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AMBACHTELIJK BROOD  WEYDELAND KAAS  BELEGDE BROODJES
LUNCH  DELICATESSEN  WIJN

DE LEKKERSTE
BROODJES 

van Nieuwegein
KONINGINNENLAAN 10A - VREESWIJK

       Bestel uw favoriete broodjes en 
wij komen deze bij u op locatie leveren
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Elk voertuig heeft een verhaal, een historie, bijzondere 

feiten en weetjes.

VERSTERKTE VERDEDIGING VOOR VREESWIJK 

D O O R D E E E U W E N H E E N

Hoe komt het dat door de eeuwen heen in Jutphaas wél kastelen waren 

en in Vreeswijk helemaal niet?
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Iedereen weet dat een half uurtje bewegen per dag goed voor je is.

AUTHENTIEKE 

DAG 

VREESWIJKD E  B E U G E L A E R 

O O K  D I G I T A A L 

O N T V A N G E N ?

Stuur een e-mail met uw 

voor- en achternaam naar 

beugelaer@invreeswijk.nl.

Vreeswijk maakt zich op om weer een heuse activiteit mee te 
maken. De Authentieke Dag Vreeswijk op 4 september gaat 
door, maar tegelijk wil je niet dat bezoekers een risico lopen. 
Daarom heeft de organisatie een aantal regels opgesteld 
(pagina 6) die moeten zorgen voor een Veilig Vreeswijk. In deze 
editie vind je ook de routekaart die door alle deelnemende 
voertuigen wordt gereden. Een tip is om langs de route een 
mooie plek te vinden, zodat je kunt genieten van het rijdend 
erfgoed.

Dan zie je de door Edwin van Drogenbroek prachtig gerestau-
reerde felrode Terberg zandwagen. Hij vertelt over zijn passie 
om oldtimers te restaureren en te onderhouden. Ook van de 
partij is de oranje Volkswagen Kever uit 1972 met kenteken 
48-62-VP. Het is een 1300S met een 1600 CC motor. Eigenaar 
Martin van der Kaaij zit niet achter het stuur, maar zijn zoon 
Bas wel (met naast hem zijn zoon Tim).

In deze editie laten we je kennismaken met de redactie van 
‘DE KINDERCLUB’. De redactie bestaat uit kinderen van de 
Willem Alexanderschool. Zij gaan er voor zorgen dat we met 
ingang van de volgende Beugelaer een heuse schoolkrant 
van twee pagina’s krijgen.

Een kilo (of meer) aangekomen? En ook de schuld gegeven 
aan de corona? Met de oprichting van Vreeswijk Vitaal zijn er 
geen excuses meer! Dit prachtige initiatief in samenwerking 
met Dorpshuis Fort Vreeswijk helpt om actiever te zijn. Doe 
mee!

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

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

Veel leesplezier...!

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

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

Het vlees van het Livarvarken heeft een onderscheidende, 
uitmuntende smaak en vleeskwaliteit. Livar staat in het teken van 
een vorm van dierhouderij die zich uit in maximaal dierenwelzijn. 
De combinatie van granen, bijzondere rassen en het scharrelen in 
een weelde van ruimte maakt Livarvlees tot een uniek product. 

Livarvlees is ambachtelijk, eerlijk en lekker!

Smaak als beloning 
voor goede zorg

Handelskade 66 - 3434 BE Nieuwegein - 030 6062381
www.slagerijkoekman.nl

ER VALT WEER 
WAT TE VIEREN…

https://www.thuisbezorgd.nl/broodje-vreeswijk
https://www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-online-beugelaer/
http://www.invreeswijk.nl/inschrijfformulier-online-beugelaer/
https://www.instagram.com/slagerijkoekman
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AUTOCENTRUMDEWIERS.NL

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Uitstekende service
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030 - 30 31 330
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Handelskade 24 - 3434 BA Nieuwegein - T: 0031(0)30 3031470
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SAMEN VERANTWOORD ONDERNEMEN
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https://www.oorburg-intermodaal.com/


De Authentieke Dag Vreeswijk is een dag om het rijdend historisch erfgoed te eren en te bewonderen.
Elk voertuig heeft een verhaal, een historie, bijzondere feiten en weetjes. Er rijden bijvoorbeeld voertuigen met 
melkbussen en oude stadsbussen rond. Maar ook klassieke brandweerwagens en ambulances doen mee aan 
de Authentieke Dag: deze automobielen laten de incidentenbestrijding uit het verleden zien.

Het coronavirus houdt ons leven in de greep. 
Corona wordt een belangrijk hoofdstuk 
in de geschiedenisboeken. Het heeft ons 
bewustzijn van evenementen in combinatie 
met gezondheid veranderd. Lange tijd was 
het onzeker of de Authentieke Dag door kon 
gaan. Aan het einde van het voorjaar gingen 
de seinen op groen. De werkgroep ging, samen 
met de gemeente, hard aan het werk om een 
veilig evenement neer te zetten. Nadien zijn de 
maatregelen gewijzigd en nog steeds verandert 
de corona-aanpak. 

Helaas is op het moment van schrijven nog niet voor 100% zeker of de dag door 
kan gaan. Ondanks dat ben ik enorm trots op iedereen die zich de afgelopen tijd 
heeft ingespannen voor de Authentieke Dag.

Vreeswijk verdient het om weer in het zonnetje te staan! We gaan ervan uit dat 
de klassiekers weer op ZATERDAG 4 SEPTEMBER op het Raadhuisplein van 
Vreeswijk staan te blinken. 

Dit jaar bestaat Nieuwegein 50 jaar. Een periode om terug te kijken naar de 
ontwikkeling van een stad, ontstaan uit de twee historische dorpskernen Jutphaas 
en Vreeswijk. Wij zijn natuurlijk trots op ons mooie Vreeswijk én ook op de bijdrage 
die ons schippersdorp heeft geleverd aan de stad Nieuwegein. Als organisatie 
vinden wij het een eer dat de Authentieke Dag een onderdeel is van Vreeswijk. Het 
evenement verbindt ons prachtige dorp. 

Ik hoop dat deze Authentieke Dag het begin is van de terugkeer van tal van mooie 
evenementen. Laten we ervan uitgaan dat de kinderen straks weer uitbundig 
kunnen zwaaien naar de Sint. Dat we elkaar fijne feestdagen kunnen wensen bij 
Kaarslicht in Vreeswijk. Dat we weer een ouderwetse Koningsdag kunnen vieren 
met een uitpuilende vrijmarkt met opgespaarde spulletjes van een paar jaar. Ook 
de nieuwe generatie verdient het om op te groeien met de tradities van ons mooie 
dorp Vreeswijk!

Roy Platje
Voorzitter werkgroep Authentieke Dag Vreeswijk, Stichting Activiteiten Vreeswijk

AUTHENTIEKE DAG VREESWIJK: 
WE GAAN WEER ROLLEN!

De route gaat dit jaar naar het zuiden, de 
Lek over. Het duurt ongeveer 2 uur en je 
ontdekt altijd weer mooie nieuwe dingen 
van de omgeving. De route gaat door 3 
provincies, namelijk Utrecht, Zuid-Holland 
en Gelderland. Maak ook kennis met het 
het jongste Nederlandse onderdeel van de 
Unesco werelderfgoedlijst: De Hollandse 
Waterlinie.

Foto's: Archief Beugelaer
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AUTHENTIEKE DAG 
Bezoek ons mooie dorp met de horeca 
en winkeltjes en geniet weer!

Auteur : Roy Platje
Foto's : Archief Beugelaer

We zijn blij dat er dit jaar weer een editie van de Authentieke 
Dag Vreeswijk gehouden kan worden. Het is een periode 
met veel onzekerheden, ook als werkgroep hebben we 
flink getwijfeld. De Authentieke Dag was de laatste jaren 
uitgegroeid tot een volwaardig evenement, met live muziek, 
oude ambachten, grootse aankleding en meer. De corona-
maatregelen zouden veel niet mogelijk maken. De vraag 
was of het dan nog wel een volwaardige Authentieke Dag 
kon zijn. We zijn van mening dat de kern van de Authentieke 
Dag Vreeswijk ook vooral de tourtocht voor de klassieke 
voertuigen is. En een tourtocht is heel goed mogelijk! 
Daarom dit jaar een minder uitbundige editie, maar wel een 
Authentieke Dag Vreeswijk! 

VEILIG VREESWIJK
Om een leuke dag te kunnen organiseren hebben wij de 
volgende maatregelen getroffen. Dit kan nog op het laatste 
moment wijzigen, kijk op onze website voor het laatste 
nieuws: www.invreeswijk.nl/agenda/authentieke-dag.
• Houd altijd 1,5 meter afstand tot andere bezoekers.
• Maximaal 1.000 bezoekers tegelijk in het dorp. Om 

1,5-meter afstand mogelijk te maken is bepaald 
dat er maximaal 1.000 bezoekers tegelijk op het 
evenemententerrein mogen. Er staan tellers bij de 8 
ingangen om zo het aantal bij te houden. Het kan dus zijn 
dat u even moet wachten als het te druk is. Luister aub 
goed naar de aanwijzigingen van de tellers.

• Geen live demonstraties of live muziek.
• Om opstoppingen te voorkomen: blijf niet te lang kijken bij 

de mooie voertuigen.
• Op het terras gebruikmaken van stoelen, het is niet 

toegestaan om te staan.
Maar bovenal, kom weer even genieten van ons gezellige 
dorp!

MARKT
Ook dit jaar is er weer een mooie markt, opgezet door onze 
marktmeester Cor. Leuke producten, authentiek gemaakt of 
gewoon mooi en lekker. Dit jaar is er rekening gehouden met 
een ruimere opzet. Op deze manier kunt u ontspannen de 
markt op.

ACTIVITEIT Locatie Van Tot
Ontvangst deelnemers auto's, trekkers en motoren Oude Dorp en PH-laan 08:30 uur 10:00 uur

Ontvangst deelnemers vrachtwagens Handelskade 08:30 uur 09:45 uur

Authentieke markt Oude Dorp 10:00 uur 17:00 uur

Vertrek vrachtwagen en trekkers Handelskade 09:45 uur 10:00 uur

Vertrek auto's/motoren vertrekken rondrit Oude Sluis 10:00 uur 11:30 uur

Terugkomst oude voertuigen aansluitend static show Oude Dorp 12:30 uur  17:00 uur

PROGRAMMA 

De authentieke markt vindt u op de Koninginnenlaan voor de Barbera Kerk en aan het begin van de Dorpsstraat.
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Eén van de auto’s die te zien is in 
Vreeswijk, tijdens de Authentieke 
Dag op 4 september, is de oranje 
Volkswagen Kever uit 1972 met 
kenteken 48-62-VP. Het is een 
1300S met een 1600 CC motor. 
Eigenaar Martin van der Kaaij 
rijdt zelf niet (“ik houd niet zo 
van clubjes.”), maar zoon Bas van 
der Kaaij vindt het fantastisch. 
Natuurlijk rijdt zijn zoon Tim (12) 
ook mee.

