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Klimaat 
 

Als ik dit voorwoord schrijf, hoor ik dat 
eigenlijk te doen omdat het buiten winters 
guur is, waarbij de herfstige regenbuien 
enig lentegevoel in de weg staan.  
Het tegendeel is waar. De zon werkt de 
hele dag de energieproductie van mijn 
zonnepanelen naar een februari dagrecord. 
De eerste Atalanta fladdert al naar de 
winterbloeier en de eenden in de sloot 
hebben de gekte in de kop. 
Komt allemaal door de klimaatverandering, 
hoor je zeggen. Vanuit het nieuwe begrip 
klimaatschaamte blijf ik dus maar een uurtje 
binnen voor dit schrijfwerk. 
 
Binnen een organisatie als de KBO heerst 
natuurlijk ook een klimaat. Je zou 
verwachten dat met zo’n lentestart 
fleurigheid en nieuwe energie net als de 
tulpen de kop opsteken. Ook hier is het 
tegendeel waar. 
 
Zoals u waarschijnlijk weet is de KBO 
volgens katholieke traditie opgebouwd in de 
landelijke Unie (Vaticaan), de provinciale 
bonden (bisdom) en de afdelingen 
(parochie). In de bond van de provincie 
Utrecht zijn alle Utrechtse afdelingen 
vertegenwoordigd. Maandelijks komen de 
voorzitters bijeen met het bestuur van 
Utrecht. Hier heerst een open en werkzaam 
klimaat. De stem van de afdelingen wordt 
gehoord en meegenomen in de 
vertegenwoordiging naar de Unie. Utrecht 
is de enige provincie waar zoiets gebeurd. 
De landelijke samenwerking tussen KBO en 
PCOB, die moet leiden tot een fusie, komt 
in zwaar weer.  

Oorzaak is de grote onenigheid tussen 
verschillende provincie bonden over het te 
lopen traject ‘KBO vernieuwt’. Vier grote 
provincies met 70% van de stemmen 
hebben een pakket aan eisen neergelegd. 
Wordt daar niet aan voldaan dan stoppen 
zij met de participatie. Zo komt alles op 
losse schroeven te staan. 
 
Opmerkelijk is dat de veel van de ongeveer 
500 afdelingen in het land niet voldoende 
op de hoogte zijn en worden gehouden. Ik 
ben van mening dat de kracht van de KBO 
niet ligt bij de Unie en de provincies, maar 
bij ons, de afdelingen. Hier gebeurt het 
werk voor de ouderen. Wij willen gehoord 
en gezien worden.  
 
Na de laatste Utrechtse vergadering zijn 
daarom de voorzitters van de twee 
afdelingen Soest/Soesterberg Baarn en 
Nieuwegein/Vianen een actie gestart. Met 
de fantastische hulp van onze secretaris 
Henk Valkenet hebben we zoveel mogelijk 
afdelingen benaderd met het verzoek een 
petitie te ondertekenen. 
 
In die petitie vragen we het volgende te 
ondertekenen: 
• De provinciale bonden van de Unie KBO 

dragen in de ledenvergaderingen van 
KBO-PCOB resp. Unie KBO slechts 
standpunten uit, die de volledige 
instemming hebben van de afdelingen, 
die zij vertegenwoordigen 

• Iedere poging die leidt tot het uiteenvallen 
van de Unie KBO is verwerpelijk en 
onacceptabel 

• De afdelingen van de KBO vormen de 
basis van de vereniging en moeten 
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daarom rechtstreeks worden betrokken in 
de besluitvorming inzake de toekomstige 
koers van de vereniging 

• De afdelingen vragen het bestuur van de 
Unie KBO om snelle duidelijkheid en 
oplossingen. 

Het is nu nog te vroeg om over de 
resultaten te praten. Wat wel te merken 
valt, is dat we door deze actie de boel 
hebben wakker geschud. We blijven wel 
voorzichtig, het kan immers nog steeds 
vriezen of dooien.        Ad Driessen, voorzitter. 

 

 
Agenda komende maanden 2018, om te onthouden: 
 

 April 2019 
 
di 5 april -  Bestuursvergadering 
di 9 april -  Dagtocht Amstelcruise 
do 11 april - Algemene Ledenvergade-
ring (voorjaar) in De Rank 
di 23 april - Ontspanningsactiviteit met 
bingo + verloting in De Rank 
 
 

 Mei 2019 
 
wo 1 mei - Verschijning KBO-PCOB 
Magazine  
di 14 mei - Bestuursvergadering 
di 21 mei - Ontspanningsactiviteit met 
‘Wij4en’ en bingo/verloting in De Rank 
wo 29 mei - Verschijning KBO-PCOB 
Magazine + Nieuwsbrief 
 
 

 Juni 2019 
 

di 18 juni - Ontspanningsactiviteit met 
bingo + verloting in De Rank 

ma 24 t/m za 29 juni - KBO vakantie 
naar Oldenzaal 
wo 26 juni - Verschijning KBO-PCOB 
Magazine 
 

 En noteert u alvast de volgende data: 
zo 29 september - Jubileumviering 35 
jaar KBO Nieuwegein/Vianen 

 

 November 
 

di 5 november - Dagtocht Modedag bij 
Vander Klooster in Boskoop 
do 14 november - Algemene 
Ledenvergadering (najaar) in De Rank 

 
 December 

 
do 12 december - Dagtocht 
Kerstmarkt Antwerpen 
wo 18 december - Kerstviering/ lunch 
in De Rank 
vr 20 december - Kerst-  
Eucharistievering in de Barbarakerk 
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35 jaar KBO-afdeling 
Nieuwegein/Vianen,  
deel-2: het bestuur 
 

Een vereniging 
oprichten… is één ding, met 

zo’n club activiteiten ontplooien en 
daar toch enige leidinggevende orde 
aan geven… is een ander ding.  

 
Dat wordt door 
veel leden met 
liefde 
overgelaten aan 

HET BESTUUR. 
 

Ook de KBO-afdeling Nieuwegein, 
sinds 2009 Nieuwegein/Vianen heeft in 
de afgelopen 35 jaar een lijst met 
bestuurders gehad.  
 

Hoewel… sommige bestuurders 
hebben een lange tijd hun leiding-
gevende kwaliteiten ingezet ten 
behoeve van de vereniging 
 

De oprichting van de KBO-afdeling 
Nieuwegein in 1984 was een initiatief 
van drie heren: 
 

H. [Henk] Bode, C.J. [Kees] van Rooijen 
en Th.B.J. [Theo] Meuleman.  
Op 7 november 1985 vindt de 
oprichtingsvergadering plaats. 
 
Op die bewuste vergadering wordt 
Kees van Rooijen benoemd tot 
voorzitter. Theo Meuleman wordt 

secretaris en Henk Bode is de penning-
meester.  
 
In 1987 overlijdt de voorzitter. Hij 
wordt opgevolgd door de secretaris 
van dat moment, Theo Meuleman.  
Stef van Reenen wordt de nieuwe 
secretaris en Dhr. Pullens is op dat 
moment de penningmeester.  
 
Het dagelijks bestuur wordt aangevuld 
met 5 en in sommige periodes zelf 
meer bestuursleden.  
 
Die houden zich bezig met de 
nieuwsbrief, de ledenadministratie en 
het plannen en uitvoeren van 
activiteiten en reizen. 
 
Gedurende een lange periode is er 
bestuurlijke rust. Het voorzitterschap 
wordt door Theo Meuleman tot april 
2000 met verve vervuld.  
 
Secretaris Stef van Reenen geeft het 
stokje in 1990 over aan Wim van de 
Kant. Die zorgt tot 2001 voor het 
beheer van de administratieve kant 
van de vereniging.  
 

De penningen zijn van 1992 in handen 
van Cor van Veenendaal, die het 
financieel beheer in 1994 overdraagt 
aan Ad Ruys. Hij is tot 2002 de 
penningmeester van de afdeling. 
 

