 180.000 kilo.
•  Omvang sluishoofden: 30 x 60 meter.

•  Ruim 10.000 kubieke meter beton in ieder sluishoofd.
•  Omvang deuren: 28 meter lang, 14 meter hoog, 
 6,25 meter dik, 490.000 kilo zwaar.
• 2.000.000 kubieke meter materiaal ontgraven voor  

verbreding Lekkanaal noord en verleggen primaire  
waterkering zuid.

• 1.720 meter damwand voor verbreding Lekkanaal 
noord.

•  17.900 ton wapening voor 3e kolk.
• Circa 400 ankers van ieder 38 meter lang voor 

verankering wanden 3e kolk.
•  140.000 kubieke meter grond afgegraven uit 3e kolk.
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SEPTEMBER

KOOR GEINSE WIJSJES
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Elke donderdag van 14:30 - 
15:30 uur het hele jaar door 
onder pianobegeleiding van 
een koordirigent in Dorpshuis 
Fort Vreeswijk.

05

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

SEPTEMBER

OPEN MONUMENTEN-
WEEKEND
Muziektheater Ausdauer- 4x 
De Eeuw van Ariane. Een 
muzikale voorstelling vanaf het 
binnenschip ROAN. Op 14 en 15 
september locatie Museumwerf.
www.invreeswijk.nl/agenda/
open-monumentendag/

14

SEPTEMBER

NOVEMBEROKTOBER OKTOBER

SEPTEMBER SEPTEMBER

SEPTEMBER

SEPTEMBER

DECEMBERNOVEMBER

SEPTEMBER

SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER

VIER HET MEE!
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Op 27 september 2019 viert 
Fort Vreeswijk/Dorpshuis 
haar eerste lustrum als 
bewonersinitiatief. 
12.00 uur: ontvangst en 
lunch

LEZING
Museumwerf Vreeswijk
LEZING OVER de overgang 
van sleep- naar duwvaart door 
Jan van ’t Verlaat. Ontvangst 
in Theehuys om 13.00 uur. 
Aanvang lezing in Exporuimte 
om 13.30 uur. 
Toegang; €5,- p.p.

THEMAZONDAG
Museumwerf Vreeswijk
De Utrechtse Stadskraan en 
het Scheepstimmervak. In 
hun werkplaats, temidden 
van hun projecten vertellen 
de timmerlieden bij de 
Museumwerf graag over hun 
vak.

SOEP & CULTUUR
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Een uurtje cultuur met iedere 
maand een ander verrassend 
optreden. Na afloop kunt u 
nagenieten van een kopje 
heerlijke, huisgemaakte soep. 
Jan Monster en Friends.

KOLKPOP
Tabitha – Yung Felix 
Kolkpop, het feest voor 16+.
19.00 - 01.00 uur.

BURENDAG 
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Burendag is een jaarlijks 
terugkerend feest dat je samen 
met je buren en de buurt 
viert op de 4e zaterdag in 
september.

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

SOEP & CULTUUR
Dorpshuis Fort Vreeswijk
Een uurtje cultuur met iedere 
maand een ander verrassend 
optreden. Na afloop kunt u 
nagenieten van een kopje 
heerlijke, huisgemaakte soep. 
One-Trick-Pony.

WERFWEEKEND
Museumwerf Vreeswijk
Dat is het gezelligste kijk- en 
doeweekend in scheepse 
sferen voor iedereen van 3 tot 
103 jaar. Het thema dit jaar is 
de Keulsche Vaart ofwel de 
Vaart-op-Keulen.

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.

5 JAAR WIJKMAGAZINE 
DE BEUGELAER
Bezoek onze kraam op 
de Authentieke Dag en geef 
de Beugelaer een financieel 
steuntje in de rug!
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19.00 - 01.00 uur.

SLUIZENLOOP
Lopen door historisch 
Nieuwegein. Een mooie route 
langs de oude sluizen en het 
rijksmonument Fort Vreeswijk.
Loop je met ons mee?

https://www.invreeswijk.nl/agenda/open-monumentendag/
https://www.invreeswijk.nl/agenda/open-monumentendag/
https://www.invreeswijk.nl/agenda/open-monumentendag/
https://www.invreeswijk.nl/agenda/vier-het-mee/
https://www.invreeswijk.nl/agenda/lezing-over-de-overgang-van-sleep-naar-duwvaart/
https://www.invreeswijk.nl/agenda/themazondag-museumwerf-vreeswijk/
https://www.invreeswijk.nl/agenda/vreeswijk-viert-burendag/
https://www.invreeswijk.nl/agenda/kaarslicht-in-vreeswijk-2019/
https://www.invreeswijk.nl/agenda/sint/
https://www.invreeswijk.nl/agenda/soepcultuur-fort-vreeswijk/
https://www.invreeswijk.nl/agenda/werfweekend-museumwerf/
https://www.invreeswijk.nl/agenda/authentieke-dag/
https://www.invreeswijk.nl/agenda/5-jaar-wijkmagazine-de-beugelaer/
https://www.invreeswijk.nl/agenda/sluizenloop-2019/
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ROUTEKAART 2019 AUTHENTIEKE DAG
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Startpunt route Vreeswijk

Prinses Beatrixsluis

Werk aan de Waalse Wetering

Jonkheer de Ram

Kasteel Sterkenburg

Huis Doorn

Parc Broekhuizen

Prinses Irenesluis

Fort Honswijk

Lunet aan de Snel
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ONDERWEG MET DE AUTO

1

4

3

Vreeswijk is een voormalig schippersdorp dat sinds 1971 
opgenomen is in de gemeente Nieuwegein. Het hart van 
Vreeswijk wordt gevormd door oude en nieuwe sluizen en 
diverse waterwegen ernaartoe.
De luxe wagens en motoren vertrekken vanaf de Oude 
Sluis tussen 11:00 uur en 12:30 uur. De voertuigen rijden via 
de spreekstalmeester door de startboog en beginnen aan 
hun 70 kilometer lange rit. De voertuigen worden tussen 
13:00-14:00 uur terug verwacht. 

Tractoren vertrekken om 10:45 uur vanaf de Oude Sluis.  
Trekkers worden retour verwacht rond 14:30 uur. Bij 
terugkomst worden ze opgesteld op Oude Sluis.
Trucks verzamelen zich vanaf 9:30 uur op de Handelskade. 
Vanaf 10:30 uur vertrekken ze over de Koninginnenlaan 
voor hij rit. De vrachtwagens worden rond 13:00 uur terug 
verwacht en worden opgesteld op de Prins Hendriklaan. 

CAFÉ-RESTAURANT DE RAM
Wist u dat dit café-restaurant in de jaren 70 werd uitgebaat door André Hazes? De geschiedenis van het pand gaat terug 
tot 1788. In dat jaar wordt op de hoek van de Jhr. Ramweg en de Wickenburghselaan een woonhuis gebouwd door Dirk 
Bleekman. Abraham Harteveld, wethouder in Leiden, wordt in 1844 eigenaar. Na zijn overlijden komt de woning in eigendom 
van Maria Wittewaall – Harteveld. In 1869 wordt het woonhuis vervangen door een nieuw pand. In 1880 wordt A. de Kruyff 
huurder en hij exploiteert er een timmerwerkplaats annex café. Hij voert de naam ‘De Zwaan’ in. Vanaf 1886 blijft familie De 

Valk het café drie generaties lang uitbaten. In 1939 koopt Kees de Valk het pand uit de boedel van 
weduwe Wittewaall. In 1953 wordt zijn zoon Harry caféhouder. Vanaf 1978 tot 2008 zijn er zeven andere 
uitbaters geweest. De bekendste pachter was de Amsterdamse volkszanger André Hazes, die het café 
eind jaren ’70 voor een korte periode huurde. Sinds 2008 is het pand in handen van Lourens en Jan de 
Kruijf.
https://schalkwijk.jonkheer-deram.nl/over-de-ram/

2 BEATRIXSLUIZEN COMPLEX
De Prinses Beatrixsluizen is een sluizencomplex in de 
Nederlandse gemeente Nieuwegein met drie kolken. Ze 
vormen, via het Lekkanaal, de scheepvaartverbinding 
tussen de rivier de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Ze 
zijn vernoemd naar de toen net geboren prinses Beatrix. In 
verband met het toegenomen verkeer op het Lekkanaal en 
de schaalvergroting in de binnenvaart heeft het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu in 2012 besloten een derde 
schutkolk aan te leggen aan oostzijde van de sluis. Deze 
is op 6 februari 2019 in gebruik genomen. De nieuwe kolk 
heeft een lengte van 276 meter en is 25 meter breed.