De Volkswagen Kever is razend populair 
binnen de familie Van der Kaaij. Vader 
Martin kocht hem in 2008 en volgens 
zijn zoon Bas wordt de auto 100% nooit 
verkocht, want kleinzoon Tim (12) wil de 
volgende eigenaar worden, maar andere 
kleinzoon Mick Valkenburg is er ook gek 
op en aanstaande schoondochter Myrte 
wil hem als trouwauto. “Het is een auto 
voor de hele familie”, vat Bas samen.

PRUTTELEND GELUID
“Ik ben de derde eigenaar. Vanaf 1972 is 
alles nauwgezet opgeschreven door de 
vorige eigenaren”, zegt Martin. “Hij heeft 
een prachtig herkenbaar pruttelend 
geluid.” Bas vult aan: “Dat komt door de 
boxermotor. 

Dat is een motor waar de cilinders recht 
tegenover elkaar liggen, waardoor de 
motor minder hoog is en zo perfect in 
balans is.” 

GEREVISEERD
Vorig jaar was het schrikken. Martin was 
onderweg naar zijn huidige woonplaats 
Apeldoorn toen plotseling de motor 
begon te roken. Martin: “Ik kon nog 
net thuiskomen, maar ik heb direct 
de alarmdienst gebeld.” Bas: “Met de 
alarmdienst bedoelt hij mij. Ik heb de 
auto opgehaald. De zuiger was gekanteld 
en er zat een gat in. Ik heb een goed 
adres in Duitsland gevonden. Daar 
hebben we de Kever naar toegebracht. 
De motor is daar volledig gedemonteerd 
en gereviseerd. Hij kan nu zomaar 
probleemloos vijftigduizend kilometer 
rijden.”

GEVOELIG VOOR ROEST
Ook aan het plaatwerk is al de nodige 
aandacht besteed, Martin: “Dat was 
ook nodig, maar dat heb ik al een jaar 
na aankoop laten doen. Ik heb goede 
contacten met Hongaarse plaatwerkers 
en restaurateurs. De auto was een poosje 
bij hen en zij hebben de carrosserie 
volledig gerestaureerd en van de 
originele juiste kleur lak voorzien. Ik ben 
er zuinig op. ’s Winters staat hij binnen, 
maar ook als het regent, laat ik hem liever 
staan.”

 “Auto’s uit die tijd blijven gevoelig voor 
roest”, vult Bas aan.

DE AUTHENTIEKE DAG 
Zaterdag 4 september ronken de 
motoren van de klassiekers weer door 
Vreeswijk. Volle aandacht is er voor het 
rijdend erfgoed. Martin staat langs de 
kant maar Bas en Tim doen mee aan de 
tocht. Bas: “Het is toch zo ontzettend 
leuk. Veel mensen zwaaien naar je, want 
iedereen vindt het een mooi gezicht. En 
ook onze Kever tovert een glimlach op 
ieders gezicht.”

“DE KEVER TOVERT EEN 
GLIMLACH OP IEDERS GEZICHT”

Auteur : Hans Kraak
Foto's : Bas van der Kaaij 

Eigenaar Martin van der Kaaij en zijn oranje 
Volkswagen Kever uit 1972. Foto's gemaakt 
door Sandra Apeldoorn.
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Foto's : Archief Beugelaer
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Brandhof Bijzonder Brood komt op 4 september in Vreeswijk 
brood bakken op de manier zoals het vroeger gebeurde.

Doordat evenementen weer zijn toegestaan mogen 
Lolke en Marjan van Brandhof Bijzonder Brood 
weer op pad met hun mobiele broodbakoven. 
Op zaterdag 4 september komen zij tijdens de 
Authentieke Dag ouderwets brood bakken in 
Vreeswijk.

In hun mobiele broodbakoven bakt het koppel brood op 
de manier zoals het vroeger gebeurde. Daarvoor moet de 
steenoven door en door warm zijn. Dat duurt wel even. Daarom 
zijn Lolke en Marjan al om 4 uur ‘s ochtends in Vreeswijk 
aanwezig. Zo zijn de eerste broden klaar op het moment dat de 
deelnemers en bezoekers van de Authentieke Dag arriveren.

Het begint met het aanmaken en verwarmen van de 
steenovens met groot vuur. Dit levert iedere keer een waar 
spektakelstuk op. Het is de vuurpartij die ervoor zorgt dat 
de oven heet genoeg wordt om heerlijke broden te kunnen 
bakken. De eerste 2 uur wordt vol met hout gestoken om de 
temperatuur op 700 graden te krijgen. Dan gaat het hout eruit. 
Op het moment dat de temperatuur in de oven teruggelopen 
is naar 300 graden, gaan de verschillende broden de oven in. 

“We beginnen met het bakken van maisbrood en witte en bruine 
broden. Pas als de temperatuur nog verder is teruggelopen 
kan het krentenbrood erin. Als we het krentenbrood als eerste 
bakken, dan gaat het suiker in het krentenbrood verbranden”, 
legt Lolke uit. 

Vreeswijk kennen ze goed, op eerdere edities van de 
Authentieke Dag waren ze ook al van de partij. Vreeswijkers 
blijken slecht weerstand te bieden aan de geur van 
versgebakken brood. “We verkopen altijd zo goed in Vreeswijk 
dat wij in de loop van de ochtend nog een keer de oven aan 
doen voor een tweede bakronde. Het brood wordt dan vaak de 
oven uitgekeken”, vertelt Marjan lachend.

Ondanks dat het een ontzettend lange dag voor Lolke en 
Marjan is, gaan ze altijd weer tevreden naar huis. En dan te 
bedenken dat ze dit naast hun normale werkweek doen. “Het is 
met recht een uit de hand gelopen hobby”, sluit Lolke af. “Maar 
het vak is zo mooi en de geur van versgebakken brood is nou 
eenmaal heel verslavend.”

8888

Auteur: Ghislaine Schilder
Foto's: Brandhof Bijzonder Brood

B RA N D H O F  B I J ZO N D E R  B RO O D
A m b a c h te l i j k  b r o o d  u i t  ee n 
h o u tg e s to o k te  s tee n ove n
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Het opknappen en het onderhouden van oldtimers is de grote passie van 
Edwin van Drogenbroek. Pronkstuk is de door hem prachtig gerestaureerde 

felrode Terberg zandwagen, waarmee hij ook meedoet aan toertochten, 
evenementen en shows. “Overal waar we komen levert de rode oldtimer veel 
bekijks op. Mijn vrouw Ester zegt wel eens dat als we voor elke keer dat ie op de 
foto gezet wordt 10 cent krijgen, we aan het einde van de dag met ons gezin bij 
de Chinees kunnen eten!", vertelt Edwin lachend. 

Auteur: Ghislaine Schilder
Foto's:  Peter van Dijk

De rode Terberg zandwagen met de door Edwin zelf gemaakte afgetopte zandhoop. De ‘zandhoop’  heeft bovenop een luchtluik, verlichting en 
ruimte voor drie slaapplekken. 

De liefde voor alles wat met vervoer te 
maken heeft zit in Edwins’ DNA. Opa had 
in Vreeswijk zandschip De Corjo, zijn vader 
was vrachtwagenchauffeur. Eenmaal 18 
jaar oud haalde Edwin gelijk zijn groot 
rijbewijs. Vrachtwagenchauffeur werd 
hij uiteindelijk niet; hij ging werken bij 
Terberg in Benschop. Hij bleef wel dicht bij 
het vuur!

In 1999 werd bij Terberg door de ge-
meente Utrecht een vrachtauto van het 
model N1000 ingeruild voor een FL1350. 
Bij het zien van deze oude vrachtauto van 
Terberg-makelij begon het bij Edwin te 
kriebelen. Hij vertelt: “Gelukkig vonden 
ze bij Terberg ook dat deze oldtimer voor 
het nageslacht bewaard moest blijven. 
Ik mocht hem samen met een collega in 
onze vrije tijd opknappen. We hebben ‘m 
helemaal uit elkaar gehaald en bijna alle 
onderdelen vervangen en hersteld, een 
klus van al met al een paar jaar. 

Ester en ik wilden de opgeknapte vracht-
wagen graag als trouwauto gebruiken 
voor onze trouwdag in mei 2002. Dat lukte 
net, maar het was kantje boord; de dag 
voor de bruiloft stond de vrachtwagen 
nog bij de spuiterij. Maar onze wens kwam 
uit én met mijn vader als chauffeur... het 
was de kroon op al mijn werk!”

Met Vreeswijks’ bloed dat door zijn 
aderen stroomt én zijn passie voor 
oldtimers werd Edwin in 2010 gevraagd 
voor het bestuur van de Authentieke 
Dag Vreeswijk. Edwin: “Ik zette de routes 
uit voor de verschillende categorieën 
deelnemers, ik zocht sponsors en heb het 
rallyschild ontworpen. Daarnaast had ik 
een enorm netwerk opgebouwd zodat 
het aantal deelnemers de afgelopen 
edities naar het maximum van 250 
gestegen is. Daaronder ook zo’n 20 tot 30 
oude vrachtwagens.” 

De Authentieke Dag staat inmiddels als 
een huis. Vanwege tijdgebrek heeft hij 
in 2020 zijn bestuursfunctie neergelegd. 
Natuurlijk zal hij zelf de komende editie 
weer deelnemen aan de Authentieke Dag.

Inmiddels heeft Edwin bij Terberg in 
totaal drie oude vrachtauto’s volledig in 
oude glorie hersteld. Stilzitten doet hij 
voorlopig niet: recent is een 4e vrachtauto 
aangeschaft die Edwin zal restaureren. 
Daarnaast komt er een ‘Terberg museum’ 
waarbij voor Edwin natuurlijk ook een rol 
is weggelegd.  