Tussen 2000 en 2004 is Leny Adamse 
de voorzitter.  
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In maart 2004 neemt Cees de Blok (van 
2001 tot 2004 de secretaris) de 
voorzittershamer over.  

 
Samen met Mw. van Oostrum en Arie 
van Nieuwkerk vormt hij in 2004 het 
Dagelijks Bestuur.  

 
Het secretariaat wordt tussen 2005 en 
2007 ad interim ingevuld door Ger 
Meerleveld. Tot Ada Jansen in januari 
2008 wordt benoemd. 

 
In 2008 wordt Bert Baars de voorzitter 
en Harry Meerts de penningmeester. 
Zij vormen met Ada Jansen het DB tot 
2012. Dan wordt Ad Boot secretaris.  

 
In 2016 wordt Ad Boot opgevolgd door 
Ad Driessen. Anderhalf jaar later zal 
voor de derde keer in de 
verenigingsgeschiedenis de secretaris 
de voorzittershamer overnemen:  

 
In november 2017 wordt Ad Driessen 
de voorzitter, Henk Valkenet de 
secretaris en aangevuld met Jan 
Veenendaal als penningmeester, 
vormen zij het huidige Dagelijks 
Bestuur van de afdeling. 

 
Op het gevaar af, dat mensen worden 
vergeten, noem ik toch namen die ik in 
de stukken ben tegengekomen.  

 
Helaas zijn niet alle documenten 
bewaard gebleven, maar een aantal 

KBO-ers hebben jarenlang hun bijdrage 
geleverd in het bestuur. 
 

Namen die ik ben tegengekomen zijn  
(in willekeurige volgorde): Riet van 
Bogerijen, Wim van de Kant, Riet uit 
het Broek, Nel van Montfoort, Riny 
Becks, Lou Koflard, Truus v/d Mark, 
Dhr. van der Mast, Ton en Angela Kok 
en ledenadministrateurs Greet 
Oosterlaar, Dory Baars en Ad Vos. 
 

Tenslotte nog een top 3 met 
bestuurders met de langste zittingstijd: 
 
Op 1 Theo Meuleman (ruim 15 jaar) op 
de voet gevolgd door Angela Kok 
(bezig met haar 15e jaar) en Wim van 
de Kant met zo’n 12 jaar. 
 

Met dank aan allen die: 

Henk Valkenet, de – huidige – 
secretaris. 
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Rijbewijskeuring  
 

Bent u 75 jaar of ouder en uw wilt uw rijbewijs 
verlengen? 

 

Dan moet u een aantal zaken (op tijd) regelen. 
 

 

Op de website van de gemeente staat precies beschreven wat u allemaal moet 
doen. (Ga op de website naar Burgerzaken > Reizen en legitimatie > rijbewijs > 
Gezondheidsverklaring). 
 

Belangrijk is dat u ten minste 4 maanden voor het verlopen van het rijbewijs 
begint met regelen. 
 

Eén van de onderdelen is het invullen van de gezondheidsverklaring. Nadat u die 
heeft opgestuurd ontvangt u van het CBR andere documenten waar u mee aan 
de slag moet. Hiermee gaat u naar een keuringsarts; die mag u zelf uitkiezen. 
 

Er zijn twee instanties waar u uit kunt kiezen: 
 

1. Via het landelijke afsprakenbureau 
 

Voor informatie en een afspraak neemt u contact op met landelijke afspraken-
bureau: T 036 - 72 00 911 / E info@rijbewijskeuringsarts. 
Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.  
 

2. Via Regelzorg 
 

Voor informatie en een afspraak neemt u contact op met de afsprakenlijn van 
Regelzorg: T 088 - 23 23 300 / W www.regelzorg.nl. 
 

Kijk ook op onze website www.kbonieuwegeinvianen.nl onder de rubriek 
Ledenservice > rijbewijskeuring. 
 

 

 

Ik zou willen adviseren om 6 maanden voor het verlopen van het rijbewijs 
te beginnen, als er ook een bezoek aan een aan een specialist moet 
worden  gebracht. Ik ben vorig jaar en ook 5 jaar daarvoor vanaf juni bezig 
geweest. In december kreeg ik eindelijk het papiertje.  
 

Met dank aan Joke Kortekaas voor deze belangrijke tip. 

www.rijbewijskeuringsarts.nl
www.regelzorg.nl
http://www.kbonieuwegeinvianen.nl/
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Wij hebben momenteel binnen onze KBO afdeling een vacature (op vrijwillige 
basis) voor een ‘coördinator bezorging’. 
 
Alle KBO-leden ontvangen 10x per jaar het KBO-PCOB Magazine. Daarnaast 
ontvangt u 6x per jaar een eigen Nieuwsbrief van onze KBO-afdeling Nieuwegein/ 
Vianen. De Nieuwsbrief wordt bij het KBO-PCOB Magazine gevoegd.  
 
Deze bladen worden door een team van 30 vrijwilligers bij u thuisbezorgd. Soms 
worden ‘extra stukken’ toegevoegd, zoals informatie over activiteiten.  
 
Alvorens de bladen bij de bezorgers worden afgeleverd, moeten deze pakketten 
worden klaargemaakt. Dat gebeurt thuis door de coördinator en de hoofdbezor-
gers.  
 

We zijn nu op zoek naar een nieuwe enthousiaste 
coördinator.  
 

Hij/zij houdt de mutaties uit het ledenbestand bij, 
maakt de looplijsten en ontvangt het drukwerk 
thuis. Bij ziekte of vakantie van een bezorger regelt 
hij/zij een vervanger.   
 

Voor informatie over de werkzaamheden kunt u terecht bij: 
 

Angela Kok (030 - 606 39 65).  

 

   HERHAALDE OPROEP    
 
 

Vacature 
  

coördinator bezorging  
 

KBO-PCOB Magazine 
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De KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen is een 
belangenvereniging van zo’n 850 senioren in de 

leeftijd tussen 53 en 99 jaar. Zij zijn voor het grootste 
deel woonachtig in Nieuwegein en Vianen. De 

vereniging stelt zich ten doel de belangen van alle 
ouderen op het gebied van welzijn te behartigen en 

de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van 
ouderen als individu en als groep te bevorderen. 

INLEIDING 
 

Door toegenomen welvaart, verbeterde werkomstandigheden en kwalitatief hoge 
zorgstandaard is de levensverwachting van de mens (in Nederland) toegenomen. 
Dat gegeven heeft grote gevolgen, zowel voor de individuele persoon als voor de 
maatschappij als geheel:  
 

 Mensen zijn langer actief  

 Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven 

 Senioren vinden steeds meer en makkelijker hun weg met behulp van digitale 
en sociale media 

 De vraag om (medische) zorg aan senioren zal toenemen 

 De betaalbaarheid van het stelsel van oudedagvoorziening (AOW - pensioen) 
staat onder druk 

 

De overheid onderkent deze gevolgen en neemt maatregelen (of ontwikkelt 
beleid om in de toekomst maatregelen te nemen) om deze ontwikkelingen 
beheersbaar en betaalbaar te maken en te houden.  
 
Dat de mening van ouderen gehoord wordt bij het maken van overheidsbeleid, is 
van groot belang. Op landelijk niveau werken twee ouderenbonden, KBO en PCOB, 
al sinds 23 januari 2017 samen onder de naam KBO-PCOB. Men streeft ernaar te 
komen tot één organisatie met gezamenlijk beleid, die de ouderenbelangen bij de 
regering ter sprake brengt. 
 
Ook in onze Afdeling merken we deze veranderingen. Zo bestaat er een toe-
nemende vraag naar woningen die geschikt zijn voor een langer verblijf thuis, 
werken senioren langer door, zijn zij daarna ook actief (maken reizen, doen 
vrijwilligerswerk) en laten zij zich uitgebreid informeren over een veelheid aan 
onderwerpen.  