WERK AAN DE WAALSE WETERING
Werk aan de Waalse Wetering is tussen 1875 en 1878 gebouwd bij het dorp Tull 
en ’t Waal als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit Werk omvat een 
bomvrije remise en een fortwachterswoning en was in noodgevallen geschikt 
voor de huisvesting van maximaal 95 manschappen. Dit fort had maar één doel: 
de oprukkende vijand via de Vuylkoopstroomrug tegenhouden. Het fort bestaat 
uit een hoge aarden wal, een kazerne en een remise voor het geschut. Het fort is 
een ideale overwinterplaats voor vleermuizen, die dankbaar gebruik van maken van 
deze ruimtes. De fortwachterswoning is gebouwd in 1876 en staat op enige afstand 
bij de Waalseweg. Het fort is vrij toegankelijk en je kunt er genieten van een wijds 
panorama van het Eiland van Schalkwijk en een wandeling maken naar het vlakbij 
gelegen Verdronken Bos, waar je via een vlonderpad over het water loopt.
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/kromme-rijn/
bezienswaardigheden/werk-aan-de-waalse-wetering

https://www.invreeswijk.nl/adv-routekaart/


RIJKSMONUMENT KASTEEL STERKENBURG   
De kern van het landgoed Sterkenburg wordt gevormd 
door het dertiende-eeuwse Kasteel Sterkenburg, 
dat met name opvalt door de hoge, karakteristieke 
middeleeuwse ronde toren. Kasteel Sterkenburg 
is gelegen aan de lommerrijke en alom vermaarde 
Langbroekerwetering, vier kilometer ten zuiden van 
de dorpskern van Driebergen-Rijsenburg in de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug. Sterkenburg ligt in een historisch 
en ecologisch belangrijk gebied waar twee landschappen 
samen komen. 
https://www.kasteelsterkenburg.nl/geschiedenis/

5

HUIS DOORN
Huis Doorn is een kasteel, ridderhofstad en landgoed op de Utrechtse Heuvelrug 
in Doorn in de Nederlandse provincie Utrecht. Het is vooral bekend door de Duitse 
ex-keizer Wilhelm II die er van 1920 tot zijn dood in 1941 woonde. Huis Doorn is al 
sinds de Tweede Wereldoorlog, na het overlijden van Wilhelm II, ingericht als een 
museum.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Doorn

6

7 KASTEEL BROEKHUIZEN
Kasteel Broekhuizen is een ridderhofstad, landhuis en landgoed te Leersum, 
gemeente Utrechtse Heuvelrug in de Nederlandse provincie Utrecht. Met zijn 
vier grote zuilen en mooie entreetrap is Broekhuizen een fraai voorbeeld van 
een kasteel uit de pruikentijd. Toch zijn deze elementen allemaal van honderd 
jaar later, toen het huis na een grote brand werd hersteld. De naam stamt van 
oorsprong uit de 13e eeuw, toen voor het eerst melding werd gemaakt van een 
edelman met de naam Broechusen.

8
DE PRINSES IRENESLUIZEN
De Prinses Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede zijn belangrijke sluizen voor de beroepsvaart tussen het havengebied Amsterdam/
Noordzeekanaal en Duitsland. Het geheel bestaat uit één brede sluiskolk en een smallere sluiskolk. De brede (duwvaart)sluis is 
precies op maat gemaakt voor vierbaks-duwvaartschepen

9
FORT HONSWIJK 
Fort Honswijk is aanvankelijk gebouwd als een gesloten aardwerk met slechts 
één gebouw: een grote ronde toren met vier verdiepingen en een torengracht 
eromheen. Na de bouw is de bouwkeet bij de ingang blijven staan en in gebruik 
genomen als fortwachterswoning. Door onder andere de invoering van het 
getrokken geschut was men genoodzaakt om een rigoureuze verbouwing op het 
Fort door te voeren. 
https://www.forten-honswijk-everdingen.nl/fort-honswijk/historie/

10 LUNET AAN DE SNEL
Lunet aan de Snel maakte, samen met Fort Honswijk, Werk aan de 
Korte Uitweg en de Gedekte Gemeenschapsweg, deel uit van de 
Stelling van Honswijk. De lunet is aangelegd in 1845 en uitgebreid 
en gemoderniseerd in 1874. De functie van Fort Honswijk was 
om voor de vijand een vrije doortocht over de Lek en de Lekdijk 
onmogelijk te maken. De lunet was er ter verdediging van Fort 
Honswijk en moest aanvallen vanuit het oosten weerstaan.
https://www.lunetaandesnel.nl/lunet-aan-de-snel/de-lunet/
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Prins Hendriklaan 18
3433 EG Nieuwegein

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

T  06 25 02 09 55
KvK 59699876

Verbouwen, verhuizen of je interieur vernieuwen?

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

www.accuraatplaagdieren.nl

John Zuurhout
06 - 24 97 24 10

Ruim 35 jaar ervaring in advies en bestrijding op maat

Slagerij Koekman is de lekkerste winkel 
vol ambachtelijke kwaliteit...

COMPLETE VERZORGING 
OP MAAT! 100% GESLAAGD!

Handelskade 66
3434 BE Nieuwegein

030 6062381
www.slagerijkoekman.nl

•  Wij verzorgen graag en 

goed uw barbecue. 

•  Alle producten zijn van 

topkwaliteit en worden 

 vers bereid bij ons . 

•  Veel van onze producten 

zijn al voorgegaard.  

•  Wij mengen zelf onze 

kruiden waardoor wij ons 

onderscheiden op pure 

smaak. 

•  Wij houden volledig 

rekening met u wensen en 

adviseren u daar graag bij. 

•  U kunt uw barbecue pakket 

geheel naar eigen wens 

samenstellen incl. salades, 

sauzen, brood, etcc. 

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

SAMEN VERANTWOORD ONDERNEMEN

catering-express.nl

Ons complete bedrijf met jarenlange ervaringverzorgt 
voor u verse belegde broodjes en buffetten om van te 
smullen. Om het u gemakkelijk te maken bieden wij 
een totaaloplossing. Van broodjes voor de lunch tot een 
complete barbecue of receptie, bij ons bent u aan 
het goede adres.  

Belegde broodjes
Buffetten
Recepties
Jubilarissen

CATERING-EXPRESS

Eet smakelijk!

 
Catering-express, voor uw totale 

culinaire belevenis.  

 
onderdeel van AJ-Verhoef 

 

WWW.VANDERKOOISPORTSCARS.NL
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Willem van der Kooi vertelt enthousiast over zijn merk. Willem 
was als jochie van 10 jaar volledig verrukt van de LOTUS 7 van zijn 
oom Jan. In de periode dat hij in Lochem woonde en opgroeide 
bleef zijn enthousiasme voor bijzondere auto’s, maar hij was 
vooral geïnfecteerd door het LOTUS-virus.  Als werkende is hij een 
tijd Opel-dealer geweest en heeft hij vele werkpaarden verkocht 
zoals de Kadett (bijna niet kapot te krijgen). En uiteindelijk heeft 
hij de kans gekregen om LOTUS-dealer te worden met bedrijven 
in Lochem en Amsterdam. Die zijn later samengevoegd en in 
een prachtig pand in Houten gehuisvest. De woonplaats werd 
dichtbij gezocht en dat werd Vreeswijk. Om een echte Vreeswijker 
te worden heeft Willem in de kolk gelegen!

LOTUS bestaat sinds 1947 en bouwde Formule 1 raceauto’s. De 
LOTUS John Player Special (sigarettenmerk) uitvoering in de 
kleuren zwart-goud behaalde vele overwinningen. Dit was toen 
de eerste gesponsorde auto in de Formule 1. LOTUS is altijd al een 
producent van sportieve auto’s geweest en bouwde dan ook auto’s 
met slimme constructies en een laag gewicht. Daarmee werden 
en worden vele overwinningen behaald. De eerste auto’s waren 
van aluminium, later met veel kunststof (polyester) onderdelen en 
tegenwoordig kevlar/carbon. Roest? Kennen we niet! 

Opmerkelijk is dat de relatief kleine Engelse Lotusfabriek veel 
innovaties heeft bedacht en motoren verder ontwikkeld heeft 
voor o.m. de laatste serie Harley Davidson. Ook zijn voor de 
Aston Martin,  Honda S2000, Ford Cortina, Opel en Sunbeam de 
motoren eveneens gefinetuned voor nog betere prestaties. Aan 
de ontwikkeling van de Opel Speedster heeft LOTUS een flinke 
bijdrage geleverd; er zijn dan ook enige LOTUS-trekjes aan te 
herkennen. 

Grappig is wel dat van de nieuwe generatie LOTUS-modellen 
enkele zijn voorzien van Toyotamotoren, maar dan wel met de 
door LOTUS zelf ontwikkelde software waardoor er wat meer 
PK’tjes uit komen.

