
Een UNIEKE BELEVENIS, 
waarbij het oude dorp Vreeswijk twinkelt 
in duizenden vlammetjes. Tussen 19.00 
en 22.00 uur is de moderne verlichting 
uitgeschakeld voor een optimale kerstsfeer.
De eigenaren van historische schepen doen 
extra hun best om hun schip mooi te verlichten. 
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Parkeren en verkeer tijdens 
Vreeswijk bij Kaarslicht
Woensdag 14 december is 
Vreeswijk van 16.00 tot 23.00 uur 
afgesloten voor alle rijdend verkeer 
en mag er langs de kaarsjesroutes 
niet geparkeerd worden. De 
wegsleepregeling wordt toegepast!

In verband met de Kerstmarkt zijn op 
de Handelskade van 11.00 - 23.00 
uur de beide parallelwegen en de 
hoofdrijbaan tussen de Bovenmonde 
tot Wiersdijk, voor al het rijdend verkeer 
afgesloten. De wegsleepregeling is ook 
daar van toepassing.

De route Henri Dunantlaan - Wierselaan 
en de Handelskade - Bovenmonde 
tot de Zuiderstraat is van 17.30 - 
23.00 uur afgesloten. Buslijnen 65 
en 77 rijden dan vanaf 18.00 uur 
- 23.00 uur niet door Vreeswijk. De 
dichtstbijzijnde halte is Veerhuis/
Nieuwegein-zuid. 

Vanaf de Beatrixsluis is de Lekdijk 
afgesloten voor doorgaand verkeer.
Parkeren kan in de omliggende 
wijken en op de parkeerplaatsen van 
winkelcentrum Hoog-Zandveld en ‘t 
Veerhuis. Bezoekers wordt aangeraden 
om zo veel mogelijk gebruik te maken 
van de fiets en het openbaar vervoer. 

Voor bezoekers uit Vianen vaart het 
voetgangersveer “Vrevia” speciaal 
voor deze avond tot 23.00 uur.

Ook is het mogelijk om vanaf 
Jutphaas gebruik te maken van de 
varende pendeldienst, die tussen 
18.00 en 22.00 uur vanaf de 
steiger aan de Herenstraat iedere 20 
minuten naar en van Vreeswijk vaart. 
Voor bezoekers uit Utrecht vaart rederij 
Schuttevaer om 15.30 uur vanaf de 
afvaartsteiger aan de Oudegracht 
hoek Viestraat. De boot vaart niet 
terug naar Utrecht. Info en reserveren: 
www.schuttevaer.com Fo
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Vreeswijk bij Kaarslicht
Ga terug in de tijd tijdens Vreeswijk 
bij Kaarslicht. Op woensdag 
14 december wordt voor de 
30ste keer Vreeswijk bij Kaarslicht 
georganiseerd. Een unieke belevenis, 
tussen 19.00 en 22.00 uur wordt 
Vreeswijk verlicht door duizenden 
kaarsjes en fakkels. De normale 
straatverlichting is uitgeschakeld, 
waardoor de straten, kades, de 
drie historische sluizen, het water 
en de gevels een bijzondere sfeer 
uitstralen. Langs de kaarsjesroute zijn 
warme dranken, zoals glühwein en 
chocolademelk te koop.

Sfeervolle Kerstmarkt
Tussen 16.00 en 22.00 uur kunt 
u genieten van de Kerstmarkt op de 
parallelweg van de Handelskade. Er 
worden kerst- en winter gerelateerde 
artikelen aangeboden.

Lampionnenoptocht
Vreeswijk bij Kaarslicht start om 18:00 
uur met een lampionnenoptocht 
voor kinderen. De optocht start bij 
de Willem Alexanderschool aan de 
Koninginnenlaan en eindigt rond 
18.45 uur op het Raadhuisplein. Na 
afloop krijgen alle deelnemertjes een 
heerlijke beker warme chocomelk.

Optredens
Koren, muziekgroepen en andere 
artiesten verzorgen afwisselende 
optredens op diverse plekken in het 
oude dorp.

Antieke Kerststal
Op de hoek Dorpsstraat/Tramstraat 
zal een prachtige antieke Kerststal  
te bezichtigen zijn. 

Raadhuisplein in midwintersfeer
Vanaf 19.00 uur is het Raadhuis-
plein in midwintersfeer. De Kerstman, 
samen met zijn arrenslee en een 
wandelende sneeuwpop staan dan 
in de sneeuw. Kinderen kunnen 
een gesprekje voeren met deze 
bijzondere gasten en natuurlijk kunt 
u daar een mooie foto van nemen. 
Vanuit de organisatie Kaarslicht 
in Vreeswijk, zal een fotograaf 
aanwezig zijn. 

Vuurspektakel
Een vuurspuwer verzorgt korte 
spectaculaire optredens. Hij laat 
geweldige stunts zien met een 
vonkenpoi, vuurstaf en vuurballen. 
Daarnaast blaast hij de grootste 
vlammen.

Volkskerstzang
Voor de 53e keer is er in de 
Barbarakerk om 19:00 uur een 
Volkskerstzang met als thema: 
“Terug naar het Licht”. 
Aan deze dienst werken o.a. mee 
KnA - Vreeswijk, het Dameskoor en 
SAM, samengesteld kinderkoor van de 
Willem Alexanderschool.
Burgemeester Frans Backhuijs zal een 
openingswoord spreken. Aansluitend is 
de kerststal tot 22:00 uur te bezichtigen.

Mijn kerstwens is: 

Mogelijk gemaakt door: 
Bewoners Vreeswijk, vrijwilligers, 
koren, muziekgroepen en artiesten, 
eigenaren van deelnemende schepen 
en slepers, gemeente Nieuwegein, 
ondernemingsvereniging Vreeswijk, 
scouting Vreeswijk, comité 
Volkskerstzang, NH Dorpskerk, 
RK Barbarakerk, politie en 
stadstoezicht Nieuwegein, Qbuzz, 
Hoogheemraad-schap De Stichtse 
Rijnlanden, Rijkswaterstaat Utrecht, 
Citytec, rederij Schuttevaer, 
kunstencentrum De Kom, 
Reddingsbrigade IJsselstein, EHBO, 
Verkeersregelaars Nieuwegein en 
Brandweer Nieuwegein.

Organisatie:
Comité Vreeswijk bij Kaarslicht
T 06-570 432 02
kaarslicht@invreeswijk.nl
invreeswijk.nl

Kerstwensboom
Bij de Barbarakerk staat een 
kerstwensboom. U kunt uw speciale 
kerstwens of kerstgroet opschrijven 
voor iemand die u dierbaar is of 
die uw wens kan gebruiken. De 
kerstwensbal wordt voor u in de 
boom gehangen.

Grafkaarsen
Een ieder die een graf heeft op de 
begraafplaats naast de Barbarakerk 
kan op de avond van Vreeswijk bij 
kaarslicht een grafkaars krijgen en 
die op het graf zetten. Uitgifte bij de 
Barbarakerk van 18.00-21.30 uur. 

Uitgiftedata kerstwensballen
Zondag 11 december van 
10.30-12.30 uur - Barbarakerk 
Dinsdag 13 december van 
10.00-17.00 uur - PCB Uitvaartzorg 
Woensdag 14 december van 
18.00-21.30 uur - Barbarakerk