 

KBO afd. 
Nieuwegein/Vianen    
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Ook bestuurlijk volgt onze vereniging de landelijke trend. In het laatste kwartaal 
van dit verslagjaar heeft onze Afdeling het initiatief genomen om in Nieuwegein 
in contact te komen met alle groeperingen en instellingen die werken met en/of 
voor ouderen. In 2019 zal dit initiatief verder worden uitgewerkt.  
 
Daarnaast werken we op verschillende terreinen samen met zusterorganisaties in 
omliggen-de gemeentes, onder meer tijdens het zogenoemde afdelingsoverleg bij 
de provinciale KBO-bond.  
 

Zowel op landelijk, provinciaal en lokaal niveau wordt aan de vragen en de 
behoeften van senioren steeds meer en beter gehoor gegeven. Ook onze Afdeling 
zal zich blijven inspannen om de belangen van ouderen op een goede manier te 
behartigen. 
 

ALGEMEEN 
 

Het verslagjaar 2018 voor onze afdeling een uitstekend jaar gebleken: 
 

 het ledenbestand van de vereniging is buiten de verwachting gegroeid, met 
maar liefst  10,1 %. We hebben nu - voor zover we kunnen nagaan - het 
hoogste ledenaantal in het bestaan van onze Afdeling bereikt. 

 Het overgrote deel van de activiteiten is goed bezocht. Het activiteitenaanbod 
is dit jaar flink uitgebreid door het overnemen van de ontspanningsactiviteiten 
van de voormalige UVV.  

 Een belangrijke gebeurtenis op communicatief gebied is het online-gaan van 
de nieuwe website www.kbonieuwegeinvianen.nl 

 In het bestuur van de Afdeling hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.  

 De Nieuwsbrief is door de nieuwe eindredacteur, Ad Vos, op een grafisch 
vakkundige manier onder handen genomen. Dit jaar met nog meer pagina’s in 
kleur. 

 

LEDEN 
 

De Algemene Ledenvergadering (de ALV) is het hoogste orgaan binnen onze KBO-
afdeling. Tweemaal per jaar worden leden uitgenodigd voor een ALV, waarin het 
bestuur verslag doet van het gevoerde beleid, de beleidsvoornemens bekend 
maakt en verantwoording aflegt over de (financiële) resultaten. Dit jaar zijn deze 
bijeenkomsten gehouden op 12 april met 39 aanwezigen en op 15 november met 
49 aanwezigen.   

www.kbonieuwegeinvianen.nl
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Ledenaantal 
Sinds 2014 is een stijging van het aantal leden te zien. Aan de hand van de 
gegevens die onze ledenadministrateur Ad Vos heeft aangeleverd, kunnen we de 
balans van dit verslagjaar opmaken. In het verslagjaar zijn er 124 nieuwe leden 
bijgekomen. Helaas moeten we 21 leden uitschrijven wegens overlijden. Na 
verwerking van andere mutaties bestaat onze afdeling op 31 december 2018 uit 
849 leden. 
 
BESTUURSZAKEN 
 

Bestuurssamenstelling 
 

In 2018 heeft het 
Afdelingsbestuur het 
hele jaar door in dezelfde samenstelling gewerkt.  
Het nieuwe jaar ging van start met een vacature voor de functie eindredacteur. 
Die is in januari/februari tijdelijk ingevuld door Ad Vos. Daarna is hij benoemd tot 
eindredacteur. Uit de kwaliteit van onze Nieuwsbrief blijkt dat hij deze taak met 
zorg en aandacht uitvoert. 
Het bestuur heeft 11 keer vergaderd met een vaste agenda. Vaste bespreek-
punten zijn: financiën, reis- en activiteitcommissie, KBO digitaal en het functio-
neren van verschillende werkgroepen.  
 
Bestuurlijk jaarplan 
 

Het Afdelingsbestuur presenteert op 12 april het bestuurlijk jaarplan 2018. Daarin 
worden werkzaamheden aangekondigd die in de loop van het jaar worden 
uitgewerkt: 
 

 Samenwerking met andere organisaties: speerpunt is de samenwerking met 
PCOB-afdeling Nieuwegein/IJsselstein. De ledenraad van deze vereniging ziet 
de samenwerking met de KBO niet zitten en kiest voor opheffing van de PCOB-
afdeling per 1 januari 2019. 

 Communicatie: zie de paragraaf communicatie) 

 Activiteiten: zie de paragraafhoofdstuk reizen en activiteiten 

 Belangenbehartiging: in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen hebben 
wij een vragenlijst aan de politieke partijen voorgelegd. Met de uitkomsten 
hiervan gaan wij in 2019 de politiek (in Nieuwegein) bevragen op het omzetten 
van woorden in daden. 
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 Actualiseren van bestuursdocumenten: de secretaris is begonnen met het 
actualiseren van diverse documenten (zoals taak-functiebeschrijvingen). 

 De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): het 
bestuur heeft een protocol samengesteld en zorgt ervoor dat binnen onze 
organisatie deze wetgeving wordt nageleefd. 

 
Het bestuur heeft een eerste stap gezet om de samenwerking met andere 
organisaties die zich bezighouden met ouderenzorg te intensiveren. In samen-
werking met het VrijwilligersHuis Nieuwegein bereidt zij een kennismakings-
bijeenkomst in 2019 voor. 
 
COMMUNICATIE 
 

Er zijn verschillende vormen van communicatie binnen onze vereniging: 
De Nieuwsbrief van de afdeling Nieuwegein/Vianen. Er zijn dit jaar zes Nieuws-
brieven uitgebracht die door de hoofdredacteur dhr. Ad Vos zeer professioneel 
zijn samengesteld. De Nieuwsbrief gestoken in een kleurige omslag. De fullcolour 
uitgave wordt op de website getoond; de leden ontvangen het exemplaar met 
alleen de gekleurde kaft. 
Voor het eerst wordt er in enkele nieuwsbrieven een puzzel opgenomen. 
 
Het landelijk KBO blad ‘KBO-PCOB magazine’. Leden ontvangen dit blad tien keer 
per jaar. In 2018 is nog sprake van een apart KBO- c.q. PCOB katern in het 
Magazine; vanaf 2019 is er geen apart katern meer.  
Een grote groep bezorgers in 32 rayons zorgt ervoor dat Nieuwsbrief en Magazine 
bij de leden thuis wordt bezorgd. Soms worden er ook losse flyers over activiteiten 
meegeleverd. 

 
Veel leden weten ook dit jaar de servicelijn van onze afdeling 
te vinden. Angela Kok is de spin in dit telefonisch informatie-
web en lost zelf problemen op of legt dit neer bij de juiste 
persoon. 

 
Op 1 november 2018 is de website van onze afdeling weer functioneel.  
 
De webmaster, dhr. Henk Valkenet, houdt de informatie actueel, zodat u te allen 
tijde op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen, zowel binnen onze eigen 
afdeling als landelijk. Het webadres is: www.kbonieuwegeinvianen.nl.  

www.kbonieuwegeinvianen.nl
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REIZEN EN ACTIVITEITEN 
 

Een grote variatie aan activiteiten wordt jaarlijks aan de leden aangeboden. Vanaf 
1 januari neemt onze Afdeling de ontspanningsactiviteiten van het voormalig UVV 
over. De UVV-vrijwilligers zijn ‘mee overgekomen’ en organiseren als vanouds op 
vakkundige wijze deze activiteiten. 
 