Als je nieuwe auto’s verkoopt moet je natuurlijk ook wel eens 
inruilen. In de showroom staan daarom ook andere merken zoals 
een perfect gerestaureerde Mini met een gigantisch vermogen, 
een Lotus Ford Cortina en een op en top gerestaureerde 
Jaguar E-type met alle aangepaste opties van deze tijd zoals 
stuurbekrachtiging, verwarmde stoelen, nieuwe leren bekleding 
enz. Tja, die koop je dan ook niet beneden de € 100.000. Maar 
dan heb je ook echte Engels nostalgie en zoals Mr. Enzo Ferrari 
destijds aangaf: The most beautiful car. 

Er zijn ca. 1200 Lotussen in Nederland. Hiervoor is een 
enthousiaste club actief. Ze organiseren rally’s, tourritten en 
races. Het is een echte liefhebbersauto en de eigenaren variëren 
van een ijscoman, die jaren gespaard heeft, tot een directeur die 
er even een LOTUS, als speeltje, bij koopt. Een LOTUS behoudt 
redelijk zijn waarde en als voorbeeld haalt Willem aan, dat een 
LOTUS in 1995 ca. fl. 66.000 kostte en nu nog steeds € 22.500 
(=  fl. 54.000) opbrengt. Leuk voor een koper/nieuwe eigenaar is 
dat de mogelijkheid bestaat om in Engeland de nieuwe auto zelf 
van de band af te halen en compleet met kenteken en al naar 
Nederland te rijden. Dat heeft toch iets?

In de keurige werkplaats staan enkele auto’s voor reparatie en 
restauratie. En met de racerij ontstaat natuurlijk wel eens schade 
als je van de baan raakt.

VAN JONGENSDROOM
TOT DEALER VAN LOTUS
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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 

Om 15:00 uur is er een loterij, alle opbrengsten gaan 
naar KiKa. Een kleine greep uit het prijzenpakket:
• 1 jaar gratis uit eten bij restaurant “The Good Food” 
• VIP tickets concert Ariana Grande op 11 september   
 (Vodafone/Ziggo)
• Sky-box kaartjes voor FC-Utrecht (Heineken)
• Overnachting in een luxe hotel (event Hotel Amsterdam)
• Brunch voor twee bij Van der Valk Vianen
• Een zaterdag & zondag rijden in een sportauto 
 (Stam Renault dealer)
• Wijnpakketten (GEPU & Walraven Sax)

The Good Food restaurant is de perfecte plek voor goed eten en een relaxte sfeer

Grote opening 
zaterdag 7 september

Loterij 
voor KiKa

• Er worden op deze dag gratis hapjes uitgedeeld
• U ontvangt 25% korting op ons eten in het restaurant
• Kinderbingo in onze speelkamer met leuke    
 kinderprijzen

Dorpsstraat 35 - Nieuwegein
Kijk op onze website voor meer informatie en 
om een tafeltje te reserveren.
www.thegoodfood-restaurant.nl

Lootjes zijn te koop in ons restaurant en via KIKA: www.facebook.com/tonie.smits

25% korting 
in ons restaurant 
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• Trekkers worden retour verwacht rond 14:30 uur. 
 Static show op de Oude Sluis.

Zaterdag 7 september ronken de klassieke motoren door 
Vreeswijk. Volle aandacht is er voor het rijdend erfgoed. Het 
jubilerende evenement heeft als thema ‘Amerikaans‘.

• Memory Monroe en haar belevenis maken de Authentieke 
Dag tot een bijzonder evenement. Op de Helling.

• Routekaart. Zie pagina 22 t/m 25 van deze editie.

• Souvenirshop in Amerikaans busje. Op de Helling.

• MidWestCoverBand en Country Yvonne. Op de Helling.
• SWINGDIXIE3. Locatie Prins Hendriklaan thv de voetpont.

• Podium Raadhuisplein. Gamble Blue Cats
 50’s Rock &amp; Roll Tribute Band. Linedance Vreeswijk.

• Marktkramen / oude ambachten.

• De voertuigen worden tussen 13:00 -14:00 uur terug 
verwacht. Static show luxe wagens.

• De spreekstalmeester. Vertrekpunt luxe wagens en motoren 
vanaf de Oude Sluis tussen 11:00 uur en 12:30 uur. 

• Duik in de wereld van het ambachtelijke bier. De drie 
Nieuwegeinse brouwers staan graag voor u klaar om hun 
ambachtelijke gebrouwen bieren te laten proeven.

• Kinderspel opbrengsten ten behoeve van KiKa. 
 Op de Doprsstraat.

• Grote opening restaurant The Good Food. 
 Met een loterij, gratis hapjes, 25% korting en kinderbingo.

• De Ambachtelijke Broodoven. Hoek Prins Hendriklaan / 
 Koninginnenlaan.

• Trucks verzamelen zich vanaf 9:30 uur op de Handelskade. 
Vanaf 10:30 uur vertrekken de trucks over de Koninginnenlaan 
voor de rit.

• De vrachtwagens worden rond 13:00 uur terug verwacht en 
worden opgesteld op de Prins Hendriklaan. 

• Werfweekend op de Museumwef Vreeswijk. 
 Thema: Keulse Vaart 7 en 8 september.

• 5 jaar Wijkmagazine Beugelaer. Komt u ook even langs 
 bij onze kraam op de Dorpsstraat?!
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Wilt u niets missen van wat er te doen is tijdens de Authentieke Dag? Op de digitale plattegrond kunt u gemakkelijk zien waar wat plaatsvindt door op de iconen te klikken. 

Download snel de pdf op www.invreeswijk.nl. We hopen dat u daardoor met nog meer plezier de Authentieke Dag in Vreeswijk zult bezoeken.

http://www.invreeswijk.nl/kaarslicht-de-vrijwillige-brandweer/
https://www.invreeswijk.nl/adv-authentieke-markt-met-oude-ambachten/
https://www.invreeswijk.nl/adv-kika/
https://www.invreeswijk.nl/adv-authentieke-markt-met-oude-ambachten/
https://www.invreeswijk.nl/adv-authentieke-markt-met-oude-ambachten/
https://www.invreeswijk.nl/adv-authentieke-markt-met-oude-ambachten/
https://www.invreeswijk.nl/adv-de-ambachtelijke-broodoven/
https://www.invreeswijk.nl/adv-ehbo/
https://www.invreeswijk.nl/adv-marilyn-monroe/
https://www.invreeswijk.nl/agenda/5-jaar-wijkmagazine-de-beugelaer/
https://www.invreeswijk.nl/adv-routekaart/
https://www.invreeswijk.nl/de-spreekstalmeester/
https://www.invreeswijk.nl/adv-vrachtwagens/
https://www.invreeswijk.nl/adv-muziek-op-de-helling/
https://www.invreeswijk.nl/adv-muziek-op-het-raadhuisplein/
https://www.invreeswijk.nl/adv-muziek-op-de-prins-hendriklaan/
https://www.invreeswijk.nl/agenda/werfweekend-museumwerf/
https://www.invreeswijk.nl/adv-tractoren/
https://www.invreeswijk.nl/adv-luxe-wagens-en-motoren/
https://www.invreeswijk.nl/adv-luxe-wagens-en-motoren/
https://www.invreeswijk.nl/agenda/authentieke-dag/
https://www.invreeswijk.nl/adv-vrachtwagens/
https://www.invreeswijk.nl/adv-marilyn-monroe/
https://www.invreeswijk.nl/adv-kika/
http://www.thegoodfood-restaurant.nl/
https://www.invreeswijk.nl/adv-de-ambachtelijke-broodoven/
https://www.invreeswijk.nl/adv-werfweekend/
https://www.invreeswijk.nl/adv-5-jaar-beugelaer/
https://www.invreeswijk.nl/wp-content/uploads/Digitale-plattegrond-ADV.pdf
https://www.invreeswijk.nl/adv-luxe-wagens-en-motoren/
http://www.thegoodfood-restaurant.nl/


30 WIJ ZIJN BRASSERIE HET RAADHUIS, 
HET GEZELLIGSTE PLEKJE VAN VREESWIJK.
WIL JE ZEKER ZIJN VAN EEN PLEKJE, RESERVEER DAN VAN TEVOREN!

GENIET NOOIT MET MATE

Met een warme uitstraling, zonnige terrassen 

aan de rivier, en een smaakvolle menukaart, 

is Brasserie Het Raadhuis misschien wel het 

mooiste plekje van Vreeswijk. Brasserie Het 

Raadhuis heeft een huiselijke en gezellige 

sfeer waar iedereen, van jong tot oud, zich thuis 

voelt. Een gezellig drankje, een smaakvolle 

lunch, of een heerlijk diner, het kan allemaal bij 

Brasserie Het Raadhuis.
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Auteur en foto's : Ghislaine Schilder

Toen Azdien en Gabija in 2015 stopten met Café Friends, was het 
hun grote wens een restaurant in Vreeswijk te beginnen. "Het was 
even zoeken, maar eind 2017 vonden we de perfecte locatie aan 
het Raadhuisplein”, vertelt Azdien. Een maandenlange verbouwing 
volgde met als resultaat een nieuwe entree, warme kleuren en de bar 
werd verplaatst. De benedenverdieping heeft nu een lounge- en een 
eetgedeelte.
 