9DE PASSIE VAN 
EDWIN VAN DROGENBROEK
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ONDERWEG MET DE AUTO

3

2

De route gaat dit jaar naar het zuiden, de Lek over. De deelnemers ontvangen een gedetailleerde routebeschrijving, maar ook voor 
jou als lezer is het leuk om deze route een keer te rijden. Het duurt ongeveer 2 uur en je ontdekt altijd weer mooie nieuwe dingen van 
de omgeving. De route gaat door 3 provincies, namelijk Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland. Maak ook kennis met het het jongste 
Nederlandse onderdeel van de Unesco werelderfgoedlijst: De Hollandse Waterlinie. www.invreeswijk.nl/adv-routekaart.

GORINCHEM
Gorinchem (uit te spreken als Gorcum, en dus niet Goorighem) is de grootste plaats langs deze route. Ook al een dorp met 
een lange historie, sinds 1224 is de plaatsnaam terug te vinden in geschriften. De Grote Toren zie je al van ver. Het is dan ook 
het meest opvallende gebouw in de binnenstad van Gorinchem. Nog leuker is zelf de toren beklimmen en het onvergetelijke 
uitzicht ervaren. Even na Gorichem komen we ook door het dorpje Friezenwijk. Juist ja, Vreeswijk is van dezelfde naam 
afkomstig!

1

4

VREESWIJK
We starten uiteraard in ons dorp. Leuk weetje: Vreeswijk is 
door het Fort ook onderdeel van UNESCO Werelderfgoed. 
De eerste vermelding stamt al uit 1217, daarvoor was het 
sinds de 7e eeuw al bekend als een kleine kolonie van Friese 
Handelslieden, genaamd Friesenwijk, wat later Vreeswijk 
werd.
De geschiedenis van Fort Vreeswijk begint in de 16de 
eeuw. Er verrees een verdedigingswerk dat bescherming 
moest bieden tegen de Spaanse troepen. In latere eeuwen 
is dit verdedigingswerk verder uitgebreid. Het huidige fort 
dateert uit 1855 en was met de vestingwal een belangrijk 
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

FORT BIJ ASPEREN
We volgen in dit deel van de route de Linge. We rijden langs het Fort bij 
Asperen, hier kan je heerlijk eten en borrelen. Ook dit fort is onderdeel van 
de UNESCO Hollandse Waterlinie. Het Fort bij Asperen is een zogeheten 
torenfort en werd gebouwd vanaf 1840. In de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
werden vaak torenforten gebouwd. De toren is van zwaar metselwerk (de 
buitenmuren zijn 1,5 meter dik) en heeft een doorsnede van 33 meter. De 
koepel is een kunstwerk op zich. De licht- en luchtschacht in het fort bestaat 
uit groenblauwe glazen leien (tegels), geblazen in glasstad Leerdam. Hierin 
zijn tekeningen verwerkt die door kinderen uit de omgeving zijn gemaakt. 
Met de koepel wordt regenwater tegengehouden, maar er is nog wel 
ruimte voor de vleermuizen om naar binnen te vliegen; het fort is een 
belangrijke overwinteringsplaats.

VIANEN
De eerste stad waar we langskomen is Vianen. Volgens Vreeswijkers 
is het vooral bekend van het mooie uitzicht over de Lek op 
Vreeswijk. Maar het is ook een stad met een lange historie. Vianen 
kreeg al in 1336 stadsrechten en is tegenwoordig onderdeel van 
de Gemeente Vijfheerenlanden. Deze naam komt van het streek 
en polderlandschap ‘Vijfheerenlanden’. De oorsprong van deze 
naam is te vinden in de acties van 5 heren: Van Arkel, Ter Leede, 
Hagestein, Everdingen en Vianen. Deze mannen namen in 1284 
samen maatregelen tegen de wateroverlast uit de Gelderse 
Betuwe door de aanleg van de Diefdijk.

http://www.invreeswijk.nl/adv-routekaart
https://www.invreeswijk.nl/adv-routekaart/
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Net na het Fort bij Asperen rijden we langs het Geofort. Ook 
dit fort heeft een nieuwe bestemming gevonden, dit keer 
als museum. Zeer populair bij kinderen en ook erg leerzaam 
voor volwassenen. Alles draait hier om de aarde. Je leert 
alles over de opbouw van onze aarde en de verschillende 
aardlagen. Uiteraard kun je er even stoppen voor een kopje 
koffie.

5

FORT EVERDINGEN
Tegen het einde van de route komen we weer in de Provincie Utrecht. We kruisen 
de Diefdijk en als we deze af rijden komen we bij Fort Everdingen. Ook dit fort is 
een onderdeel van de bekroonde waterlinie.Vanuit het fort werd het omliggende 
gebied onder water gezet met een stelsel van drie sluizen. Het werd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog nog gebruikt. Dit fort heeft nu onder meer zijn bestemming 
gevonden als huis voor de brouwerij Duits&Lauret. Op Fort Everdingen bevindt 
zich een uniek en ingenieus waterfiltersysteem. Op het dak van de Contrescarp 
ligt een dikke laag grond. Het regenwater zakt door deze laag en komt via speciale 
druipkokers terecht in een ondergronds waterbassin. Een vernuftig idee, ooit 
bedacht om bij een langdurige belegering voldoende schoon drinkwater ter 
beschikking te hebben.
Duits&Lauret is dit speciale waterfiltersysteem gaan hergebruiken en het originele, 
gefilterde fortwater wordt benut in het brouwproces.

6
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Hoe komt het dat door de eeuwen heen in Jutphaas 
wél kastelen waren en in Vreeswijk helemaal niet? 
Bart Jan Damstra, lid van de Gidsengroep Vreeswijk, 
weet het antwoord. Volgens hem heeft het allemaal 
te maken met de wijze waarop het ontginnen van de 
grond tot stand kwam. Bart Jan neemt ons daarvoor 
mee terug naar het jaar 1000. Ook vertelt Bart 
Jan over het versterken van de verdediging rond 
Vreeswijk door de eeuwen heen. 

“In de periode rond het jaar 1000 was er behoefte 
aan meer landbouwgrond”, begint Bart Jan aan zijn 
uitleg. “De Bisschop van Utrecht liet grond ontginnen 
door, zeg maar, ‘projectontwikkelaars’ en zij kregen 
veel invloed. Zij leidden het ontginningsproject, 
hadden rechten op die gebieden en kregen inkomsten 
hieruit. Samengevat hadden zij zeggenschap én 
macht en dat betekende dat zij de baas waren.”

Jutphaas
“Onder de invloedrijke personen was onder meer 
ook de familie van Rijn-Van Jutphaas. Zij lieten 
hun macht en invloed tot uiting komen door het 
bouwen van huizen zoals Rijnenburg, Rijnestein 
en Rijnhuizen”, vervolgt Bart Jan. “Dat waren 
aanzienlijke huizen. Huizen van steen en niet van 
hout, wat gewoonlijk was in die tijd. De stenen 
huizen hadden meerdere verdiepingen. Er werd 
vaak een toren naast gebouwd. In Jutphaas waren 
veel van dit soort huizen.”

Vreeswijk
Hoe anders was het in Vreeswijk. In Vreeswijk 
waren geen families die hun rijkdom startten en 
in de loop der eeuwen hun macht uitbouwden. 
Bart Jan: “De Vreeswijkse ontginningen vonden 
plaats op initiatief en onder regie van kerkelijke 
instellingen. Die kregen zeggenschap en hadden 
veel invloed. Er waren geen kastelen, invloedrijke 
families en dynastieën in Vreeswijk maar wel kerken 
en kloosters. In het gebied van De Wiers vonden 
ontginningen plaats en de rechten gingen naar 
de kapittelkerken. Zo was altijd de bisschop van 
Utrecht in beeld, of het nu links- of rechtsom was.”

Auteur: Hans Kraak
Foto's: Bart Jan Damstra

Versterkte 
verdediging voor 
Vreeswijk door 
de eeuwen heen

De Vaart gefortificeert Ao 1588’ (noorden is onder). Aftekening 1826 door 
architect C. Kram.  Bron: ‘Vreeswijk Voorheen’, p.30 en 31 (Boon, 1972).

Afbeelding rechts: Vreeswijk, 1672 (noorden is onder). 
Aftekening 1826 door architect C. Kram. Bron: ‘Vreeswijk 
Voorheen’, p. 30 en 32 (Boon, 1972).
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Gidsengroep Vreeswijk
De gidsen van Gidsengroep Vreeswijk staan te popelen om - als het 
weer mag - met u door verborgen straatjes en de mooiste plekjes 
langs het water te wandelen en u daarbij te vertellen over de rijke 
geschiedenis van Vreeswijk.

De gidsen hopen dat zij de komende zomer of anders in het najaar 
weer mogen starten met hun rondleidingen. Op het moment dat 
rondleidingen (in welke vorm dan ook) weer mogelijk zijn, leest 
u dit in de Beugelaer en op www.invreeswijk.nl.

Interesse voor een rondleiding? 
Belt u dan met Jan Monster, tel. 06 430 040 43 of mail naar 
gidsengroepvreeswijk@gmail.com.
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Bescherming 
Bart Jan gaat verder: “Na de aanleg van de eerste schutsluizen en sluiskolk in 
1373 volgde de bouw van het eerste buitendijks gelegen blokhuis Gildenborg. 
Dat diende als bescherming van het nieuwe sluizencomplex. Het had een 
toren en ringmuur en het stond op het huidige Raadhuisplein. Tot begin 16e 
eeuw kende dit blokhuis nog enkele opvolgers. Van de blokhuizen zijn geen 
afbeeldingen bewaard gebleven. De bouw en onderhoud van de blokhuizen 
werd gefinancierd door de Utrechtse Gilden. Zij hadden daar zelf groot belang 
bij: het gehele handelsverkeer was afhankelijk van de route door Vreeswijk. 
Daarnaast was het ook belangrijk dat de sluizen niet onbeschermd waren.”Fortificatieplan

“Op een plattegrond uit 1588 is van het dorp Vreeswijk een fortificatieplan 
met verdedigingswerken te zien”, zegt Bart Jan. Hij vervolgt: “Er staan 
twee sluiskolken op. De tweede sluiskolk is in de jaren 1560 aangelegd in 
oorspronkelijk buitendijks gelegen land. Op de kadastrale kaart van 1832 zijn 
achter de verbouwing van de Dorpsstraat opvallende diagonale structuren 
zichtbaar. Deze kunnen duiden op daadwerkelijke uitvoering van de 
fortificatie.”