Het nieuwe jaar start met de Nieuwjaarsbingo, aangevuld met een ZZ-quiz door 
dhr. Ad Driessen. 
De dagtochten naar VanderKlooster in Boskoop (6 maart, 3 april en 23 oktober) 
zijn een groot succes. De dagtocht naar Yakult wordt afgelast wegens te weinig 
belangstelling. De dagtocht naar het Klok- en Peelmuseum in Asten (30 oktober) 
gaat wel door. De vakantiereis naar Valkenburg a/d Geul (25 t/m 30 juni) is 
eveneens een groot succes. Bij de reünie van deze groep in oktober blijkt dat zij 
het onderling ook goed kunnen vinden. Zij willen graag de vakantietrip van 2019 
meemaken. 
 
Na elke Algemene Ledenvergadering wordt ook dit jaar een themamiddag geor-
ganiseerd. Op 12 april verzorgt dhr. Frans Brinkman (KBO-provincie Utrecht) een 
bijeenkomst over veiligheid in en om het huis.  Op 15 november verzorgt mw. 
Marieke Henselmans een bijeenkomst over het thema ‘Vrolijk besparen’. De 
themamiddagen zijn ook voor niet-leden opengesteld. 
 
De wandelclub van onze afdeling verzamelt elke donderdagmiddag om 14:00 uur 
bij Jack’s Grillhouse. 
 

De IPad-/tabletcursus is volledig volgeboekt en voorziet in 
een groeiende behoefte van ouderen om ook de 
moderne sociale media te kunnen gebruiken. 
 

Op 18 december vindt de kerstlunch in De Rank plaats 
(met zo’n 120 deelnemers) op 20 december gevolgd door 

de kersteucharistie-viering in de Nicolaaskerk met ruim 100 kerkgangers. Bij beide 
gelegenheden is pastoor Van der Vegt aanwezig. 
 
Op de vrijwilligersbijeenkomst op 15 maart in De Bron worden de vrijwilligers door 
het bestuur bedankt voor enorme inzet. Zonder hun aandeel kunnen de activi-
teiten geen doorgang vinden en de bladen (Nieuwsbrief/Magazine) niet bezorgd 
worden.  
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Alle vrijwilligers van onze vereniging, ook dit jaar heel erg bedankt voor jullie 
inzet en bijdrage aan een goed verloop van onze activiteiten!  
 
BELASTINGHULP 
 

De HUBA’s hebben dit jaar hun werk zien toenemen Hoewel de belastingdienst de 
aangifte al makkelijker maakt, zijn er toch veel leden (en niet-leden!) die dankbaar 
gebruik maken van de hulp bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. 
 
VRIJWILLIGE OUDEREN ADVISEURS (VOA’s) 
 

Senioren kunnen een beroep doen op de VOA’s indien zij advies of ondersteuning 
wensen. De vier VOA’s van onze afdeling, die daarvoor een speciale opleiding 
hebben gevolgd, kunnen in de loop van het jaar verschillende leden (in de regio) 
helpen. Soms is een kort gesprek voldoende, soms gaat een VOA vaker bij een 
cliënt langs. De hulpvragen betreffen zorg, verzekeringskwesties, veiligheid in en 
om het huis en vragen over de administratie.  
 
FINANCIEEL JAARVERSLAG 
 

Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat we een ook in financieel opzicht het jaar goed 
kunnen afsluiten met een positief saldo. De financiële positie van onze vereniging 
is gezond. Een woord van dank voor de penningmeester, dhr. Jan Veenendaal, is 
op zijn plaats. 
 
Vanaf 1 januari 2018 heeft de KBO de ontspanningsactiviteiten van de UVV 
overgenomen. De UVV heeft daartoe een financiële bijdrage aan de KBO over-
gemaakt om dit mogelijk te maken. Daarnaast ontvangt onze afdeling een gift van 
€ 500,-- van mevrouw P. te Nieuwegein. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve voor de ontspanningsactiviteiten. Namens de leden bedankt 
het Afdelingsbestuur mevrouw P. zeer voor deze geste. 
 
Bij de gemeente Nieuwegein is subsidie aangevraagd en verkregen voor het 
organiseren van de beide themamiddagen en de aanschaf van een geluids-
installatie met microfoon. Die installatie is aangeschaft en bewijst goede diensten 
tijdens de verschillende activiteiten.  
 
Tijdens de ALV van 15 november 2018 is de begroting 2019 volgens het voorstel 
van het Afdelingsbestuur vastgesteld. 
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Automatische incasso 
 

De inning van de contributie gaat een stuk eenvoudiger, en goedkoper, als dit 
geschiedt door middel van automatische incasso. Het bestuur heeft zich inge-
spannen om het aantal leden dat op deze manier de contributie betaalt te 
vergroten.  
 
Het resultaat van deze inspanning viel wat tegen. Nog ruim honderd leden zullen 
in het nieuwe jaar een factuur thuisgestuurd krijgen. Om de kosten van het 
uitprinten van de facturen en het verzenden daarvan te bekostigen, geldt vanaf 1 
januari 2019 een toeslag van € 1,50 per verzonden factuur. 
 
Uit de jaarrekening 2018 zijn pagina 2 (de balans op 31 december 2018) en pagina 
3 (de staat van baten en lasten 2018) hierna opgenomen. Geïnteresseerden die 
de volledige jaarrekening willen inzien, worden gevraagd contact op te nemen 
met de penningmeester van onze vereniging. 
 

 

   

    

Jaarrekening 2018 

Balans per 31 december  2018  2017 

     

ACTIVA  €  € 

a) Overlopende activa  271  414 

b) Liquide middelen  40.797  25.843 

       

Totaal activa  41.068  26.257 

     

PASSIVA  €            € 

c) Eigen vermogen   6.066  6.066 

d) Bestemmingsreserves  24.987  14.630 

e) Overlopende passiva  10.015  5.561 

       

Totaal passiva  41.068  26.257 

    Pagina 2 

 

 
KBO afdeling Nieuwegein/Vianen 
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KBO afdeling Nieuwegein/Vianen 

       Jaarrekening 2018                                  
Staat van baten en lasten  

 

1 2 3 4 

rekening begroting saldo rekening 

2018 2018 1 minus 2 2017 

€ € € € 

BATEN       
8002 Contributies  22.223 21.600 623 21.690 
8040 Ov. activiteiten (reiscie. e.d.)  32.598 35.500 -2.902 33.474 
8045 Ontspanningsactiviteiten  17.546 0 17.546 0 

8200 Bingo/verloting  175 200 -25 228 

8400 Advertenties  983 800 183 773 

8500 Rente    0 0 0 0 
8600 Gemeente Nieuwegein*  2.480 2.500 -20 1.983 
8700 Overige baten  497 250 247 262 

Totaal baten   76.502 60.850 15.652 58.410 

LASTEN        
4000 Telefoon-/portokosten  175 500 -325 150 
4010 Bureaukosten  476 500 -24 341 

4020 Bankkosten  289 300 -11 230 
4030 Drukwerk/Nieuwsbrieven  4.185 4.000 185 3.976 

4040 Ledenwerving  0 200 -200 0 

4050 Bestuurs-/vergaderkosten  1.432 1.500 -68 1.527 
4055 Kosten samenw. Lekstroom  0 200 -200 45 

4060 Attentiefonds  397 400 -3 250 
4070 Reiskostenvergoedingen  268 300 -32 257 

4110 Afd. Unie KBO/Prov.  11.159 11.800 -641 10.567 

5000 Nieuwjaarsbijeenkomst  314 550 -236 381 
5005 Bingo/verloting  78 100 -22 86 

5009 ALV  0 0 0 0 
5010 Themadagen*  2.480 2.500 -20 1.983 

5020 Vrijw. bijeenkomsten  1.265 1.100 165 1.062 

5025 Kosten vrijwilligers  113 500 -387 589 
5030 Kerstviering  150 100 50 137 

5040 Ov. activiteiten (reiscie. e.d.)  33.271 35.000 -1.729 30.735 
5045 Ontspanningsactiviteiten  17.546 0 17.546 0 
6001 Reserv. overige activiteiten  500 500 0 500 
6005 Reserv. Lustrumvieringen  300 300 0 300 
6010 Kosten onvoorzien  334 500 -166 278 