PROEFDRAAIEN 
Toen het vorig jaar in april prachtig weer werd, besloten ze een paar 
dagen proef te draaien op het terras. Dat hebben ze geweten, vanaf de 
eerste dag was het druk. Gabija zal deze tijd niet snel vergeten: "Hoe we 
die zomer overleefd hebben begrijp ik nog steeds niet. We zouden alleen 
rond Koningsdag opengaan, maar het weer bleef mooi en iedere dag weer 
volle terrassen. We zijn open gebleven terwijl we binnen nog midden in de 
verbouwing zaten. Heel hectisch, maar wat gaven de vele tevreden gasten ons 
veel voldoening!” 
 
ZELFGEMAAKT 

Vanaf 11.00 uur is Het Raadhuis open voor koffie en zelfgemaakt gebak. Lunch 
en diner worden geserveerd in het eetgedeelte. “Omdat we alles zelf maken 
hebben we gekozen voor een kleine kaart die wisselt met de seizoenen. Zo is 
ons keukenteam in staat om smaak, kwaliteit en continuïteit te garanderen”, 
legt Azdien uit.

Bij mooi weer is Het Raadhuis dé plek om buiten te eten. Er is een terras aan de 
dorpskant waar het Vreeswijkse leven aan je voorbij trekt. Aan de achterkant 
is een terras aan de Lek. “Opvallend zijn de vele buitenlandse gasten die wij 
ontvangen. Omliggende bedrijven nemen hun zakenrelaties graag mee naar 
Vreeswijk, maar ook steeds meer toeristen weten dit mooie stukje Nederland 
te vinden”, vertelt Gabija.
 

SOCIALE PLEK 

Azdien en Gabija zouden graag zien dat de brasserie een belangrijke plek gaat 
krijgen in het sociale leven van Vreeswijk. Hiertoe is ook de bovenverdieping 
aangepakt. Door het plaatsen van een flexibele schuifwand kunnen ze daar 
verschillende ruimtes creëren, van een grote zaal tot meerdere ruimtes. 

Zo kan men voor alle bijzondere momenten in het leven bij Het Raadhuis 
terecht: van huwelijksfeest tot babyshower tot condoleance. Gabija vertelt 
enthousiast: "Zoveel Vreeswijkers hebben hier hun bruiloft gevierd, we zijn 
trots dat dit weer kan. Ook is er veel vraag naar aparte en knussere ruimtes 
voor private dining, een high tea of wine, vergaderingen en bedrijfsborrels. 
Ook dit behoort nu tot de mogelijkheden”. 
 
PROEVERIJEN 

Gas terugnemen is er niet bij voor dit koppel, het vizier blijft vooruit gericht. 
Zo heeft de benedenverdieping een nieuwe inrichting gekregen en nieuwe 
plannen zijn in de maak: “We gaan wijn- en bierproeverijen organiseren en 
livemuziek op zondagmiddag brengen. Zie ons maar als een doorlopend 
(bouw)project!”, aldus een lachende Azdien. 
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BRASSERIE HET RAADHUIS - Genieten aan de Lek

Raadhuisplein 1, Nieuwegein
T 030-2021392 - brasseriehetraadhuis.nl

 
 Brasserie Het Raadhuis

 hetraadhuis

Officiële opening door zoon Floris en loco 
burgemeester Ellie Eggengoor.
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WIL JE ZEKER ZIJN VAN EEN PLEKJE, RESERVEER DAN VAN TEVOREN!

GENIET NOOIT MET MATE

Met een warme uitstraling, zonnige terrassen 

aan de rivier, en een smaakvolle menukaart, 

is Brasserie Het Raadhuis misschien wel het 

mooiste plekje van Vreeswijk. Brasserie Het 

Raadhuis heeft een huiselijke en gezellige 

sfeer waar iedereen, van jong tot oud, zich thuis 

voelt. Een gezellig drankje, een smaakvolle 

lunch, of een heerlijk diner, het kan allemaal bij 

Brasserie Het Raadhuis.



Servicegericht     Deskundig     Vertrouwd

Waarom gaat u met uw auto naar
Den Hartog Autoservice?

 �ecer��ceerde toptechnici in de werkplaats.

 Uitstekende service en onderhoud.

 Opslag zomer- en winterbanden in eigen magazijn.

 �ra�s ��� bij onderhoud.

 Betrouwbare occasions

 Totaal onderhoud voor uw lease auto!

Wij zorge
n er me

t ons

hele te
am voor

 dat u 
altijd

met ple
zier in 

uw auto
 rijdt!

Zorgeloos genieten van betaalbaar autorijden!

Ambachtsweg 10     3433 PR  Nieuwegein
www.denhartogautoservice.nl

Telefoon 030 – 606 63 60 - info@denhartogautoservice.nl

Wij zijn een autoservicenetwerkgespecialiseerd in het onderhoudvan Fiat, Alfa Romeo en LanciaMaar ook voor andere merken bent ubij ons altijd aan het goede adres!
Onderhoud & ReparatieStoringsdiagnoseBandenwissel en -opslagAirco onderhoudOriginele Italiaanse onderdelenVerkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Den Hartog Autoservice

GR ATIS TREKHA AK
T.W.V. € 1.240

€ 2.995 SPORT 
SELECTED VOORDEEL

AUTOBEDRIJF CLUISTRA NIEUWEGEIN
Betuwehaven 1 | 3433 PV Nieuwegein | 030 - 6062598
www.cluistra.nl | 

N i e u w e g e i n  |  V e e n e n d a a l C l u i s t r a  L e a s e

MAZDA CX-5  SPORT  SELECTED

NU RI JKLAAR VANAF  €  37.990
.  Zeer rijke standaarduitrusting

.  19-inch lichtmetalen velgen

.  Veiligheidspakket met o.a. head-up display

MINIMAAL  1 .800KG TREKKRACHT

Mazda CX-5 2019 vanaf € 34.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 4,9 tot 7,2 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 128 tot 164 
g/km. De vermelde NEDC waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-
testmethodiek. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. De Mazda CX-5 Sport Selected is in een gelimiteerde 
oplage verkrijgbaar, uitvoering is leverbaar zolang de voorraad strekt. Trekhaakaanbod enkel geldig bij particuliere aanschaf en bij registratie voor 30 september 2019. 
Sport Selected is uitgesloten van andere commerciele acties. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor 
kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

DRIVE  TOGETHER
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De jaarlijkse wijkschouw van de wijk Vreeswijk wordt dit jaar 
gehouden op 12 september. Heeft u als inwoner van de wijk 
Vreeswijk punten die extra aandacht nodig hebben en die op 
langere termijn uitgevoerd kunnen worden, dan horen wij dat 
graag van u voor deze datum. De punten die u inbrengt zullen 
wij bekijken en doornemen met de Gemeente, de wijkmanager 
en de coördinator Openbaar Domein. Of op de klacht die u 
heeft ingebracht actie zal worden ondernomen of niet, daarvan 
krijgt u altijd bericht; dit neemt ongeveer drie weken in beslag. 
De openstaande punten van 2017 en 2018 nemen wij mee in 
dit jaar. Mocht u punten hebben, dan kunt u die doormailen 
naar het secretariaat van het Wijkplatform t.a.v. 
margriet@mannak.com of naar ghoning@xs4all.nl die de 
wijkschouw coördineert. Ik hoop op diverse klachten van u als 
bewoner. Voor kleinere klachten die direct verholpen kunnen 
worden belt u 14030 van de Gemeenten en geeft die dan door.

Met vriendelijke groet,
 G. Honing

Bij deze doe ik een dringende oproep voor versterking van 
twee wijkteams, namelijk voor het team Verkeer en het team 
Groen en Bestrating, teneinde deze up-to-date te houden. 
Deze teams bestaan nu uit één persoon en kunnen wel hulp 
gebruiken. De bijeenkomsten van het Wijkplatform vinden 
afhankelijk van de planning een keer per maand of om de twee 
maanden plaats en altijd op maandagavond van 20.00 tot 22.00 
uur of iets later, maar uiterlijk tot 22.30 uur. De eerstvolgende 
vergadering is op 9 september, de daaropvolgende op 21 
oktober, beide in Fort Vreeswijk. Als dit u aanspreekt, kom dan 
eens naar een van de vergaderingen om te horen wat er zoal 
besproken wordt. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij 
mailen ghoning@xs4all.nl om uw vragen beantwoord te krijgen 
of een afspraak te maken over wat wij zoal doen.