Kanonnen in het dorpVreeswijk kreeg in 1568 te maken met de tachtigjarige oorlog. Bart Jan: “Bij 
gevechten in 1585 tussen de Staatse troepen en die van Spanje verloren de 
Staatsen en het dorp lag open en bloot. Er kwamen vestingwallen met kanonnen 
erop. In 1672 werd Vreeswijk opnieuw gefortificeerd. Het gebied rondom 
het Raadhuisplein werd zwaar versterkt met palissaden en versperringen. 
Zo ontstond Fort Gildenborg. Door de strategische ligging van het uiterst 
belangrijke Vreeswijk waren er door de eeuwen heen regelmatig vijandige 
troepen te vinden. Iedere eeuw was het wel een keertje raak in Vreeswijk en 
brandde het één en ander plat.”

Fort Vreeswijk werd aangelegd in de jaren rond 1850 in het kader van Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Bart Jan: “Het fort was er ter bescherming van de 
inundatiesluis. In 1870 werd de inundatiekade aangelegd. Deze lag tussen de 
Lekdijk bij Fort Vreeswijk en De Oude Wiers, parallel aan de Wierselaan. De 
inudatiekade vervolgde zijn weg noordwaarts naar Jutphaas en Utrecht. Daar 
waar de kade een wetering doorkruiste, kon de wetering worden afgesloten 
door een damsluis. De kade werd in de jaren vijftig afgegraven.”

Afbeeldingen: De Inundatiekade op de topografische kaart, 1920. De damsluizen.
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Auteur en foto's: Hans Kraak 

Vanaf de volgende editie tref je in de 
Beugelaer een schoolkrant aan, die 
samengesteld is door kinderen van de 
Willem Alexanderschool. Voortaan krijgen 
zij in elke editie twee pagina’s die naar eigen 
inzicht ingevuld mogen worden. Tijdens de 
eerste bijeenkomst werd alvast de naam 
verzonnen: De Kinderclub.
 
In de vorige editie van de Beugelaer (nummer 3 - 
2021) maakten wij kennis met een aantal kinderen 
van de Willem Alexanderschool. Zij lieten zich 
spontaan uit over wat voor invloed het coronavirus 
op hen heeft gehad tot nu toe. Die spontaniteit en 
samenwerking smaakte naar meer. Met de komst 
van een schoolkrant is inmiddels een redactie 
samengesteld. De eerste redactievergadering heeft 
al plaatsgevonden. Je kunt nu alvast kennismaken 
met de leden van de redactie.

KENNISMAKING MET REDACTIE VAN 
‘DE KINDERCLUB’ 

SIMO N E 
K R ANG HAN D

“Ik vind het leuk om mensen 
dingen te laten zien en om 

daarover te vertellen. Het lijkt 
mij leuk om in de Beugelaer te 

vertellen over alles wat er 
gebeurt in het leven.”

L AUR E N KOSTE R 
“Ik vind het leuk om hieraan deel te nemen en om goede ideeën te bedenken."

MAR T VAN SAS
“Ik heb vaker verhalen 
gelezen en geschreven 
en dat vond ik heel leuk. 
Daarom doe ik mee.”

LOT TE DE K RUIJ FF 

“Ik vind het leuk om nieuwe mensen te 

leren kennen. Ik heb al een leuk idee. 

Mijn opa weet veel van Vreeswijk en hij 

kaart in ’t Laantje. Dus ik ga met 

hem praten.” 
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IJsclub Rijn en Lek

Op 15 maart 1943 was ik zes jaar geworden en dus mocht ik op 
1 april naar school. Dat was de oude school uit 1883 die in de 
Schoolstraat stond. In de eerste klas leerde juffrouw van Mastrigt 
ons als eerste rechtop zitten, armen over elkaar en luisteren.

In de tweede klas bij juffrouw van Schuppen zaten we in het 
oude gedeelte van de school. Een somber lokaal met heel hoge 
ramen waardoor je alleen een stukje lucht zag en soms een 
voorbijvliegende vogel. In de hoek stond een enorme kachel die 
met kolen werd gestookt. Het was midden in de oorlog en we 
werden goed geïnstrueerd. Als de sirenes voor het luchtalarm 
afgingen, moest je vlug onder je bank kruipen als bescherming.

In de strenge winter van 1944-1945 werd de school gesloten, 
want er was geen brandstof meer om de kachels te stoken. We 
kregen boekjes en schriften mee naar huis om met Pa of Ma je 
huiswerk te maken. Eén ochtend in de week kon je dan even 
naar school om je werk na te laten kijken en kreeg je nieuwe 
opdrachten mee. 

In de derde en vierde klas hadden we meester Scherpenzeel, 
een man met donker haar, een donkere bril en een, in mijn ogen, 
strenge blik. Van tijd tot tijd kwam Jaap, een schippersjongen bij 
ons in de klas. Die deed niet altijd wat de meester van hem vroeg, 
zodat het zelfs een keer op een gevecht uitliep. Pas nadat hij uit 
de klas was gewerkt, keerde de rust weer terug.

In de vijfde klas kwam meester Hoving, door de jongens 'Papbuik' 
genoemd. De man kon helaas slecht orde houden. Om ze rustig 
aan het werk te krijgen, beloofde hij Verkade plaatjes. 

In de 'hoogste' klas zaten we bij meester Kelfkens. We kregen 
naast de gewone vakken ook zangles. Berucht was het zwarte 
latje van de meester. Zat je met je achterbuurvrouw te kletsen 
dan wist dat latje je vingers wel te vinden. 

Na Hoving kwam meester van der Horst in klas vijf. Hij was in 
Indië geweest en hoewel wij niet bij hem in de klas zaten, leerde 
hij ons, na schooltijd, batikken. Ook speelde hij viool. In mijn klas 
zaten vijf meisjes die mandoline speelden en zo ontstond er, 
onder zijn leiding, een schoolorkest. We oefenden iedere week en 
speelden op feest- en ouderavonden liedjes uit de bundel; 'Kun je 
nog zingen, zing dan mee'.

De school was mede door de bominslag in de ‘Barbarakerk’ 
gehavend en moest dan ook nodig vervangen worden. Een 
nieuwe school kwam er in de Koninginnenlaan. Voor het zover 
was, werd onze lengte gemeten, zodat we een schoolbank 
zouden krijgen die op maat was gemaakt. Na de verhuizing heb 
ik nog een paar jaar op de nieuwe school gezeten en er een leuke 
tijd gehad.

Rina Copier van den End

Foto's: Rina Copier

- column -

BERUCHT WAS HET 
ZWARTE LATJE

Bij de school

In de Schoolstraat
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PLEZIERVAART 
PASSEERT VREESWIJK
 
Foto: JBF Photographer
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VAKKUNDIG MAATWERK IN KLIMAATBEHEERSING

Nijverheidsweg 9HH
3433 NP  Nieuwegein

T 030 - 604 30 73
www.scholmanservicebedrijf.nl

 

LUNCH 
DINER 
DRINKS

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

ook voor een heerlijke 
lunch kunt u bij ons terecht! 

Als ik me niet vergis was je eerder wijkagent, klopt dat? 
En hoe ben je dan in Vreeswijk verzeild geraakt?
Na een aantal jaren in Dordrecht te hebben gewerkt heb ik 
gesolliciteerd naar de functie van wijkagent in Vreeswijk.

Wat zal je het meest bijblijven van Vreeswijk, als je over 
een paar jaar nog eens terugdenkt?
Het meest bijzondere aan Vreeswijk vind ik dorpse sfeer welke 
behouden is gebleven.

Wat was het leukste wat je meemaakte in Vreeswijk?
Ik vond de Sinterklaas intocht en Vreeswijk bij Kaarslicht 
ontzettend leuk, de opzet maar ook de sfeer was zo ontzettend 
goed!

Zijn er typische Vreeswijkse aandachtspunten?
Een groot gedeelte van de bewoners van Vreeswijk kent elkaar, 
daarin wijkt Vreeswijk af van andere wijken. Wat ik gemerkt heb is 
dat men veel zelf oplost en weinig meldingen bij de politie doet.

Hoeveel tijd per week (gemiddeld) kan je op straat zijn als 
wijkagent? En hoeveel tijd heb je nodig voor andere taken?
Dit is heel verschillend. Door diverse omstandigheden, denk 
aan inzetten van Mobiele Eenheid, ziekte en quarantaine, zal de 
wijkagent soms wat minder in de wijk kunnen zijn. Het streven is 
zoveel als mogelijk.

Zijn er nog andere onderwerpen die je hier graag aan de 
orde zou willen stellen?
Ik wil graag een ieder bedanken voor het vertrouwen en de 
samenwerking.

AFSCHEID 
WIJKAGENT
Interview met Linda Terlouw

Auteurs: Piet Daalhof/Linda Terlouw

AL 40 JAAR HET VERTROUWDE ADRES VOOR 
AL UW VERZEKERINGEN EN HYPOTHEKEN

Wij zijn een onafhankelijk assurantiekantoor en 
komen persoonlijk bij u thuis voor het geven van 
een goed en passend advies, of het nu gaat 
om een inboedelverzekering, autoverzekering of 
een hypotheek.

Wij doen zaken met vrijwel alle 
verzekeringsmaatschappijen en geld-verstrekkers.

Bij een eerste hypotheekgesprek brengen wij geen 
kosten in rekening. 

Mauritsstraat 3
3433 CG Nieuwegein
030 601 9988
info@ahoogendoornassurantien.nl
www.ahoogendoornassurantien.nl

https://www.scholmanservicebedrijf.nl/
https://www.restariahetanker.nl/
https://www.ahoogendoornassurantien.nl/
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Museumwerf Vreeswijk heeft eindelijk een entree 
met allure. Als een echt boegbeeld trekt een losse 
akenkop daar op prikkelende wijze de aandacht. Het 
voorschip is van een oude bekende: het Vreeswijkse 
zandschip Christina.
De Beugelaer verhaalde eerder over het zandschip dat onder 
schipper Adriaan Pieter van Dijk en zijn vrouw Stien Eikelboom 
tussen 1922 en 1954 deel uitmaakte van de Vreeswijkse 
zandwinningsvloot. Voor haar behoud deelde de Museumwerf 
het schip in drieën en bedacht voor elk stuk een prominente 
functie: de scheepskop als boegbeeld, het losse ruim als 
overdekte doorloop tussen twee gebouwen en de scheepskont 
als verhalenschip over de zandwinning en de familie van Dijk.