Totaal lasten   74.732 60.850 13.882 53.394 

 RESULTAAT    1.770  0  1.770  5.016 

 
*2018 subsidie en verantwoording door de KBO en de PCOB. pagina 3 
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Plaats: kerkelijk centrum De Rank, Lupinestraat 11, 3434 HA Nieuwegein (Hoog-
Zandveld) (buslijn 74) 
 

Aanvang 14:00 uur. (De zaal is open vanaf 13:30 uur) 
 

Agenda 
 

1. Opening en welkom door onze voorzitter, dhr. Ad Driessen 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Ingekomen stukken voor deze vergadering 
4. Vaststellen van het verslag van de ALV van 15 november 2018, zoals 

geplaatst in de KBO Nieuwsbrief nummer 1-2019, pagina 8 t/m 12 
5. Vaststellen van het jaarverslag 2018, zoals afgedrukt in deze Nieuwsbrief 
6. Vaststellen van de jaarrekening 2018 

De balans op 31 december 2018 en de Staat van Baten en lasten over 
2018 treft u als bijlage bij deze Nieuwsbrief aan. (Indien u belangstelling 
heeft voor de gehele jaarrekening, dan kunt u deze opvragen bij de 
penningmeester) 
Verslag van de kascommissie d.d. 21 februari 2019 

7. Samenstelling kascommissie voor het boekjaar 2019 
Dhr. A.J.C. [Ad] Boot is niet herkiesbaar. Mw. F.T.E. [Ziska] van Gulijk 
stelt zich beschikbaar voor haar 2e termijn. Dhr. H.F.H. [Herman] van 
Arendonk stelt zich beschikbaar voor de 1e termijn. Het bestuur stelt 
voor beide kandidaten te benoemen tot lid van de kascommissie voor 
het boekjaar 2019 

 
 

KBO afd. Nieuwegein/Vianen    
 
Het bestuur van de KBO 

afdeling Nieuwegein/Vianen 

nodigt u van harte uit voor de 

 

Algemene  

Leden Vergadering (ALV)  

op donderdag 11 april 2019 

 
 
ALV van 12 april 2018 
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8. Mededelingen van het bestuur:  
a. Bericht van notaris Van Heesen en de verdere afhandeling hiervan  
b. Bestuurlijk jaarplan 2018 (Een samenvatting staat in deze 

Nieuwsbrief) 
c. Jubileum 
d. Nieuwsbrief & website: - uitslag naamwedstrijd Nieuwsbrief 
                                                - ervaringen met website 
e. … 

9. Rondvraag 
  10. Sluiting van de ALV door de voorzitter 

 

 

Themamiddag KBO 11 april in De Rank: 
 

Huisvesting van senioren in de toekomst 
 

Op 11 april a.s. wordt dit het hoofdonderwerp tijdens de themamiddag die de 
KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen organiseert. Dit onderwerp vormt een grote 
uitdaging: enerzijds omdat de bevolking vergrijst en ouderen langer leven, 
anderzijds willen ouderen steeds langer thuis wonen.  
 
De behoefte aan het aanpassen van de huidige woonhuis of verhuizen naar een 
seniorenwoning neemt toe. Twee wethouders van Nieuwegein zullen tijdens deze 
themamiddag toelichten op welke manier de gemeente Nieuwegein met deze 
uitdaging denkt om te gaan:   
 

Mw. Ellie Eggengoor vanuit de porte-
feuille WMO en dhr. Hans Adriani ten 
aanzien van Wonen. 
 

U wordt van harte uitgenodigd in 
Kerkelijk Centrum De Rank aan de 
Lupinestraat in Nieuwegein-zuid. Deze 

themamiddag begint om circa 15:00 uur en duurt tot 17:00 uur. (NB Deze middag 
staat open voor alle geïnteresseerden).  
 
Voor meer informatie kunt terecht bij de secretaris van de KBO-afdeling:  
Henk Valkenet (tel. 06 21 98 94 89). 
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Onder vuur / Ingezonden door Ton Kok. 
 

Een bijna zomerse dag, eind april 1945. 
Mijn vader heeft een handkar geleend van 
schilder Reyerse van het Bankaplein en wij 
zijn op weg naar boer Huiden, in de 
Galecop. Die heeft nog wat hout liggen en 
dat mag mijn vader komen ophalen. Dat 
hout wordt 's zomers gedroogd op ons 
plaatsje achter het huis en 's winters 
opgestookt in de Salamander in de winkel. 
Je weet wel, die kachel met die magische 
woorden er op. 
 

In het begin help ik de kar mee voortduwen. 
Mijn vader doet dan zogenaamd of hij me 
helpt. Hij duwt natuurlijk meer dan ik. Maar 
het lijkt net alsof ik die zware handkar 
alleen in beweging houd. 
Wanneer we Oog in Al 
voorbij zijn, vind ik het 
welletjes. Ik klim op de 
kar en laat me rijden. Bij 
de hoge brug bij de 
Hommel moet ik er af om 
mee te helpen duwen. Op 
de weth. Diemont-laan, aan de andere kant 
van het A’dam-Rijn kanaal loop ik naast de 
weg door het al hoog wordende gras. Dat 
geeft zo’n ruisend geluid. Het enige geluid 
dat ik hoor. Tezamen met het knarsen van 
de wielen van de kar… Voor het eerst in 
mijn jonge leven ben ik zo ver buiten de 
stad. “Is dit nu het platteland…?” vraag ik 
me af. 
 

De zon schijnt al fel, voor een dag in april. 
Het is warm. Insecten vliegen tegen me 
aan. Ze zijn zeker ook blij dat de zomer er 
aan komt. De landweg naar Huiden is niet 

alleen lang, maar ook stoffig vanwege het 
zand dat erop ligt. De kar laat zijn sporen 
na op de weg. Ik zie ze goed als ik 
achterom kijk. Opeens wordt die stilte vol 
zacht ruisende geluiden verbroken door 
gierend lawaai boven ons. Vogels maken 
zulke geluiden niet. Vliegtuigen wel! Het zijn 
er drie. Twee Duitse en een Engelse; 
gewikkeld in een luchtgevecht. Ik kan de 
vuurstoten eruit zien komen. Mijn vader 
weet niet hoe snel hij die handkar in de 
greppel moet krijgen. Hij grijpt me bij mijn 
lurven en sleurt me onder de kar. En daar 
zitten we met z'n tweeën, onder die 
geleende handkar als enige beschutting 
tegen boordmitrailleurs. 
 

Tegen de helblauwe lucht 
zien we het drietal alle 
mogelijke capriolen 
uithalen. Ze maken weer 
een rondje boven de brug 
en komen onze kant uit. 
Kogels gieren door de 
lucht. Een vliegtuig vliegt 
onze richting uit, pal 

boven onze landweg! Zijn achtervolger 
sproeit kogels op die zanderige weg waar 
ze zacht in weg ploffen. Ik zie ze 'plof, plof' 
neerkomen, sporen makend van kleine 
zandputjes. Ze komen al dichterbij... 
Ineens zijn ze weg. Naar een luchtruim 
waar kennelijk meer eer te behalen valt.  
 

Ze laten een vader en zijn zoontje achter 
met hun handkar, verdoofd en onthutst. Op 
een nu weer vredige, zonovergoten 
landweg onder een hemelsblauwe lucht, 
waar de insecten zich weer laten horen... 
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Verschijningsdata Magazine/Nieuwsbrief - 2019 

 

Dag/maand        KBO-PCOB Magazine  KBO Nieuwsbrief  

    
30  januari  januari nr.     2 nr. 1  

27  februari februari nr.     3   

27  maart maart nr.     4 nr. 2  

  1  mei mei     nr.     5   

29  mei juni   nr.     6 nr. 3  

26  juni juli/augustus nr.     7/8   

28  augustus september    nr.     9 nr. 4   

25  september oktober nr.   10   

30  oktober november nr.   11 nr. 5   

  4  december december nr.   12/1 nr. 6   
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 De vroegste geschiedenis van Vreeswijk / verzameld door Jan Veenendaal 

 
De oudste historie 
 

De rivier de lek en de 
daarop aansluitende 
waterwegen en sluizen 
zijn vanaf de vroegste 
tijden bepalend 

geweest voor de 
geschiedenis van Vreeswijk.  
 