Met vriendelijke groet,
G. Honing

W I J K S C H O U W  2 0 1 9 Gezocht nieuwe mensen 
voor de wijk teams

Vanwege de klimaatverandering moeten we wereldwijd van 
fossiele brandstoffen af. Dat heeft enorme consequenties, 
zowel voor de gewone burger als voor bedrijven. Dat we onze 
woningen op termijn niet meer op aardgas kunnen verwarmen, 
zal voor burgers waarschijnlijk de grootste impact hebben. 
Uiterlijk 2050 moeten alle gebouwen van het aardgas af. Dat 
betekent de Cv-ketel eruit, maar wat komt er dan in? Verder moet 
ook alle elektriciteit opgewekt worden zonder CO2-emissie, dus 
geen grote centrales meer op kolen of gas. En tenslotte moet al 
ons vervoer het zonder benzine of diesel stellen. Dit wordt een 
megaoperatie zonder weerga.

Om die megaoperatie te kunnen volbrengen is ieders inbreng 
wenselijk. Op de eerste plaats van energieexperts, maar ook van 
bewoners van huizen; die zullen namelijk op energiegebied een 
metamorfose ondergaan. Genoemd is al het verwarmen ervan, 
maar ook het gaskooktoestel moet weg. En verder, waar kan ik 
straks naar toe om mijn auto van brandstof te voorzien en waar 
bestaat die dan uit? Het Wijkplatform Vreeswijk (WPV) vindt het 
belangrijk om bewoners van deze wijk mee te laten denken 
en heeft kortgeleden een werkgroep “Vreeswijk heeft energie” 
opgericht.

Voor het opstarten van deze werkgroep heeft het WPV de 
gemeente gevraagd om haar plannen en de mogelijkheden 
om support aan bewoners of bewonersgroepen te bieden, 
te presenteren. Het is namelijk evident dat de gemeente een 
spilfunctie bij veel projecten heeft. Zoals de regiefunctie bij het 
aardgasloos maken van woningen en andere gebouwen. 

Die functie bestaat daaruit dat elke gemeente in 2021 een plan 
moet hebben, waarin staat welke wijk als eerste van het aardgas 
af gaat. En wat dan daarvoor in de plaats komt. Maar daarnaast 
speelt de gemeente een belangrijke rol bij veel andere zaken 
zoals bijvoorbeeld waar laadpalen komen.

De heren Bram Wesselink en Geurt Schepers van de afdeling 
Ruimtelijk Domein hebben op 17 juni bedoelde presentatie 
gegeven. Basis voor alle activiteiten op dit gebied is de 
Routekaart Energieneutraal Nieuwegein. De belangrijkste route 
is die van energiebesparing ofwel het isoleren van woningen. 
Om bewoners hierbij te helpen heeft de gemeente het 
Energieloket www.jouwhuisslimmer.nl in het leven geroepen. 
Daarnaast zijn er de volgende mogelijkheden om burgers te 
helpen bij de energietransitie:
•  energiebox: persoonlijk energieadvies én energiebesparende 

middelen voor huurders;
•  ondersteuning van lokale initiatieven, zoals bij de isolatieactie 

van kruipruimten (Energie-N; www.energie-n.nl);
•  subsidie voor de aanschaf van elektrische scooters;
•  mogelijkheid van het aanvragen van openbare laadpalen;
•  duurzaamheidslening en Verzilverlening voor verduurzaming 

van woningen.
Voor meer informatie, zie https://www.nieuwegein.nl/inwoner/
energieneutraal-nieuwegein/

Het WPV wil nu graag aan de slag met haar werkgroep. Zij 
ontbeert echter nog meerdere leden. Aarzel niet, geef u op om 
mee te denken. Informatie en aanmelden via wpvreeswijk@
gmail.com of bij Margriet Mannak, 0306062002.

E n e r g i e t r a n s i t i e in Vreeswijk 
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In augustus was het 50 jaar geleden dat 
werfbaas Ton van der Heijden in dienst 
trad bij Scheepswerf en Machinefabriek 
Buitenweg BV, de latere Museumwerf 
Vreeswijk. Voor de Museumwerf alle 
reden om deze bijzondere jubilaris eens 
flink in het zonnetje te zetten.

Broekie
Voor Vreeswijker Ton (Tonnie) van der Heijden was werken 
op een scheepswerf tweede keus. Hij wilde net als zijn vader 
grafisch vormgever worden, alleen zijn vader Karel zag hier 
geen brood in. Zo kwam het dat in 1969, de toen vijftienjarige 
Ton aanklopte bij Scheepswerf en Machinefabriek Buitenweg 
BV. Vers van de technische school maakte hij onder leiding van 
Bep van Lexmond en Huib Wagensveld kennis met het vak 
van machinebankwerker. Echter, dit werk lag de beweeglijke 
Ton niet, zodat hij overstapte naar de ijzerwerkplaats. Daar 
werd gewerkt met echt vuur en zo ontbrandde Tons liefde voor 
het vak van ijzerwerker. Onder leiding van ‘oude rotten’ Co 
Kooyman en Piet Elbertse maakte hij zich dit vak eigen.

Niet voor watjes
Ton was een verlegen broekie en tussen het oudere manvolk 
had hij het niet altijd makkelijk. Jonkies werden nog wel 
eens opgezadeld met onmogelijke opdrachten; zo werd hij 
erop uitgestuurd voor niet-bestaande gereedschappen als een 
glazen drevel of een kopermagneet. 
Hij kreeg dan nul op het rekest, wat 
weer aanleiding was voor gegrinnik of 
- erger nog - scheldpartijen. Gelukkig 
waren zijn leermeesters vriendelijk en 
geduldig. Dankzij hen én zijn eigen 
inzet groeide Ton uit tot een groot 
vakman die na verloop van tijd het 
moeilijke werk kreeg toegeschoven. Ook 
volgde hij avondonderwijs en eenmaal 
opgewerkt tot tekenaar/calculator kreeg 
hij veel reparatiewerk en projecten waarbij 
schepen werden verlengd en/of verbreed. 
Zijn vaste maat was collega en vriend 
Hans ‘die Rooie’ Monrooij, die eveneens 
als jochie bij de werf in dienst was getreden.

Het werk op een scheepswerf was niet voor 
watjes en vond plaats onder uiteenlopende 
omstandigheden. 

Dan weer in de zomerse bloedhitte in een nauwe machinekamer 
met temperaturen richting de 50 graden, dan weer buiten 
in guur weer en vrieskou met soms het ijs als werkvloer. 
Buiten werktijd was Ton niet te beroerd zijn steentje aan de 
samenleving bij te dragen; zo kwamen de smeedijzeren kruizen 
en roestvrijstalen frames voor de uurwerken van de Vreeswijkse 
Sint-Barbarakerk van zijn hand.

Binnenvaartmuseum
In 1971 werden Jutphaas en Vreeswijk samengevoegd tot 
de gemeente Nieuwegein. Schippersdorp Vreeswijk werd 
een ingebouwde woonwijk. De goedlopende Scheepswerf 
Buitenweg had een grote klantenkring en er heerste een 
prettige werksfeer. Opgelegde beperkingen hadden als gevolg 
dat de scheepswerf geen toekomst meer had. Op 1 januari 2002 
kocht Nieuwegein de werf als bouwlocatie voor woningen. 
Het verdwijnen van deze laatste tastbare herinnering aan de 
oude scheepsgerelateerde bedrijvigheid in Vreeswijk stuitte 
echter op veel weerstand. Al snel ontstonden er plannen voor 
een binnenvaartmuseum met een werkende werf op het oude 
werfterrein.

Auteur: Cisca de Ruiter,
namens Museumwerf Vreeswijk 

Toen de 28-jarige Ton 12,5 jaar bij de werf werkte, kwam het Utrechts Nieuwsblad langs 
met een fotograaf en een bloemetje. Vlnr: Cor Buitenweg, Herman Buitenweg, Ton van 
der Heijden, Dick van Dam, Hans Monrooy, Huig Buitenweg en Willem Valkenburg. 
Op de voorgrond Peter Valkenburg. (Foto uit album familie Van der Heijden)

Naast het werken op kantoor is hij ook vaak op en rond het 
werfterrein te vinden. Hier bekijkt hij samen met Huig Buitenweg 
of het statenjacht wel goed op de hellingwagens staat voordat het 
schip omhoog wordt getrokken. (Foto: Cisca de Ruiter)
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Bijzonder jubileum! 
Ton van der Heijden 
50 jaar bij Scheepswerf 
Buitenweg / Museumwerf 
Vreeswijk

Werfbaas
Door de sluiting stopte het werk van Ton en zijn collega’s. Verknocht aan 
hun werf wisten Ton en Hans van geen wijken. Na de overdracht aan 
de gemeente kwamen ze dagelijks naar de stille werf om te zorgen voor 
het terrein en de machines. Mondjesmaat kwamen klanten weer naar 
de werf. Nadat een stichting werd opgericht ter verwezenlijking van de 
Museumwerf Vreeswijk werd Ton aangenomen als werfbaas. Ook Hans 
werd aangenomen en was vooral op de werkvloer te vinden. Hij overleed 
in 2013.