Nadat het voorschip was opgeknapt, werd het de tijd voor de 
bekleding van de nieuwe functie. Maar eerst moest de kop 
worden verplaatst. Op 9 juni jl. was het zover. Met zwaar materieel 
en onder de kundige leiding van de Nieuwegeinse Firma 
Brouwer, Zwaar en Speciaal Transport BV werd de scheepskop 
bijna moeiteloos op zijn plaats gezet. Vervolgens werd het losse 
scheepsruim naar een tijdelijke werkplek verkast. Christina’s 
achterschip wordt te zijner tijd verplaatst.
De hijsklus werd op de voet gevolgd door nazaten van schipper Van 
Dijk. Voor hen en de museumwerfmedewerkers was deze 9e juni 
een speciale dag. Bij de Van-Dijken kwamen vele herinneringen 
omhoog en was er dankbaarheid voor het behoud van hun schip. 
Voor de Museumwerf was dit weer een belangrijke stap vooruit.

Auteur en foto's: Cisca de Ruiter, 
Museumwerf Vreeswijk

Entree Museumwerf 
Vreeswijk met allure

De boeg die nu bij de ingang staat, is echt het boegbeeld geworden 
van de Museumwerf. Het losse ruim werd ook verplaatst, zij het 
naar een werkplek midden op het terrein.  Nadat dit scheepsdeel 
is opgeknapt en ingericht als corridor, vindt opnieuw een 
omvangrijk transport plaats. Maar daarover te zijner tijd meer. 

Christina’s losse ruim waarin schipper van Dijk miljoenen tonnen Lek-
bodem schepte, wordt op de tijdelijke werkplek omgetoverd tot corridor.

Woensdag 9 juni werd de verplaatsing uitgevoerd onder de deskundige 
leiding van de firma Brouwer, Zwaar en Speciaal Transport BV.

Schippersdochter Eef van Dijk en 
Museumwerfmedewerker Lydia Kroeze.
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VOOR AL UW ELEKTROTECHNISCHE 
WERKZAAMHEDEN

royinstallaties@outlook.com
06-24667372 - Nieuwegein

OPENINGSTIJDEN
Dinsdag t/m vrijdag 08:30 t/m 17:00 uur
Zaterdag   08:00 t/m 15:00 uur

Dorpsstraat 36 
3433 CL Nieuwegein

030-6061807
www.haarstudiochantal.nl

      haarstudiochantal

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.

Focus

ZORGELOOS
RIJDEN IN EEN
NIEUWE FORD

Ford Nieuwegein
Ambachtsweg 2

Tel. 030 600 6464

Tijdelijk extra voordelig met Ford Private Lease
Al vanaf € 255 per maand!

Puma Fiesta

De getoonde (vanaf)prijzen zijn altijd inclusief BTW en zijn, tenzij anders weergegeven, gebaseerd op een looptijd van 60 
maanden en 10.000km p.j. De actie is geldig t/m 31 maart 2021.

Maak nu een showroomafspraak:
zeeuwenzeeuw.nl/privateshopping

NIEUWE FORD
Focus

NIEUWE FORD

Puma Fiesta

https://www.facebook.com/roy.dejong.54
http://www.haarstudiochantal.nl
http://ac-keuringen.nl/
http://www.vonneshomestyling.nl
https://www.zeeuwenzeeuw.nl/vestigingen/ford-nieuwegein/
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O N D E R N E M E R  I N  B E E L D 

Waar vogelvoer of etensresten te vinden 
zijn, daar zijn plaagdieren graag!

Last van ratten, muizen, wespen, bijen of andere 
plaagdieren in en om de woning? Bel 14 030 en geboren en 
getogen Vreeswijker John Zuurhout helpt u uit de brand!

John, immer getooid met hoed, begon zijn lange carrière als 
dierverzorger bij TNO. Voor wetenschappelijk onderzoek fokte 
hij daar ratten en muizen. “Dat deed ik zo goed dat ik me ben 
gaan toeleggen op het verdelgen”, vertelt hij lachend. John werd 
plaagdierenbestrijder en werkte 30 jaar lang in dienst van de 
gemeente Nieuwegein. De laatste jaren werkt hij voor zichzelf, wel 
met de gemeente Nieuwegein als één van zijn klanten.

“Ik adviseer altijd om overlast eerst bij de gemeente Nieuwegein te 
melden via telefoonnummer 14 030. De gemeente verwijst de klacht 
dan naar mij door. Zo worden in het geval van overlast door ratten 
en muizen de kosten voor burgers door de gemeente overgenomen. 
Voor bedrijven is alleen de rattenbestrijding gratis mits geadviseerde 
maatregelen worden uitgevoerd. Bij insecten is het eerste adviesgesprek 
op kosten van de gemeente. Zonder melding bij de gemeente betaal je 
alle kosten zelf. Dit is echt heel attent van de gemeente Nieuwegein 
richting haar bewoners. Veel andere gemeenten zijn niet zo coulant”, 
vertelt John.

In Vreeswijk wordt John vaak te hulp geroepen vanwege overlast door 
ratten. John: “Alvorens de overlast aan te pakken ga ik eerst op zoek 
naar de oorzaak. Een rat of muis komt namelijk nooit in je tuin vanwege 
het mooie uitzicht. Nee, er moet wat aan de hand zijn. Het kan een 
defect aan het riool zijn of er hangt vogelvoer. Vergeet niet, ratten en 
muizen klimmen tegen palen en muren. Haal je het vogelvoer weg zul 
je zien dat de ratten en muizen met een paar dagen ook weg zijn.”

Vroeger besteedde John 70% van zijn tijd aan bestrijding en 30% aan 
voorlichting. Nu is het omgekeerd. John legt uit: “Buiten mogen er geen 
bestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden, dus voorlichting hoe 
overlast te voorkomen is steeds belangrijker geworden. Belangrijkste 
reden blijft voedsel; etensresten in en om het huis, weet dat het een 
open uitnodiging is voor plaagdieren.”

Bijen, wespen en hommels kunnen ook overlast geven. “Er hoeft maar 
een kleine opening in de buitenmuur te zitten en voor je het weet heb 
je een nest in de spouwmuur. Zeker een bijennest wordt groot en moet 
weggehaald worden. Bij een bijenzwerm schakel ik een imker in, die 
zijn er blij mee. En maak nooit de invliegopening dicht, dan knagen ze 
zich verder een weg door het huis met alle gevolgen van dien. Ook bij 
bijen, wespen en hommels dus altijd met 14 030 bellen”, aldus John.

ACCURAAT PLAAGDIERENBESTRIJDING
Auteur: Ghislaine Schilder
Foto's: Accuraat Plaagdierenbestrijding
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John Zuurhout
06 - 24 97 24 10

info@accuraatplaagdieren.nl
www.accuraatplaagdieren.nl



24

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

  V   W   E   E   N   E   D   A   P   L   E   D   N   A   W   R   N

  L   O   V   H   F   L   O   E   E   M   N   E   O   T   A   O   A

  K   R   U   L   W   I   L   G   O   R   M   D   R   W   R    E   R

  R   T   L   H    I   D   A   O   O   O   E   N   D    I   T   N   S

  G   E   E   A   A   N   B   O   O   N   E   L   M   J   E   L   O

  L   L   E   L   J   N   D   B   N   P   L   E   A   G   W   D   B

   I   E   B    K   E   E   L   E   P   T   Y   K   N   E   A   A   N

  W    P   A   S   G   E   N   O   R   E   X    I   N   D   L   R   A

  T   K   R   E   P   A   R   E   K   S   R   E   E   N   N   E   A

  A   E   W   P   P   P   U   N   V   R   T   E   S    I   O    I   L

  K   V   A   P   N   R   C   K   A   E   A   R   N   L   O   L   D

  E   R   E   E   W   L   L   A   A   L   R   A   U   B   T   U   B

  K   L   Z    I   E   N   J   G   M   S   E   B   K    I   O   P   O

  S   L   L   S   C   H   O   R   S   B   T   P   E   W   K   O   O

  E   G   R   A   A   L   E   Z   A   H    I   A   S   S    I   P   M

  R   O   T   M   O   O   B   F   O   O   L   U   N    I   T   L   E

  K   S   U   X   A   T   B   L   O   E   S   E   M   J   M   O   G

  A   B   O   M   E   N   T   U   O   H   L   E   K   N   E   V   K

  T   U   O   H   R   E   Z   J    I   H   C   S    I   Z   R   E   P

24

VREESWIJKSE  WOORDZOEKER
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: BOMEN EN STRUIKEN 

Mail de oplossing, uw naam en telefoonummer naar beugelaer@invreeswijk.nl en maak kans op: een originele 
Vreeswijkse vlag en een cadeaubon van Broodje Vreeswijk. De inzendingstermijn sluit op 20-09-2021.

24

Abeel
Appelboom
Blad
Bloesem
Bosrank
Cambium
Dennenappels 
Eikel

Elzenprop-
pen 
Floeem
Groen
Hazelaar
Jaarringen
Jeneverbes
Kastanje

Katwilg
Kersenboom
Kraakwilg
Krulwilg
Linde
Loofboom
Mispel

Naaldboom
Natuur
Nordmann
Park
Perenboom
Perzisch ijzerhout
Populier

Schors
Stok
Tak
Taxus
Treurwilg
Twijg
Venkelhout

Vlinderstruik
Wandelpaden
Wegedoorn
Wortel
Xyleem
Zilverspar
Zwarte walnoot

OPLOSSING:

De winnaar wordt bekend gemaakt op onze website www.invreeswijk.nl en op onze Facebookpagina “InVreeswijk”.

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


WINNAAR VREESWIJKSE WOORDZOEKER
De oplossing van de prijspuzzel van editie 3 is: Bij iemand rozen op het pad strooien - 
iemand zijn leven veraangenamen. De winnarers is: Arina Oorburg-Cornet. 
De prijsuitreiking heeft nog niet plaatsgevonden. De foto van Arina met de 
supermooie Vreeswijkse vlag plus een boeket van Bloemenshop4Roses zie je 
in editie 5.

Na het succes van vorig jaar, komen er ook dit jaar Vreeswijkse Kerstballen, maar… met een andere skyline! Je herkent 
het kippenbruggetje, het pand van De Stijl (Dorpsstraat 44) en de panden aan de Dorpsstraat 54 en 55. De Vreeswijkse Kerstbal 
is er dit jaar in de kleuren bordaux rood en goud. Prijzen: per stuk € 5,95, per set van 2 stuks € 10,00. Met de opbrengst 
ondersteunt u de Vreeswijkse activiteiten. 

Later volgt meer informatie over de verkoop van de kerstballen. 
Deze kunt u vinden op www.invreeswijk.nl.