Zonder de rivier zou het dorp niet zijn 
ontstaan. Men moet zich het Vrees-
wijkse gebied met wijde omgeving in 
prehistorische tijden voorstellen als een 
bijna ontoegankelijk veenmoeras, dat 
regelmatig onder water liep.  
 
Bewoning was vrijwel uitgesloten 
behalve wellicht in de vroege middel-
eeuwen op de zogenaamde stroom-
ruggen, oude verlande rivierbeddingen 
die door hun zandige grondslag in de 
loop der eeuwen wat hoger kwamen te 
liggen dan het aangrenzende veenach-
tige land, dat door inklinking langzaam 
verzakte.  

Een dergelijke stroomrug heeft men 
kunnen traceren op de plaats van de 
oude Wiersdijk en – in het verlengde 
daarvan aan de oostzijde van het 
Merwedekanaal – de Kerkweg, 
ongeveer ter plaatse van de huidige 
Nieuwe Kerkweg. 
 
De langgerekte, geringe verhoging in 
het terrein is nu niet meer terug te 
vinden, maar langs de bedoelde oude 
dijk en landweg, die vóór het graven 
van de Vaartse Rijn één geheel 
vormden, ontstond waarschijnlijk in de 
tweede helft van de 7e eeuw een kleine 
kolonie van Friese handelslieden, een 
Friezenwijk; vandaar de naam 
Vreeswijk.  

 

De oudste nederzetting moet zich 
bevonden hebben langs of nabij de 
Wiersdijk – Kerkweg, mogelijk in de 
omgeving van de voormalige middel-
eeuwse hofstede “De Oude Wiers”, niet 
ver van de Prinses Beatrixsluis.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirs8ytvMjfAhUKZFAKHRrLB0MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hetkontakt.nl/regio/vianen/algemeen/79275/prinses-beatrixsluis-houdt-open-dag&psig=AOvVaw1VhY2Km_VtOLSCDucxfHb9&ust=1546290811562744
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Het kerspel Vreeswijk met een eigen 
kerk wordt reeds vermeld in een 
oorkonde van Otto van der Lippe in 
1217. Waar het kerkje precies heeft 
gestaan, is niet bekend. 
 

De Vaartse Rijn 
 

Door de afdamming van de Kromme 
Rijn te Wijk bij Duurstede in 1122 en  
de Hollandse IJssel bij Het Klaphek, 
even beneden Vreeswijk, in 1285 
raakte de stad Utrecht tot tweemaal 
toe zijn verbinding met de Rijn kwijt.  
 

Met spoed moest de stad met het oog 
op haar handelsbelangen in zuidelijke 
richting een vaarwater graven naar de 
rivier, ditmaal naar de Lek. De Vaartse 
Rijn van Utrecht naar de Lek is in 
verschillende fasen aangelegd. Een 
reeds bestaand vaarwater, lopend van 
de Tolsteeg (Ledig Erf) te Utrecht 
naar Jutphaas, werd doorgetrokken tot 
aan de omgeving van de Wiers, waar 
zich een dam bevond. 
 

Handelswaren konden daar worden 
overgeladen; kleine schepen werden 
mogelijk over de dam heengetrokken. 
 

In 1373 werden er van stadswege “twe 
slusen van hout” gebouwd, ter plaatse 
van de huidige Oude Sluis. Ten einde 
het sluisje, bestaande uit één sluiskolk 
met spuitorens, militaire bescherming 
te bieden, lieten de Utrechtse gilden 
een vestingwerk bouwen, het blokhuis 
Gildenborg, waar bij een volledige 

bezetting 60 manschappen konden 
worden ondergebracht. Rondom het 
sluisje ontwikkelde zich in de loop der 
eeuwen Vreeswijk of De Vaert; daar bij 
de Lekdijk bevindt zich ook nu nog altijd 
de kern van het oude dorp. 
 

In 1482 ging Gildenborg in een heftige 
strijd met David van Bourgondië en de 
Hollanders, die het blokhuis als een 
bedreiging zagen, ten onder. De 
geduchte vesting werd met de grond 
gelijk gemaakt; het puin in de sluiskolk 
gestort en de spuitorens geslecht.  
 

De sluis werd spoedig hersteld en weer 
in gebruik genomen, maar het 
verdedigingswerk was voorgoed 
verdwenen. De sluis hield het door 
allerlei vernieuwingen en regelmatig 
onderhoud uit tot 1815, toen de 
sluisvloer het onverwachts begaf en het 
rivierwater de bovenkolk binnen-
stroomde. Een volledige verbouwing 
van het sluis complex bleek nood-
zakelijk. Door de bekende waterbouw-
kundige Jan Blanken Jansz werd een 
plan ontworpen.  
 

De bouwkosten kwamen als vanouds 
voor rekening van de stad Utrecht. De 
verbouwing vond plaats in de jaren 
1822-1824. De sluis kreeg toen in feite 
zijn huidige afmetingen en aanzien en 
ging een belangrijk onderdeel vormen 
van de Keulse Vaart, de vaarroute 
tussen Amsterdam en de Rijn.  
Om de scheepvaart tijdens de 
verbouwing toch te laten doorgaan,  

https://www.museumwarsenhoeck.nl/home-3/historie/jutphaas/
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werd in 1817 op kosten van het rijk, 
direct ten oosten van de bestaande 
sluis een hulpschutsluis ▼ gebouwd, 
daarbij gebruikmakend van een sinds 
1638 bestaande watergang, het 
zogenaamde Volmolengat.  
 

 
 

Deze Rijkshulpschutsluis, later vooral 
bekend als Spuisluis, is nu één van de 
schilderachtigste plekjes van het dorp. 
 
De oude kerken 
 

Het jaar 1426 maakt melding van een 
kerk in Vreeswijk; daarmee is zeker niet 
de oudste middeleeuwse kerk in het 
Wierse gebied bedoeld. Onderzoek 
heeft aangetoond, dat de bedoelde 
kerk moet hebben gestaan op de oude, 
nog steeds in gebruik zijnde 
begraafplaats van de Hervormde 
Gemeente, gelegen tussen de Spuisluis 
en het Fort.  
Deze kerk werd in 1585 door de 
Spanjaarden verbrand en op die plaats 
niet meer opgebouwd.  
Een grafsteen uit 1613 bewijst dat het 
kerkhof wel in gebruik bleef.  

Op initiatief van de Utrechtse 
vroedschap werd vermoedelijk in 1638 
begonnen met de bouw van een 
nieuwe kerk aan de westzijde van de 
Oude Sluis, bij de bovenkolk.  
 

Het werd een fraai protestants kerkje 
met vier gelijke, tamelijk korte 
kruisarmen – een zogenaamd) Grieks 
kruis – als grondvorm. In het najaar van 
1641 kwam het gereed en konden er 
kerkdiensten worden gehouden.  
In het “rampjaar” 1672 werd het 
kerkgebouw door de Fransen verwoest 
en verbrand; ook een groot deel van 
het dorp ging in vlammen op. 
 
In het voorjaar van 1682 werd een 
begin gemaakt met de herbouw op de 
oude fundamenten. De kosten werden 
voor een deel gedragen door de stad 
Utrecht, die verantwoordelijk was voor 
de uitoefening van de protestantse 
godsdienst in Vreeswijk. Ook werden 
obligaties uitgegeven, waarvoor de stad 
garant wilde staan.  
 