Werfbaas zijn was wel iets anders dan metaalbewerking. Behalve dat ook 
hier het ijzer gesmeed werd als het heet is en deze job niet voor watjes was, 
moest Ton nu van alle markten thuis zijn. Hij werd aanspreekpunt, moest 
het werfbedrijf runnen, bijdragen aan de transitie en leidinggeven aan de 
vrijwilligers. Gelukkig had hij opnieuw een goede leermeester, ditmaal in 
de persoon van bestuurslid Herman Idema. En ook hier toonde Ton weer 
een knap staaltje werk!

Wens
In vijftig jaar heeft Ton veel meegemaakt op de werkvloer en lief en leed 
gedeeld met collega’s en klanten. Hij is een veelzijdig en tactvol man en 
is sinds jaar en dag de spin in het web van de Museumwerf, die hij mede 
als zijn kindje beschouwt. Met veel inzet, kennis en met een groot sociaal 
hart is hij altijd bereid anderen te helpen en alles in goede banen te leiden. 
Na vijftig jaar kunnen we niet anders dan concluderen dat Tons carrière 
meer dan geslaagd is. De functie van werfbaas is de bekroning van zijn 
loopbaan.

De komende jaren blijft hij nog aan als werfbaas. Het is zijn grote wens om 
zijn kennis en kunde over te dragen op jongeren, dat zou fantastisch zijn! 
Het begint echter met het vinden en het inwerken van een goede opvolger. 
Die moet wél van héééél goeden huize komen…
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De 15-jarige Ton in de machine/bankwerkplaats, 
draaierij genoemd, bij Scheepswerf en Machinefabriek 

Buitenweg BV. Wat verlegen toont hij zijn werkstuk. 
(Foto uit album familie Van der Heijden)

Werfbaas Ton van der Heijden, de 
jubilaris. Een man om trots op te zijn! 
(Foto: Cisca de Ruiter)

Tons carrière begon met zijn opleiding aan de LTS in IJsselstein 
(Foto uit album familie Van der Heijden)



www.lacollina.nl - www.driessensmaakvermaak.nl
Marconibaan 42 H - 3439 MS Nieuwegein

Catering 
La Collina is dé Mediterrane cateraar, 
werkend vanuit de kookstudio van 
Driessen SmaakVermaak. We hebben een 
ambachtelijke, Mediterrane en biologische 
inslag, maar zijn vooral gek op goede kwaliteit 
en lekker eten.

Kookstudio 
Driessen SmaakVermaak is een kookstudio 
met diverse mogelijkheden voor 
gezelschappen, zowel particulieren als 
bedrijven. Dit kan zijn voor een kookworkshop, 
vergaderen, borrels, personeelsfeestjes, 
workshops of een familiedag.

Mark Driessen

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons 
op 030-605 1162 of 030-691 9981.

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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De Ambachtsschool Vreeswijk, gevestigd op de Museumwerf in Vreeswijk, is van start gegaan met de 
herbouw van de middeleeuwse Stadskraan, die eeuwenlang op het Wed bij de Ganzenmarkt in Utrecht 
heeft gestaan.

Auteur: Liesbeth Bouwhuis, Stichting Stadskraan

VORDERING  BOUW STADSKRAAN

De originele kraan is destijds ingestort bij het 
hijsen van te zware lasten en daarna niet meer 
opgebouwd. De herbouw, op het buitenterrein 

van de Museumwerf, zal naar verwachting 2 jaar duren. 
Daarna zal de Kraan een plek krijgen aan de Bemuurde 
Weerd in Utrecht. U kunt de bouw van de Kraan volgen op 
de openingstijden van de Museumwerf. Er is inmiddels 
een vracht hout in de vorm van boomstammen op 
de Museumwerf afgeleverd. Kort daarna is met een 
mobiele zaagmachine de hoeveelheid hout opgezaagd 
tot dikke balken en planken die nu te drogen liggen. De 
vrijwilligers/timmerlieden van de werf pakken een deel 
van de bouw op en geven daarover ook informatie.

OPLEIDING IN DE PRAKTIJK 
Het doel van het project is om vooral jonge mensen, 
door een combinatie van werken en scholing, een mooi 
vak te leren en perspectief te bieden op de arbeidsmarkt. 
Projectleider Liesbeth Bouwhuis en chef werkplaats Dimitri 
Marangos hebben inmiddels zo’n 20 jaar ervaring met dit 
soort leer/werkprojecten. Liesbeth: ‘Met de bouw van de 
Kraan kunnen we 20 mensen opleiden en op weg helpen 
naar de arbeidsmarkt. We willen ook andere projecten 
oppikken, waardoor er plek is voor meer mensen. In 
ongeveer een jaar tijd bekwamen de leerlingen zich in 
bijvoorbeeld hout- of metaalbewerking. Het aanleren van 
werknemersvaardigheden is ook belangrijk voor het vinden 
van een baan na dit traject.’

Ook mensen boven de 27 zijn zeer welkom. Dimitri: ‘Met 
hun werk- en levenservaring kunnen ze veel toevoegen. 
De Museumwerf is een heel mooie locatie met veel 
bedrijvigheid. Het is prachtig om met z’n allen aan een mooi 
project te werken. Het geeft werkvreugde en iedereen leert 
er veel van. De inrichting van de werkplaats is klaar en er 
wordt al volop gewerkt. Wie gemotiveerd is om een vak te 
leren is welkom bij ons!’ Wie interesse heeft in het volgen 
van een leer/werktraject bij de Ambachtsschool Vreeswijk 
en mee wil bouwen aan de Stadskraan, kan het project 
vrijblijvend bezoeken van ma t/m do, Wierselaan 113, 
Nieuwegein. Vraag naar Dimitri of Liesbeth. Mailen kan ook: 
info@stadskraan.nl.

Foto's: Stichting Stadskraan

WERFWEEKEND 7 EN 8 SEPTEMBER 2019
Het werfweekend staat dit jaar in het teken van de historische binnenvaart. Met name de Keulsche vaart krijgt extra aandacht i.v.m. de 
belangrijke rol die het gespeeld heeft in de ontwikkeling van Vreeswijk. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten voor de kinderen 
zoals bootjes schilderen, waterpret en muziek. Onze knopen Hans geeft weer demonstraties knopen. Voor de ouderen is de mogelijkheid 
om een Duits biertje te nuttigen. De werfdagen zijn zaterdag 7 september van 10:00 tot 17:00 uur en zondag 8 september van 12:00 
tot 17:00 uur.



3838 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!  

FEEST 
VIER HET MEE! FORT VREESWIJK DORPSHUIS 
1E LUSTRUM IN ZELFBEHEER
Op 27 september 2019 viert Fort Vreeswijk/Dorpshuis haar 
eerste lustrum als bewonersinitiatief. We nodigen u van harte 
uit om dit feest met ons mee te vieren.  Al 5 jaar laten we als 
bewoners zien dat we het goed kunnen: een goed draaiend 
Dorpshuis met veel activiteiten en heel veel deelnemers. Al 5 
jaar bouwen we aan een fijne woongemeenschap in Vreeswijk 
en we zien dat het werkt. We zien dat er veel meer contact is 
tussen inwoners onderling doordat mensen elkaar ontmoeten 
en leren kennen in het Dorpshuis. U bent erg welkom bij het 
symposium, de feestavond of allebei. Na het symposium is er 
gelegenheid om voor een klein bedrag te blijven eten.