VREESWIJKSE KERSTBALLEN
ZE ZIJN ER (BIJNA) WEER…

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

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

HET GRILL RESTAURANT 
VAN VREESWIJK
Kom genieten van de lekkerste 
specialiteiten!
T 030-6063346

OOK K ANS MAK E N 

OP E E N LEUK E PR IJS?

Mail de oplossing naar beugelaer@invreeswijk.nl. 

Wie weet bent u de volgende prijswinnaar.

https://www.kings-valley.nl/
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VREESWIJK VITAAL 
brengt jong én oud in beweging 

Het moeten thuisblijven tijdens de coronaperiode heeft ons allen geen goed gedaan. Te weinig beweging plus 
flink wat extra kilo’s zwaarder. Gelukkig versoepelen de maatregelen en daarom vindt Marjon Eijpe het de 

hoogste tijd om weer in beweging te komen. 

Zij zag tijdens het sporten veel Vrees-
wijkers binnen zitten. “Kom toch van 
die bank af”, dacht Marjon en zij besloot 
om de werkgroep Vreeswijk Vitaal op te 
richten die alle Vreeswijkers (van jong tot 
oud) de mogelijkheid biedt om te gaan 
bewegen én om meer kennis te krijgen 
over gezondere voeding. “We willen 
niet belerend zijn, maar als je let op je 
voeding dan voel je jezelf energieker”, 
aldus Marjon.

Sportakkoord
“Iedereen weet dat een half uurtje 
bewegen per dag goed voor je is”, 
vertelt een enthousiaste Marjon. “Ik 
ben het gaan doen en het is fijn om 
lekker te bewegen. Het is mij gelukt 
en dat fijne gevoel gun ik iedereen. Ik 
ben met Carin van Meegen en Monique 
de Beer van Dorpshuis Fort Vreeswijk 
gaan overleggen. Samen hebben we 
een oproep gedaan om meer mensen 
hierbij te betrekken. We zijn met een 
groep van zes personen vol energie 
aan de gang gegaan. Onder andere 
is inmiddels het sportakkoord van de 
gemeente Nieuwegein ondertekend en 
is er een mooi beweegprogramma tijdens 
de Nationale Sportweek in september 
opgesteld. Verder is er gewerkt aan een 
netwerk. 

Zo is er contact met het ROC waar veel 
kennis is over hoe je mensen in een wijk 
aan het bewegen krijgt. En het ROC heeft 
een Vitaliteitslab dat ingezet kan worden.”

Aanbod uitbreiden
Vanuit Fort Vreeswijk is er al een 
aanbod om mee te doen aan 
bewegingsactiviteiten. Waarom dan 
Vreeswijk Vitaal? Marjon: "Wij willen dat 
aanbod uitbreiden en iedereen aan het 
bewegen krijgen. Maar het gaat verder 
dan bewegen. Het mooiste is dat mensen 
meedenken met het ontwikkelen van 
activiteiten en het dan ook zelf gaan 
organiseren. Zo kan je elkaar motiveren 
om mee te doen.”

Dorpshuis 
Ook Monique de Beer (Dorpshuis Fort 
Vreeswijk) is enthousiast en vindt dat 
Vreeswijk Vitaal past bij hoe het Dorpshuis 
het graag ziet. “We willen graag dat 
mensen zélf met een initiatief komen en 
het ook organiseren. Wij zijn goedwillende 
vrijwilligers, maar we zitten aan onze taks 
wat inzet van vrijwilligers betreft. Als 
je meer wilt, dan moeten er ook meer 
mensen bij. Het Dorpshuis is van iedereen 
en als je een idee hebt waaraan andere 
buurtbewoners kunnen meedoen, dan 
zijn er veel faciliteiten mogelijk.

Ik vind het mooi als er een groep ontstaat. 
Het allerleukste is het contact en plezier 
hebben met elkaar.” 
Monique vervolgt: ”Juist die vergeten 
groep, van tussen de zestien en vijftig jaar 
kunnen we mooie activiteiten bieden. 
Vreeswijk Vitaal is een mooi initiatief en 
een duw in de goede richting.”

Nationale Sport- en 
Beweegweek bij Fort Vreeswijk 
Tijdens de Nationale Sport- en 
Beweegweek Nieuwegein geven we je 
een voorproefje van wat Vreeswijk je 
zoal te bieden heeft. Deelname is gratis. 

Wil je vaker meedoen? Laat het ons 
weten! Bel naar 030 608 1444, stuur 
een e-mail naar vitaal@fortvreeswijk.nl. 
Langskomen bij het fort kan natuurlijk 
ook.

Het programma tijdens de Nationale 
Sportweek*
* Programma onder voorbehoud. Bekijk 
de website www.fortvreeswijk.nl voor 
het meest actuele programma. 

Alle activiteiten zijn of starten op Fort 
Vreeswijk.

Op de foto van links naar rechts Hans Kraak, Karin Louisse, Koos Hofs, Marjon Eijpe, Monique de Beer. (op de foto ontbreekt Maarten Postema)
Auteur: Hans Kraak
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27HET PROGRAMMA TIJDENS 
DE NATIONALE SPORTWEEK

Datum Activiteit Tijden Voor wie Kosten Aanmelden

Dinsdag 21 september Meer bewegen voor 
ouderen - Openbare les 

09.30 - 10.15 uur
10.30 - 11.15 uur

Voor 65 + Geen Tot 20 september

Dinsdag 21 september Line Dance 19.30 - 21.00 uur Volwassenen

Woensdag 22 september Koersbal 10.00 - 12.00 uur Volwassenen Geen Niet nodig

Woensdag 22 september Sportieve kinderactiviteit 14.30 - 16.00 uur 4 tot 12 jaar €1,00 Tot 21 september

Woensdag 22 september Dansen op de stoel 14.00 - 14.45 uur Voor ouderen en mensen 
met dementie

Geen Tot 21 september

Vrijdag 24 september Peuter beweeg-parcours 10.30 - 11.30 uur 2 tot 4 jaar Geen Niet nodig

Vrijdag 24 september Wandelgroep 2 afstanden 10.00 - 11.30 uur Iedereen Geen Niet nodig

Zaterdag 25 september Survivalrun clinic 11.00 uur
13:00 uur
16:00 uur

Jeugd van 8 t/m 11 jaar 
Jeugd van 12 t/m 15 jaar
iedereen vanaf 16 jaar en 
ouder

Geen Tot 23 september

Zondag 26 september Fietstocht langs Hollandse 
Waterlinie objecten; afstand 
40 km

13.00 uur Iedereen €1,00 Tot 24 september

Zondag 26 september Salsa-dansen met live band 16.00 - 17.00 uur Volwassenen €2,00 Niet nodig

Zondag 26 september Afsluiting Nationale 
Sportweek - Vitaal Vreeswijk

17.00 uur Iedereen

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 >>

http://www.communigators.nl


2828 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/Beugelaer

KOM BINNEN, KOM KIJKEN, DOE MEE!  

NIEUWE START IN SEPTEMBER
Het Dorpshuis Fort Vreeswijk gaat in september weer met de meeste activiteiten van start. 
Hoera! We heten alle inwoners van harte welkom om deel te nemen aan een activiteit, 
binnen te lopen voor een praatje en een kopje koffie, of om eens een kijkje te nemen bij 
een activiteit. In het schema hiernaast zie je wat er elke week te doen is.

VACATURES:
Het beheerteam 
Het Dorpshuis wordt beheerd door een team van beheerders. 
Het team zorgt ervoor dat je er elke dag terecht kan en alle 
activiteiten plaats kunnen vinden. We hebben er allemaal plezier 
van dat het er binnen goed uitziet, het warm is en dat er koffie 
is. Door de werkzaamheden over het team te verdelen blijft het 
voor iedereen leuk en behapbaar om te doen. Elke beheerder 
heeft één vaste dag of dagdeel per week dienst. We zoeken voor 
de woensdag, donderdag en/of een dag in het weekend een 
extra beheerder, zodat we de taken wat meer kunnen verdelen. 

Barvrijwilliger 
Bij allerlei activiteiten, feestjes en vergaderingen is er een 
barvrijwilliger die zorgt voor de consumpties. Je werkt in een 
team van vrijwilligers en je bepaalt zelf wanneer je dienst 
doet. Dat kan overdag zijn of ’s avonds, doordeweeks of in het 
weekend. 

Barcoördinator
Voor het team van barvrijwilligers zijn we op zoek naar een 
coördinator. Als barcoördinator maak je het rooster voor de 
bezetting van de bar. In overleg met de vrijwilligers plan je ze in. 
Nieuwe barvrijwilligers sta je te woord en werk je in.

Kinderactiviteit op woensdagmiddag
Oproep namens de kinderen. Hallo allemaal. Wij, kinderen in 
Vreeswijk en omgeving, genieten iedere keer weer van de leuke 
activiteiten op het Fort. Heerlijk samen spelen, knutselen en we 
doen nog veel meer leuke dingen zoals speurtochten. 

Nu horen wij dat twee van onze ‘juffen’ er na de vakantie mee 
gaan stoppen. Dat vinden wij erg jammer! Wij willen dan ook 
de juffen die blijven, helpen met het vinden van nieuwe juffen 
of meesters, die één keer in de maand op de woensdagmiddag 
willen helpen. Dan kunnen wij blijven spelen en knutselen 
op het Fort, want dat willen we niet missen. Volgens de juffen 
zijn we heel netjes, we helpen met opruimen en laten buiten 
geen rommel slingeren. Juf Carin is heel benieuwd wie er vanaf 
september wil komen helpen. Heb je zin en tijd, dan kun je een 
mailtje sturen aan vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com. 

Kinderen begeleiden bij ridder-, prinsen- en prinsessenfeest 
Op zondagmiddag 24 oktober verwachten we zo’n 60 kinderen 
uit de buurt voor dit feest. Vind jij het leuk om een groepje 
kinderen te begeleiden? Of wil jij de knutseltafel voor je 
rekening nemen? Dan hebben we jou er heel graag bij! 

Lunchcafé op vrijdag
Iedere vrijdag om 12.00 uur schuiven wijkbewoners aan voor 
een gezonde warme lunch. De vrijwilligers koken om de beurt 
op vrijdag en verzinnen iedere keer weer een verrassend 
tweegangenmenu. De waardering van de gasten is erg groot. 
Mensen vinden het fijn dat ze die dag niet zelf hoeven te koken, 
lekker kunnen aanschuiven en een praatje kunnen maken. Als 
vrijwilliger ben je één keer in de drie weken aan de beurt om 
samen met iemand anders te koken.