Bovendien werd in 1681 door de Staten 
van Utrecht bepaald dat “op ijder 
persoon De Vaert passerende” (dat wil 
zeggen met de veerpont de Lek 
overstekende) een bepaald “hooftgeld” 
geheven moest worden. Het hoofd-
geld, een soort veerbelasting, was 
bestemd voor de diaconie van de 
“Gereformeerde Kerk”.  
In 1683 kon de herbouwde kerk weer 
officieel in gebruik genomen worden. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG2PL_w8jfAhVSYVAKHUp_DtgQjRx6BAgBEAU&url=http://rijksmonumenten.nl/monument/30432/rijkshulpschutsluis/nieuwegein/&psig=AOvVaw1aqZubxG8HZQnjWJv6TfrR&ust=1546292812033249
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Het Merwedekanaal 
 

Een bijzonder belangrijke ontwikkeling 
voor Vreeswijk kwam op gang in 1881, 
toen bij wet de aanleg werd bepaald 
van het Merwedekanaal van 
Amsterdam via Vreeswijk en Vianen 
naar Gorinchem.  

 
Een nieuwe waterweg dus, van grote 
economische betekenis voor Amster-
dam en ook de stad Utrecht. De oude 
Keulse Vaart voldeed in het geheel niet 
meer aan de eisen van de tijd. De lange 
wachttijden bij de verouderde sluizen 
gaven te veel oponthoud.  

 
Het nieuwe waterstaatkundige project 
omvatte ondermeer de verbreding van 
de Vaartse Rijn vanaf De Liesbosch tot 
aan De Wiers en de aanleg van een 
nieuw kanaalvak ten westen van 
Vreeswijk, dat aansluiting moest geven 
op een nieuw te bouwen, grote en voor 
die tijd moderne sluis.  
Het sluis-complex werd blijkens een 
gedenksteen in het buitenhoofd 

gebouwd in 
de jaren 
1882-1886, 
doch het zou 
nog zes jaren 
duren 
voordat het 
kanaal van 
Amsterdam 

naar Vreeswijk officieel in gebruik 
genomen werd.  

Op 4 augustus 1892 werd de sluis 
feestelijk geopend door de toen 11-
jarige Koningin Wilhelmina, in 
gezelschap van haar moeder Koningin-
Regentes Emma.  

 
Twee koninginnen waren bij de 
opening aanwezig; vandaar de naam 

met het 
meervoud 
Koninginnensluis. 
 

Het scheepvaart-
verkeer nam in de 
jaren die volgden 
een geweldige 
vlucht. Aan de 
westzijde van het 
Merwede-kanaal 
bij de sluis 

ontstond een dorpsuitbreiding in de 
vorm van lintbebouwing, die de naam 
Handelskade kreeg. Daar werden in 
korte tijd vele winkels, bedrijfspanden 
en woonhuizen gebouwd.  

 
Ook de dorpskern bij de Oude Sluis 
profiteerde van de bedrijvigheid die de 
toegenomen scheepvaart met zich 
meebracht.  
 
Aan de nieuwe verbindingsweg van de 
Dorpsstraat naar de Handelskade, de 
Koninginnenlaan, vonden eveneens 
bouwactiviteiten plaats; daar verrezen 
woningen voor sluispersoneel en een 
bedrijfspand voor scheepsbenodigd-
heden. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiKucKZ9MrfAhVKIlAKHaSsClUQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.pen.nl/pdffiles/koninginnesluisvreeswijkbouwhistorie2014.pdf%26psig%3DAOvVaw1Hys-K7OD56cp1VoIaXEDv%26ust%3D1546374515562604&psig=AOvVaw1Hys-K7OD56cp1VoIaXEDv&ust=1546374515562604
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De Rooms-Katholieke Kerk 
 

In 1908 werd, ook aan de Koninginnen-
laan, begonnen met de bouw van een 
nieuwe Rooms-Katholieke kerk annex 
pastorie. Het oude R.K.-kerkje aan de 
Oude Sluis (ter plaatse van het huidige 
Zalencentrum Sint Jan) was te klein 
geworden. Eerder was bij de bouw-
locatie al een R.K. begraafplaats in 
gebruik genomen.  
 

De imposante kruiskerk, gewijd aan Sint 
Barbara, kwam in 1910 gereed. Kerk 
met pastorie en begraafplaats vormden 
sindsdien één complex op een centraal 
punt in het zich uitbreidende dorp. 

 
Het Amsterdam-Rijnkanaal 
 

Ondanks de hoge verwachtingen 
voldeed het Merwedekanaal niet aan 
de gestelde eisen. Opnieuw was er  
veel oponthoud voor de schepen, o.m. 
door de vele draaibruggen tussen 
Amsterdam en Vreeswijk en wederom 
ontstonden er in Vreeswijk lange 
wachttijden, vooral als er bij hoog 
water op de Lek met twee kolken 
geschut moest worden. 
 
Omstreeks 1930 was het aantal 
schepen dat jaarlijks de sluis passeerde 
2,5 maal zo groot als na de opening in 
1892; het totale laadvermogen per jaar 
was verzesvoudigd.  
 

Amsterdam wenste ten tweeden male 
in korte tijd een nieuwe Rijnverbinding. 

In 1931 werd besloten tot de aanleg 
van een scheepvaartweg van 
Amsterdam naar de Waal bij Tiel, met 
een zijtak (Lekkanaal) bij Jutphaas ter 
hoogte van het Overeind naar 
Vreeswijk. Daar moest, vrij ver ten 
oosten van het dorp, een nieuwe sluis 
gebouwd worden.  
 

Het ontwerp toonde een dubbele 
schutsluis met heftorens. De nuttige 
lengte van elke sluiskolk ging 225 meter 
bedragen bij een doorvaart-breedte 
van 18 meter. 
 

De Vreeswijkse middenstand verkeerde 
intussen in grote ongerustheid over zijn 
toekomst. Het scheepvaartverkeer zou 
na de voltooiing van de nieuwe sluis 
buiten het dorp om gaan. De schepen 
zouden zonder noemenswaardige 
vertraging de sluis kunnen passeren. De 
omzet van de vele winkeliers, 
handelaren en parlevinkers moest wel 
dramatisch gaan teruglopen. 
 

De opening van de sluis, Prinses 
Beatrixsluis genoemd, op 23 maart 
1938 was voor de bevolking van 
Vreeswijk een treurige gebeurtenis. De 
Koninginnensluis kreeg een minder dan 
tweederangs positie en de Oude Sluis 
werd gesloten.  
 

Diverse pogingen van de middenstand 
en het gemeentebestuur om de 
economische achteruitgang te keren, 
liepen op niets uit. 
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Uit het bovenstaande blijkt, hoezeer 
waterwegen en sluizen door de eeu-
wen heen de ontwikkeling en geschie-
denis van Vreeswijk hebben getekend; 
de plattegrond van het dorp werd 
erdoor bepaald. 
 

Dorpsuitbreidingen 
 

De jaren na de Tweede Wereldoorlog 
worden vooral gekenmerkt door 
woningbouw en de geleidelijke 
vestiging van nieuwe industrie.  
 

In het oude dorp werden huizen 
gebouwd in het gebied tussen de 
sluizen: de Beatrixstraat (1949) en de 
Irenestraat (1950-1952). De aanleg en 
bebouwing van de Margrietstraat 
(1965-1970) vond plaats in het kader 
van de dorpssanering, waarbij de oude 
en vervallen zijstraatjes aan de 
westzijde van de Dorpsstraat vrijwel 
geheel werden gesloopt. 
 