PROGRAMMA
12.00 uur  : ontvangst en lunch
13.00 uur  : start symposium 
16.00 uur  : afsluiting met hapje en drankje
18.00 uur  : frieten, snack en een gezonde salade; 
  eigen bijdrage €2,50 p.p.
20.00 uur : start feestavond met swingband FunkThis; 
  entree gratis

SYMPOSIUM
EEN TOEKOMSTBESTENDIG 
BEWONERSINITIATIEF       
Bewoners van de Nieuwegeinse wijk Vreeswijk voeren al 5 
jaar met veel succes het beheer over de wijkaccommodatie 
Fort Vreeswijk/Dorpshuis. Met zo’n 30.000  bezoekers per 
jaar, meer dan 100 vrijwilligers en het betalen van huur 
van rond de € 60.000,- aan de gemeente kunnen we met 
recht spreken van een grote prestatie. In het symposium 
richten we de blik op de toekomst en willen we antwoord 
op de vraag ‘hoe houden we dit succes vast’. Samen met het 
Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) 
bieden wij een interessant programma aan. We gaan in op: 
Een nieuwe fase in zelfbeheer: van experiment naar een 
vitale, toekomstbestendige, organisatie. En gaan op zoek 
naar antwoorden op de vraag: Wat is er nodig om een vitale, 
toekomstbestendige organisatie te blijven. Aanvullend op 
interessante landelijke sprekers zullen betrokkenen van Fort 
Vreeswijk en andere initiatiefnemers in het land u meenemen 
in hun ervaringen en wensen formuleren voor de toekomst. 
Meer info en/of aanmelden voor de lunch en voor het 
symposium kan tot 20 september via:
fortvreeswijksymposium@gmail.com.
Voor de lunch vragen wij een bijdrage van €10,- p.p. 

NIEUW SEIZOEN BOORDEVOL LEUKE ACTIVITEIT       
Er is een vast weekprogramma met iedere dag allerlei activiteiten voor iedereen. Zie het weekoverzicht. Daarnaast hebben we veel 
bijzondere, extra activiteiten. Deze maken we ook bekend in de Molenkruier en op facebook. Wegens groot enthousiasme starten in 
september 3 nieuwe rondes van de Wereldkeuken: de cursus internationaal koken met tieners. In november zijn, op speciaal verzoek, 
de volwassenen aan de beurt. De vrijwilligers van Soep&Cultuur hebben al een volledig, zeer gevarieerd programma voor het hele 
seizoen! De muzieklessen van Hans Viezee beginnen weer op dinsdag 17 september en zitten al vol. Wie nog mee wil doen, kan zich 
op de wachtlijst laten plaatsen. Koor Geinse Wijsjes is een nieuwe activiteit: samen zingen voor iedereen én mensen met dementie.

SOEP&CULTUUR
Een uurtje cultuur met iedere maand een ander verrassend optreden. Na afloop kunt u nagenieten van een kopje heerlijke, 
huisgemaakte soep. Entree € 2,- en een kopje soep kost € 2.50.
29 september 2019  One-Trick-Pony
27 oktober 2019  Jan Monster en Friends
24 november 2019  Heart of Holland Chorus
26 januari 2020  Willem Wilmink middag (afwijkende tijden, 
 let op de aankondiging!)
23 februari 2020  New Old Stock Men
29 maart 2020  Blazers Ensemble van De KOM
26 april 2020  nog in te vullen
24 mei 2020  PIA3, drie pianisten in wisselende combinaties (week eerder i.v.m. Pinksteren)
28 juni 2020  Leerlingen van Muziek in de Wijk o.l.v. muziekdocent Hans Viezee en wereldse hapjes van de Koks van de   
 Wereldkeuken. 
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SAMEN ZINGEN MAAKT JE BLIJ
Daarom starten wij met het koor Geinse Wijsjes in Nieuwegein voor mensen 
met dementie, mantelzorgers, buurtbewoners en vrijwilligers. Muziek raakt 
iets aan waar dementie geen vat op heeft. We zingen bekende liederen 
die eenieder goed in het gehoor liggen. We zingen 1-2 stemmig vooral 
Nederlandse en Engelse liederen.  Mensen met dementie zingen net zo 
vrolijk mee als hun mantelzorgers, buurtbewoners en vrijwilligers. Behalve 
soms wat hulp bij het zoeken van de juiste bladmuziek is het een volstrekt 
gelijkwaardige activiteit van alle koorleden. Samen zingen kan bijdragen aan 
het verminderen van stress, pijn en angst en zorgt voor een goede stemming 
en ontspanning. Helpen als vrijwilliger? Wilt u gratis mee zingen en als 
vrijwilliger een handje helpen, dan wordt u met open armen ontvangen. Het 
koor repeteert vanaf 5 september elke donderdag van 14:30 – 15:30 uur het 
hele jaar door onder pianobegeleiding van een koordirigent in Dorpshuis 
Vreeswijk, Fort Vreeswijk 1. Belangstelling? Bij het Ontmoetingscentrum 
Nieuwegein 06-10459638 of bij het Dorpshuis Vreeswijk. Voor deelname aan 
het koor betaalt u een contributie van € 10,-. Met een n-pas € 2,50 per maand. 

SAMEN IS BETER, IN VREESWIJK
In Vreeswijk gebeurt veel en er wordt veel georganiseerd. Veel mensen 
genieten daarvan. Maar we weten ook, dat we nog lang niet alle mensen mee 
kunnen laten doen. Daarom hebben we de afgelopen jaren een plan gemaakt 
om nog meer mensen over de drempel te halen. Dit plan heet ‘Samen is beter, 
in Vreeswijk’. Vanaf januari 2020 gaan we heel veel moeite doen om ook de 
mensen die het moeilijk vinden om mee te doen extra uit te nodigen. Dit gaan 
we doen door met getrainde vrijwilligers huis-aan-huis in gesprek te gaan. Om 
dit grote plan uit te voeren is er een aanvraag ingediend bij het Oranjefonds en 
de ANWB, en zijn we in gesprek met de gemeente Nieuwegein.

STRAATCOÖRDINATOR
Om nog meer mensen te betrekken bij de wijk en bij het Dorpshuis gaan 
we vanaf januari 2020 werken met straatcoördinatoren. Per straat streven 
we naar één ‘straatcoördinator’. Hij/zij is het aanspreekpunt voor het 
Dorpshuis en voor haar/zijn straatbewoners. Hij attendeert straatbewoners 
op de mogelijkheden om mee te doen in de wijk en maakt het Dorpshuis 
opmerkzaam op mensen die mogelijk wat extra aandacht kunnen gebruiken.
Wilt u in uw straat straatcoördinator zijn en/of wilt u meer informatie? 
Meld dit dan via dorpshuisvreeswijk@gmail.com en we nemen contact met 
u op.

BURENDAG OP ZATERDAG 28 SEPTEMBER
Vreeswijk viert Burendag.
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen met je buren en de 

buurt viert op de 4e zaterdag in september. In 2019 vieren we Burendag 
op 28 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en 
waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Fort 
Vreeswijk/Dorpshuis viert mee. U bent van harte welkom. 
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WEEKAGENDA DORPSHUIS
SEPTEMBER-DECEMBER

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

AFSLUITING SEIZOEN MET ALLE 
VRIJWILLIGERS                                             
Met tromgeroffel en veel plezier sloten vrijwilligers van het 
Dorpshuis een succesvol en leuk seizoen af. We kijken met 
elkaar terug op een goed seizoen, met veel activiteiten, leuke 
samenwerking en veel genietende deelnemers. In september 
gaan we er met elkaar weer wat moois van maken. Ziet u 
de lege stoel? Die is voor u. Meedoen als vrijwilliger aan dit 
bewonersinitiatief? Stuur een bericht naar dorpshuisvreeswijk@
gmail.com en we gaan u van harte welkom heten.

                       

Een volle zaal genoot zondag 30 juni van de muzikale afsluiting 
van het seizoen ’18-’19 tijdens de laatste Soep&Cultuur voor de 
zomervakantie. Onder de bezielende leiding van muziekdocent 
Hans Viezee genoot men van de eerste optredens van de 
leerlingen die afgelopen seizoen zijn begonnen met de 
muzieklessen: piano, gitaar, trompet, saxofoon en slagwerk. De 
aspirant-koks van de Wereldkeuken zorgden voor smakelijke 
hapjes uit Iran, de Antillen, Libanon en Nederland. We kijken 
terug op een fantastisch seizoen en danken iedereen die 
meegedaan heeft, als bezoeker, als deelnemer en/of als 
vrijwilliger.
Foto's: Marja van Eijk

COLLECTE ORANJEFONDS
Veel mensen hebben weer hun best gedaan bij het collecteren 
voor het Oranjefonds. De helft van wat zij opgehaald hebben 
is bestemd voor het Dorpshuis. Dit jaar is dat weer een heel 
mooi bedrag, namelijk € 521,14. We gaan dit besteden aan 
verbeteringen in het Dorpshuis: nog mooier, nog beter. 
Iedereen heel erg bedankt voor de bijdrage!

KOOKCURSUS GEZOND KOKEN VOOR 
KINDEREN MET DIPLOMA AFGESLOTEN        
Met veel plezier hebben kinderen van 8 tot 12 jaar in vier 
weken een heel menu leren koken. Gezond koken met verse 
ingrediënten. Allemaal van harte gefeliciteerd!