Programmeren cultuur op zondag 
Iedere laatste zondag van de maand organiseren we 
Soep&Cultuur. We beginnen om 16.00 uur met een uur cultuur. 

DORPSHUIS HEEFT HULP NODIG – VEEL VACATURES!
Het Dorpshuis is ván en vóór wijkbewoners. Het hele Dorpshuis draait op vrijwilligers. 
We doen alles zelf en we doen veel. Met elkaar proberen we voor iedereen een mooi 
programma aan te bieden. Bij sommige activiteiten en werkzaamheden hebben we hard 
(extra) hulp nodig. Wil je je ook inzetten voor een goed lopend Dorpshuis? 
Kijk dan naar onderstaande vacatures. Heb je belangstelling om te helpen, en/of wil je eerst meer weten? 
Neem dan contact op met Carin van Meegen via vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com of loop binnen bij het Dorpshuis en 
meld je bij één van de beheerders.



29Dat kan van alles zijn: ingetogen luisterliedjes, klassieke muziek, meezingen 
met een groot koor of met smartlappen, theater, gedichten of swingen 
met een steengoede band. We eindigen de middag met het genieten van 
heerlijke huisgemaakte soep. De middagen worden goed bezocht en in de 
programmering wordt steeds gekeken naar voldoende variatie zodat er in 
een jaar voor elk wat wils voorbijkomt. Het team van Soep&Cultuur is op zoek 
naar een collega die mee wil denken over de programmering.

Organiseren beweegactiviteiten
De nieuwe activiteitengroep Vreeswijk Vitaal gaat van start in de Nationale 
Sportweek in september. Zie pagina 26, Vreeswijk Vitaal brengt jong én 
oud in beweging. Die week geven zij het startsein voor een programma 
om inwoners van Vreeswijk te stimuleren om meer te bewegen. Ze zoeken 
een vrijwilliger die mee wil helpen organiseren en een vrijwilliger die een 
beweegprogramma kan uitvoeren.

Bingo
Eén vrijdagavond per maand stroomt het Dorpshuis vol met enthousiaste 
bingospelers. De organisatie van de bingo zoekt versterking van twee 
personen. Vind je het leuk om de bingo te draaien en de prijzen in te kopen? 
Dan ben jij de geschikte man of vrouw. 

KOOR GEINSE WIJSJES - START 2 SEPTEMBER 
Mensen met dementie, mantelzorgers, buurtbewoners en vrijwilligers zingen 
samen in het koor Geinse Wijsjes. Muziek raakt iets aan waar dementie geen 
vat op heeft. We zingen bekende liederen die goed in het gehoor liggen. 
We zingen één- en tweestemmig, vooral Nederlandse en Engelse liederen. 
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. Voor deelname aan het koor betaal je een 
contributie van € 20,- per maand. Met een N-pas € 5,-. Een begeleider kan 
gratis meezingen. Helpen als vrijwilliger? Wil je gratis meezingen en als 
vrijwilliger een handje helpen, dan word je met open armen ontvangen. Het 
koor repeteert vanaf 2 september elke donderdag van 14:30 - 15:30 uur in het 
Dorpshuis, onder pianobegeleiding van een koordirigent. Belangstelling? Je 
kunt je opgeven bij het Ontmoetingscentrum Nieuwegein 06-20701118 of bij 
het Dorpshuis.    
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WEEKAGENDA DORPSHUIS
SEPTEMBER

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

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

WOENSDAG  
Ontmoetingscentrum  09.00 - 16.00 uur
Koersbal   10.00 - 12.00 uur
Inloop   09.30 - 12.00 uur
Schaakclub   14.00 - 16.00 uur
Kindermiddag  14.30 - 16.00 uur
Geinfilmers   19.30 - 22.30 uur

DONDERDAG 
Ontmoetingscentrum  09.00 - 16.00 uur
Oriëntatiecursus tekenen  09.30 - 11.30 uur
en schilderen
Creatieve workshop    10.00 - 11.30 uur
Puzzelruilbeurs   13.00 - 14.00 uur
Koor Geinse Wijsjes  14.30 - 15.30 uur
Eetcafé     17.30 - 19.00 uur

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
Pub-Quiz 1 x per maand ovb 20.00 - 22.30 uur

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

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



30 GLUREN BIJ DE BUREN - 
5 SEPTEMBER 
Fort Vreeswijk is gastheer voor Gluren bij 

de Buren. Het evenement vindt op zondag 
5 september eenmalig buiten plaats. 

Honderden tuinen verspreid door heel Nederland 
worden omgetoverd tot openluchtpodium voor één dag. 

Veilig in de frisse lucht Gluren bij de Buren kan tussen 12:00 
en 17:00 uur. Podiumkunstenaars van alle disciplines staan 
te trappelen om weer te spelen en de oren en ogen van onze 
bezoekers snakken naar live optredens. Bij Gluren bij de Buren 
krijgen zowel groene blaadjes als ervaren rotten een toneel 
toebedeeld. Het publiek flaneert van verkwikkende tunes 
naar hartverwarmende theaterspektakels. Je bent van harte 
welkom om te genieten van dit leuke evenement. Welke 
optredens je kunt meemaken op het Fort, lees je in het speciale 
programmablad of op de website van glurenbijdeburen.nl. 

CREATIEF SCHILDEREN - 
VANAF 6 SEPTEMBER 
Vanaf maandag 6 september starten de lessen creatief 
schilderen met een nieuwe docent. Greet van Dijk begeleidt 
je in je eigen creativiteit. Ze geeft tips voor gebruik van 
materialen, leert je op een andere manier kijken naar een 
voorwerp en helpt je over eventuele drempels heen. Het doel: 
plezier hebben in wat je doet in een fijne sfeer met leuke 
mensen. Meedoen kan elke maandagochtend van 10.00 - 12.00 
uur en maandagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. Interesse? 
Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Meld je aan voor een 
kennismakingsles via info@fortvreeswijk.nl of loop binnen en 
meld je bij de beheerder. De lessen kosten € 19,50 per maand 
inclusief koffie/thee. Een N-pas geeft € 4,50 korting.

WERELDKEUKEN - 
VANAF 10 SEPTEMBER
We gaan weer van start met de Wereldkeuken – een cursus 
internationaal koken voor kinderen van 10 tot 14 jaar. 
Op de vrijdagen 10, 17 en 24 september en 1 oktober 
(17.00-19.00 uur) krijgen de tieners les in het bereiden van 
gerechten uit Finland, Suriname, Syrië en Koerdistan. De koks 
die helpen wonen allemaal zelf in de wijk. Op 8 oktober sluiten 
we de cursus af: dan mogen de ‘wereldkoks’ gasten uitnodigen 
(kosten voor de gasten; € 5,-,  een N-pas geeft korting). 
Deelname aan de cursus kost € 25,-. N-pashouders betalen
 € 10,-. 

Om de avonden goed te laten verlopen zijn er alle keren twee 
ouders aanwezig om te helpen. Meedoen? 
Aanmelden kan door uiterlijk 7 september een mail te sturen 
aan info@fortvreeswijk.nl (graag Wereldkeuken vermelden in 
de onderwerpregel). 

KINDERACTIVITEITEN -
VANAF 15 SEPTEMBER
Op de woensdagen 15 september en 13 oktober kunnen 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar tussen 14.30 en 16.00 
uur weer deelnemen aan verschillende kinderactiviteiten, 
denk aan spelletjes, speurtochten, knutsel of dansen. Wat 
we precies gaan doen op beide data is op het moment dat 
we dit schrijven nog niet bekend. Actuele informatie vind 
je op de Facebookpagina van Fort Vreeswijk. Heb je vragen 
of wil je je aanmelden? Neem dan contact met ons op via 
vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com. 

Foto: Marja van Eijk
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Zondag 26 september is het Burendag, een 
jaarlijks terugkerend feest dat je samen met je 
buren en de buurt viert. Het is een dag waarop 
je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen 
iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Zin om mee te 
doen? Nodig dan je buren uit om samen op stap te gaan. Jullie 
kunnen meedoen aan twee activiteiten: een gezamenlijke 
fietstocht en/of een dansactiviteit. Deelname kost €2,- per 
activiteit. Neem je je buren mee dan nemen zij gratis deel. 
Voor €2,50 kun je daarnaast nog genieten van een kopje soep. 

Fietstocht
De fietstocht van 40 km start en eindigt op Fort Vreeswijk. 
Om 16.00 uur start daar het dansen. Actuele informatie over de 
fietstocht vind je op Facebook (Fort Vreeswijk) en op 
www.invreeswijk.nl/fietstocht-vitaal. 

Dansen (soep&cultuur) 
We trappen op Burendag een nieuw seizoen Soep&Cultuur 
feestelijk af; we gaan dansen! Het belooft een feest voor jong 
en oud te worden, met swingende muziek. Om 16.00 uur 
treedt Salsaband Salero uit Amsterdam op. Onder leiding van 
Minco Coenraad spelen ze oude salsakrakers als Anacaona, 
Idilio en Sonambulo, maar ook nieuwe songs van de Spaanse 
band Tromboranga. Wie wil kan zelf meedoen en zo de 
basis-danspassen leren. Met deze dansactiviteit sluiten we de 
Nationale Sportweek af.

DE UKELELIES - 
ZONDAG 31 OKTOBER
Soep&Cultuur vindt elke laatste zondag van de maand plaats, 
van 16.00-17.00 uur. Iedere maand is er een leuke voorstelling. 
We sluiten de middag altijd af met een kop huisgemaakte soep.
Wegens groot succes en op veler verzoek komen ze weer 
naar het Dorpshuis: de vrolijke Ukelelies uit Utrecht. Vijftien 
vrouwen op de ukelele; meezingen, lachen en veel vrolijkheid 
gegarandeerd. Entree: €2,-. Voor €2,50 kunt u genieten van een 
kop soep erbij.

Workshop: ukelele leren spelen in 1 uur!
In één uur de basis leren van het ukelele spelen? Dat kan. In 
dit ene uur, vooraf aan het optreden, leert Harriet Zuidervaart 
je de eerste beginselen van de ukelele en een aantal 
basisakkoorden. Met deze basisakkoorden kan je jezelf al met 
tal van liedjes goed begeleiden. 

Heb je zelf een ukelele, neem die dan mee. Heb je er geen 
dan hebben wij er één beschikbaar voor je. Tijd workshop: 
14.45 – 15.45 uur. Kosten: € 2,-. Aanmelden kan tot 26 
oktober via: info@fortvreeswijk.nl (graag Workshop 
ukelele vermelden in de onderwerpregel).