Ten oosten van de Vaartse Rijn, aan 
beide zijden van de Wierselaan, werden 
nieuwe woonwijken gerealiseerd. Dit 
nieuwe woongebied verkreeg een 
royale toegang door de bouw van de 
Oranjebrug, gelegen in het verlengde 
van de Koninginnenlaan. De brug werd 
in gebruik genomen op 16 maart 1957. 
 

De Wierselaan werd als Nijverheids-
weg in noordelijke richting 
doorgetrokken, hetgeen de ontsluiting 
van het industrieterrein De Wiers 
mogelijk maakte. Van groot belang in 

later jaren was de ontwikkeling van het 
woongebied Zandveld.  
 

De sloop van een drietal huizen aan de 
Handelskade (1969) vormde de 
doorbraak, noodzakelijk voor de aanleg 
van de Henri Dunantlaan.  
 

Het was als het ware een eerste stap 
naar de grootschalige uitbreiding van 
het woonareaal na de eenwording van 
Vreeswijk en Jutphaas op 1 juli 1971.  
 

Toen werd het verleden van het dorp 
Vreeswijk afgesloten en begon de 
stadshistorie van Nieuwegein. 
 
 

F. van Zutphen 
Met toestemming van- en dank aan de 
Lionsclub Nieuwegein overgenomen uit: 
‘Op stap in Nieuwegein’ Een wandel-
boek met 14 routes door Nieuwegein, 
uitgegeven door de Lionsclub 
Nieuwegein.  

ISBN/90-9007680-8/CIP 
 

Bron: Historische Kring Nieuwegein, 
Museum Warsenhoeck. 

 

https://www.museumwarsenhoeck.nl/home-3/historie/nieuwegein/
https://www.lions.nl/Nieuwegein/
https://www.lions.nl/Nieuwegein/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiekdvD9srfAhXIJlAKHYJICRMQjRx6BAgBEAU&url=http://mapio.net/pic/p-37005605/&psig=AOvVaw0-7SJVzDckZiTybZG7w7mv&ust=1546375011876801
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Beste leden, en vooral ook familieleden, ik vraag nog maar weer eens om alle 
wijzigingen in uw gegevens a.u.b. onmiddellijk door te geven aan de leden-
administratie. Zie pag. 2 omslag voor (mail)adres. Afgelopen maand bleken 
er weer leden te zijn verhuisd, overleden of werd de contributie zonder enige 
reden of belletje gestorneerd. En wij, de penningmeester en ledenadmini-
strateur maar weer gissen, bellen en leden thuis opzoeken en zo proberen 
om de laatste gegevens te achterhalen. Dit kost ons telkens weer onnodige 
tijd en kosten. Denkt u daar a.u.b. aan! Bij voorbaat dank. Ad Vos, ledenadm. 
 

Tip uit ‘Weetjes’ van Senioren Society.  
 

Heeft u soms moeite met het gebruik van uw computer, tablet en/of uw mobiele 
telefoon en weet u geen oplossing, dan zijn er veel handige ‘Weetjes’ over het 
gebruik van deze apparaten. Neem eens contact op met SeniorWeb. 
 

Daar zitten veel senioren achter de telefoon, die u heel geduldig uitleggen wat u 
moet doen. En bent u het de volgende dag vergeten, gewoon weer SeniorWeb 
bellen. Het lidmaatschap kost € 32- per jaar. Telefoon 030 - 276 99 65.  Zo hoeft u 
niet voortdurend bekenden lastig te vallen.  
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Alle woorden uit de lijst zijn kriskras verborgen in het veld met letters. Sommige letters 
worden meer dan een keer gebruikt. Als u alle woorden uit de lijst in het letterveld hebt 
doorgestreept, vormen de overgebleven letters in de leesrichting een zegswijze. 
 

 

Akoestiek, antenne, Arbeidsvitaminen, audiotoren, bandopname, bas, bedieningspaneel, 
booster, boxen, cassettes, cd-speler, compact disc, digitaal, discman, draagbaar, draaitafel, 
frequentie, geluid, Gerard Ekdom, Hagens op de middag, Hans Schiffers, Hans van den 
Boom, hard, hifi, kanaal, koptelefoon,  luidspreker, luisteraars, mengpaneel, oortelefoon, 
opnemen, Peter Bree, Pieter Jan Hagens, play, portable, power, presentator, 
programmering, radio,  Schiffers.fm, start, stereo, tapes,  toonregelaar, vermogen, verslag-
gevers, volume, zang.
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De redactie trekt uit de goede oplossingen een winnaar welke wordt beloond met een prijs 
van € 25,-. Inzenden tot uiterlijk 1 mei 2019. 
 
De uitslag van deze puzzel vindt u in de volgende Nieuwsbrief. Er is geen correspondentie 
mogelijk over de uitslag. Geef bij de oplossing s.v.p. uw banknummer door dan kunnen wij 
de prijs aan u overmaken. Veel succes! 

 

Stuur uw oplossing aan: 
 

Ad Vos, Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein, of per e-mail naar advos@casema.nl. 
De oplossing van de puzzel uit Nieuwsbrief 1-2019 is: ‘Gehaast’, en is gewonnen door Dhr. 
A. Boot. Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u overgemaakt. 

 
 

Gehandicaptenparkeerkaart  
 

Het is voor de gebruikers van de gehandicapten-
parkeerkaart bijna ondoenlijk om hier voor de volle 
100% gebruik van te maken. De reden hiervoor is de 
vrijheid van elke Nederlandse gemeente om het 
parkeerbeleid zelf vast te stellen.  
 

Ik heb deze gegevens gebundeld in een handige gids. Hierdoor is een naslagwerkje 
ontstaan dat precies past in de hoes van de parkeerkaart en dus gemakkelijk mee 
te nemen is. Deze gids bevat alle beleidsregels per gemeente op alfabetische 
volgorde. 
 

De prijs van deze gids is slechts € 12,50 per stuk inclusief verzendkosten. Betalen 
hoeft pas NA ontvangst van de gids en kan worden besteld via: email: 
parkeergids@gmail.com of schriftelijk: J. Schaminee, Markt 4, 5431 EC,  Cuijk. 
 
 
 

Zijn uw familieleden, vrienden en kennissen nog geen lid van de KBO afdeling 
Nieuwegein/Vianen? Dan wordt het toch echt tijd om ze aan te sporen. 
 
Geef ze het aanmeldformulier op de vlg. pagina en maak ze lid! Het heeft vele 
voordelen. Meer info nodig? Bel onze servicelijn: Angela Kok,  030 - 606 39 65 of 
de secretaris Henk Valkenet 06 21 98 94 89). 

mailto:advos@casema.nl
mailto:parkeergids@gmail.com
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INSCHRIJFFORMULIER  NIEUW  LIDMAATSCHAP KBO  
afd. Nieuwegein/Vianen  
 
 

Wilt u voor uw partner (indien van toepassing) s.v.p. een eigen formulier 
invullen? 
 

 
Voorletter(s)/Achternaam:                                                       M/V 
 
Voornaam: 
 
Straat/huisnummer: 
 
Postcode/woonplaats:  
 
Geboortedatum: 
 
Telefoonnummer:  
 
Mobiel telefoonnummer:  
 
E-mailadres:  
 
IBAN (bank)nummer: 
 
(Voormalig) beroep:  
 
Ik wil vrijwilligerswerk doen met als voorkeur: 
 
Invuldatum:                  Handtekening:      
 

Door ondertekening van het formulier gaat u akkoord met de automatische 

incasso van de verschuldigde, door de ALV vastgestelde jaarlijkse contributie. 
 
Voor het jaar 2019 bedraagt de contributie per kalenderjaar:  
€ 27,-- p.p. en € 54,-- per (echt)paar. 
 

 

Stuur of mail dit formulier s.v.p. naar:  
 

KBO-ledenadministratie, Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein 
 

: advos@casema.nl 
 
Voor inlichtingen belt u met de servicelijn: 030 - 606 39 65. 

mailto:advos@casema.nl


 



 