HARTVERWARMENDE AFSLUITING SEIZOEN DORPSHUIS FORT VREESWIJK         
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DROOMSTART SLUIT EERSTE SEIZOEN 
FEESTELIJK AF MET WORKSHOP MONSTERS 
TEKENEN EN GAAT IN JANUARI 2020 
VERDER! 
De eerste vijf DroomStart bijeenkomsten waren een groot 
succes. Daarom starten we in januari 2020 met een nieuwe ronde 
met weer veel verschillende beroepen. Bij DroomStart nemen 
Nieuwegeinse jongeren tussen de 10 en 14 jaar deel aan leuke, 
inspirerende bijeenkomsten. Volwassenen die uiteenlopende 
beroepen hebben vertellen alles over hun beroep, waarom ze 
juist daarvoor gekozen hebben, wat er leuk en niet leuk aan is, en 
wat je ervoor moet doen. Met de jongeren gaat DroomStart veel 
op locatiebezoek bij verschillende bedrijven. De bijeenkomsten 
zijn met name daarom zo leuk omdat  de jongeren zelf  veel aan 
bod komen en door een ‘vraag maar raak’ alles kunnen vragen 
aan de gastdocenten. DroomStart geeft jongeren een steuntje 
in de rug door hen te laten dromen over een beroep dat bij hen 
past en helpt hen bij  het versterken van zelfvertrouwen.
DROOMSTART GAAT VERDER
In de eerste 5 keer hebben de burgemeester, een BOA, een 
reclamemaker, een verpleegkundige, een ondernemer, 
een technisch medewerker, een directeur en een chemisch 
analiste alles verteld en laten zien wat hun beroep inhoudt. De 
organisatie van DroomStart was zwaar onder de indruk van het 
enthousiasme van de gastdocenten. Dit enthousiasme hebben 
ze weten over te brengen aan de deelnemers. Momenteel zijn we 
druk met het werven van nieuwe gastdocenten met weer allerlei 
verschillende beroepen op verschillende niveaus. Houd dus de 
website van het Dorpshuis goed in de gaten: www.fortvreeswijk.
nl. Meer informatie, aanmelden deelnemers en gastdocenten: 
DroomStartFV@gmail.com

KINDERACTIVITEITEN WOENSDAGMIDDAG     
Een enthousiaste ploeg vrijwilligers verrast de kinderen iedere 
maand met een hartstikke leuke activiteit. Kinderen tussen de 4 
en 10 jaar zijn razend enthousiast en genieten van de gezellige 
middagen. Het programma voor volgend seizoen is in de maak.
Foto: Marja van Eijk

LINTJE VOOR VRIJWILLIGER 
JOHAN OLTHOF 
Het Dorpshuis Fort Vreeswijk is trots op ‘onze’ Johan. Samen met 
het St. Antoniusziekenhuis en de Barbarakerk hebben we Johan 
voorgedragen voor een onderscheiding. En dus is Johan nu lid 
in de Orde van Oranje-Nassau! Het is niet moeilijk om veel goede 
dingen over Johan te schrijven. En de aanvraag is gehonoreerd.
Op 13 juni kreeg Johan de decoratie opgespeld door loco-
burgemeester Elly Eggengoor.
Johan, van harte gefeliciteerd; het komt je heel erg toe.

L E U K  G E W E E S T ! 
Auteur: Monique de Beer - foto's: archief Dorpshuis Fort Vreeswijk
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K I J K J E  I N  D E  K E U K E N  VA N  H E T  E E T C A F E

Al meer dan 25 jaar is Nico actief als vrijwilliger. Ooit begon het met 
de verbouwing van een pastorie tot gemeenschapshuis. Verder 
heeft hij bij het buurthuis De Doorslag maaltijden bereid voor 
grote aantallen gasten. Ervaring genoeg en het is dan ook met 
veel plezier dat hij sinds het begin van dit jaar bij het Dorpshuis 
Vreeswijk actief is. Zijn voorkeur gaat uit naar de Italiaanse 

keuken en daarvan 
heeft hij al een keertje 
bewezen dat hij voor de 
gasten van het Eetcafé 
een zeer Italiaans menu 
heeft samengesteld. Als 
Nico samen met zijn 
partner een restaurant 
bezoekt, dan gaat hij 
voor vis. Zijn partner 
heeft een allergie voor 
vis en dus wordt er 
thuis eigenlijk nooit 
vis bereid. Omdat de 
gasten van het Eetcafé 
altijd enthousiast zijn, 
denkt Nico nog lang 
lekkere maaltijden in 
het Dorpshuis te zullen 
bereiden.   

TIJDIG RESERVEREN
Het Eetcafé is op donderdag van 17.30 tot 19.00 uur geopend. 
Helaas zijn op dit moment de beschikbare plaatsen elke week 
al snel volgeboekt. In principe schrijven de deelnemers zich na 
afloop van de maaltijd in voor de volgende keer. Als u er ook 
een keer wilt eten, kunt u telefonisch contact opnemen met de 
beheerder van het Dorpshuis, tel. 030-6060090. Op dinsdag en 
vrijdag is er in het Dorpshuis ook een Lunchcafé. Daarvoor is 
een andere groep vrijwilligers verantwoordelijk. 

Er zijn een tweetal koks actief, Chi en Nico, alsmede een tiental 
vrijwilligers. De koks zijn verantwoordelijk voor de inkoop en 
uiteraard het koken. De vrijwilligers assisteren in de keuken 
met snijden, schoonmaken, opscheppen en meer. In het 
Eetcafé worden door deze vrijwilligers de tafels gedekt en de 
maaltijden geserveerd. Dan moet er natuurlijk ook nog worden 
afgewassen en, ook niet 
onbelangrijk, worden 
afgerekend. Vrijwilligers 
hebben vaste maar 
ook wisselende taken. 
Dat elke taak even 
belangrijk is, laat zich 
gemakkelijk verklaren. 
Stel dat groente niet 
gewassen wordt 
of de maaltijd niet 
wordt opgeschept om 
maar iets te noemen. 
Gewoonlijk zitten er 
40 tot 50 gasten aan 
tafel en dat is inclusief 
de vrijwilligers. Na 
afloop bespreekt de 
keukenbrigade het 
verloop en wordt 
gezamenlijk het menu 
voor de volgende maaltijd bepaald. Nico was al jong graag in 
de keuken. Zijn moeder werd op jonge leeftijd een reislustige 
weduwe. Als 20-jarige was hij daarom regelmatig, al dan 
niet met ondersteuning van haar kennis en kunde, achter 
het fornuis te vinden. Tijdens zijn latere leven waren ook zijn 
kinderen grote fans van zijn kookkunst. Hoewel hij nooit 
beroepsmatig het beroep van kok heeft uitgeoefend, is de titel 
hobbykok zonder meer op hem van toepassing. Zijn beroep 
van elektrotechnicus was hooguit wel eens handig als er een 
technisch probleempje  was. 

Auteur: Ria Bitter

Foto's: Marja van Eijk

In het Dorpshuis is een eetcafé gevestigd. Naast gezelligheid is het belangrijk dat de maaltijden lekker smaken en 
daarvoor wordt een beroep gedaan op de keukenbrigade.

Van links naar rechts: Wies Peperkamp, Theo Vernooij, Loek van der Leek, Ellie Vernooij, 
Nico de Groot.  Op de voorgrond:  Krystyna van Schaik, Hella Cozijnsen. 
Op de foto ontbreken Ans van Rossum, Greet van der Haar, Ineke Verweij en de kok Chi.
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Dorpshuis Fort Vreeswijk 
T 030-6060090
M 06-21664918
www.fortvreeswijk.nl
dorpshuisvreeswijk@gmail.com
www.facebook.com/Fort 
Vreeswijk

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

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

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

Ontmoetingscentrum 
Nieuwegein Zuid
T 06-20701118
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

SCHAKEN OF GESCHAAKT?
De schaakclub speelt elke woensdag van 14 tot 16 uur in het Dorpshuis. 
Heeft u ooit geschaakt of zou u wel schaken willen leren, dan bent u 
ook van harte welkom. Het is een inloop voor iedereen. Heren, dames, 
als je alleen bent, maar ook als je bijvoorbeeld het Nederlands niet 
helemaal machtig bent, dan wordt u door de groep met enthousiasme 
verwelkomd. Schaakborden en schaakstukken zijn voorhanden en 
er is geen contributie verschuldigd. Consumpties zijn wel voor eigen 
rekening. Zelfs in de vakantiemaanden juli en augustus is de schaakploeg 
elke woensdag in het Dorpshuis te vinden. Meer weten? Neem dan 
even contact op met Cees van Schaik, e-mail cemavanschaik@outlook.
com of de beheerder van het Dorpshuis, tel. 030-6060090.   

ALLES ONDER EEN DAK

K I J K J E  I N  D E  K E U K E N  VA N  H E T  E E T C A F E



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.