RIDDER-, PRINSEN- EN 
PRINSESSENFEEST - 
ZONDAG 24 OKTOBER 
Prinses Mathilda en ridder Roeland vieren 24 
oktober hun verjaardag op het Fort. Ben jij 
een prins, prinses of ridder? Kom dan zondag 24 
oktober naar het Dorpshuis. Het feest is voor kinderen van 
4 tot 8 jaar, en duurt van 14.00-16.00 uur. De kosten zijn € 2,-. 
Voordat prinses Mathilda en ridder Roeland komen gaan we 
eerst knutselen. En oefenen: hoe loopt een prins(es) eigenlijk, 
hoe moet je zwaaien en glimlachen? Als ridder maak je je 
eigen schild met je familienaam erin. En kun je al ringsteken? 
Ook maken we een cadeautje voor Mathilda en Roeland. Om 
15.00 uur komen ridder Roeland en prinses Mathilda. We 
zingen ‘lang zullen ze leven’, drinken limonade en eten taart. 
Roeland en Mathilda vertellen over hun avonturen en hoe ze 
elkaar hebben leren kennen. Daarna leren ze ons een ridder- en 

prinsessenlied. Om 15.30 uur gaan we film kijken. 
We eindigen de middag met een groot bal voor 

alle prinsen, prinsessen en ridders. 
Als je het leuk vindt dan mag je verkleed 
komen. Aanmelden kan t/m 19 oktober via 

info@fortvreeswijk.nl. Je kunt je ook bij de 
beheerder in het Dorpshuis aanmelden.
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Ieder kind moet de mogelijkheid 
hebben om kennis te maken met 
het spelen van muziek. 
Dat is wat we vinden in het Dorpshuis. In Hans Viezee hadden 
we de perfecte muziekdocent gevonden. Jammer genoeg 
voor ons is Hans te druk met nieuwe werkzaamheden. We 
gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden. We zijn daarom 
op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te denken 
over wat we kunnen doen. We willen kinderen op een 
laagdrempelige manier kennis laten maken met muziek. Dat 
kan op allerlei manieren. Zie ter inspiratie wat een aantal 
enthousiaste muzikale ouders uit de wijk Zuilen is gestart: 
www.muziekindewijk.nl/dit-doen-we. 

Zij vonden ook dat muziekles beschikbaar zou moeten zijn 
voor álle kinderen in de wijk. We kunnen bijvoorbeeld denken 
aan een kinderfanfare in Vreeswijk. Een groep blije kinderen 
die aantreedt als er ergens in de wijk een feestje is. Bezig 
zijn met muziek heeft bij kinderen veel positieve kanten. Ze 
kunnen er hun emoties in kwijt en muziek helpt ze om met 
hun gevoelens om te gaan. Muziek bevordert de creativiteit, 
de concentratie van kinderen en het samenwerken. Reacties 
zijn welkom via info@fortvreeswijk.nl.

Auteur: John Geurts
De mooist gelegen huiskamer van Vreeswijk is te vinden in 
’t Laantje. Hoog gebouwd op de Lekdijk met vrij uitzicht over 
het water en de talloze passerende schepen. Toch is er niet 
altijd aandacht voor dat fraaie uitzicht, want vaak wordt er 
geklaverjast. Dan zijn drie of vier dubbele stellen intensief 
bezig. Maar tijdens het nakaarten en napraten dringt de 
mooie omgeving zich weer op.

’t Laantje is een open huiskamer waar ruimte is voor 
nieuwe bezoekers. Koffie is er tegen een geringe vergoeding 
verkrijgbaar. ‘t Laantje wordt gerund door vrijwilligers. Ook 
interesse? Kom gerust eens een keer langs. Het risico bestaat 
wel dat je het zo gezellig vindt, dat je terug blijft komen.

MUZIEK IN DE WIJK

KLAVERJASSEN IN ’T LAANTJE
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Nieuwegein viert haar gouden jubileum en roept zichzelf 
uit tot Nieuwegein - 1 Groot Museum. Nieuwegeinse musea 
vinden Nieuwegein 1 Groot Openluchtmuseum! Stap op bij het 
Theehuys van Museumwerf Vreeswijk en leer Nieuwegein 
kennen vanaf het water met de rondvaartboot Hoop en 
Vertrouwen (max. 12 pers.). 

Reserveer via havenmeester@museumwerf.nl (vermeld 
a.u.b. uw telefoonnummer) of via 06-38017592. Groepen 
kunnen eveneens reserveren voor tochten buiten het 
vaarschema.

Vaarschema
• Woensdag en zondag: middagprogramma. Afvaart 

om 13.00 uur. De tocht gaat via de Vaartse Rijn en het 
Merwedekanaal naar het Natuurkwartier (Museum 
Warsenhoeck, Poldermolen Oude Gein, Kinderboerderij 
IJsselstee en Milieu Educatie Centrum). Retourvaart is om 
15.00 uur.

• Zaterdag: Ontdek de historie van Nieuwegein! Afvaart om 
10.00 – 12.00 – 14.00 uur. De tocht gaat naar de oude kern 
van Vreeswijk en duurt ongeveer een uur.

Hoop en Vertrouwen
De ruim 90-jarige kagenaar Hoop en Vertrouwen werd gered 
van de sloop. Er is toekomst voor haar als rondvaartboot. 
Bekijk hier de verandering van het oude baggerschuitje van 
Weipoorter Bert Oostdam naar de fleurige rondvaartboot van 
Museumwerf Vreeswijk. Dit project werd mogelijk gemaakt 
door sponsors en medewerkers van de Museumwerf.

Auteur: Jack R. Grondel en Cisca de Ruiter, 
Museumwerf Vreeswijk

RO N DVA A RT E N 
VA N A F  M U S E U M W E R F  V R E E S W I J K

Afgedankte baggerschuit Hoop en Vertrouwen

Restauratie Hoop en Vertrouwen bij de Museumwerf.

Onderweg - doorslagsluisje. 
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Ruim 250 deelnemers zijn 19 juni vanaf fort 
Lunet I bij Utrecht vertrokken voor een tocht 
van naar keuze 40 of 60 kilometer langs 
prachtige objecten van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Beide routes gingen langs Fort 
Vreeswijk. Medewerkers van het Dorpshuis 
hadden een leuk programma uitgewerkt. Het 
Fort was niet zomaar een stempelpost - de 
koffie met koek stond klaar en de fietsers konden 
even bijkomen, genietend van fijne nummers gespeeld door 
Jan Monster en zijn ‘Another Story’. Fotograaf Reggie Kuster 
maakte fraaie foto’s van de deelnemers met hun fiets. Alle 
deelnemers konden gratis een foto downloaden. 

We kijken terug op een geslaagde ochtend. Veel deelnemers 
zullen Vreeswijk vaker bezoeken. Dan kunnen ze ook genieten 
van de nieuwe fraaie wandeling 'Rondje Schippersdorp'. 

ANDERE ACTIV ITE ITEN ORGANISEREN
De succesvolle fietstocht smaakt naar meer. Daarom is 
de Werkgroep Historisch Fort samen met het Dorpshuis 
verschillende andere activiteiten aan het organiseren:
• een wandeltocht in het weekend van 3 t/m 5 september 

met spannende verhalen van gidsen over de waterlinie;
• in samenwerking met de Museumwerf en de gidsengroep 

Vreeswijk rondleidingen op het fort en in het dorp, en 
een vaartocht door Vaartse Rijn, Merwedekanaal en de 
Doorslag. Onderweg hoor je van alles over het ontstaan 
van Vreeswijk, over de waterwegen en sluizen en de 
militaire geschiedenis er omheen;

• een fietstocht lang een aantal forten van de waterlinie 
(zoals de Batterijen, Vechten, Rijnauwen) en langs 
industrieel erfgoed aan de Vaartse Rijn. Zie het artikel op 
pagina 31 over Burendag.
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Auteur :  Koos Hofs, werkgroep Historisch 
  Fort Vreeswijk
Foto's : Fotostudio Geinoord - Reggie Kuster
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G E S LA AG D E  WAT E R L I N I E
F I E T S TO C H T O P 1 9  J U N I 
Medewerkers van het Dorpshuis hadden een leuk programma uitgewerkt
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Dorpshuis Fort Vreeswijk 
T 030-6060090
M 06-21664918
www.fortvreeswijk.nl
info@fortvreeswijk.nl
www.facebook.com/Fort Vreeswijk

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

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

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

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

ALLES ONDER EEN DAK

AFSPRAKEN OMTRENT HET 
PUBLICEREN VAN FOTO'S IN DE 
BEUGELAER

Als redactie willen we zorgvuldig omgaan met ieders privacy. 
De redactie gaat er dan ook vanuit dat als foto’s worden 
meegestuurd ter publicatie bij een ingezonden stuk dat de 
verzender aantoonbare toestemming heeft van degene die 
op de foto’s staan. Volgens de huidige wetgeving geldt deze 
afspraak ook als de foto's gemaakt zijn tijdens Vreeswijkse 
evenementen in de openbare ruimte.  

www.accuraatplaagdieren.nl

John Zuurhout
06 - 24 97 24 10

Ruim 35 jaar ervaring in advies en bestrijding op maat

David van de Waal

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

Een kleinzoon ontwerpt de rouwkaart. Vrienden 
verzorgen drankjes. De dochter maakt de kist.

Vaak hoor ik ‘mag dat wel?’. Ja, natuurlijk mag dit. 
En ik ervaar dat het zo helpend is bij het verwerken 
van het verlies. Daarom sta ik volledig achter 
een ‘doe-het-zelf-uitvaart’.

Zo zeer zelfs dat ik gekozen heb voor een werkwijze 
die je alle vrijheid geeft om veel of weinig zelf te 
doen. Alle diensten en producten die je eventueel 
afneemt zijn tegen inkoopsprijs. Mijn bestaan haal 
ik uit de uren die ik voor je mag werken.

Maar als je alles zelf mag doen, waarom mij dan 
nog inschakelen?

Zie mij maar als een apothekerskast vol laatjes. 
Laatjes die door mijn ervaring gevuld zijn met 
ideeën, kennis en ervaring. Daardoor hoef jij niet op 
zoek te gaan naar antwoorden of oplossingen voor 
zaken die je zelf wilt doen.

Meer hierover weten? Bel of mail gerust.

Met een vriendelijke groet,
  

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


https://www.pcbuitvaartzorg.nl/

