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Het dorp staat bol van de voorbereidingen voor de vele activiteiten 
in dit feestjaar. Zo werkt het Oranje Comité al hard aan de ko-
mende Koningsdag, waar dit jaar een Middeleeuwse straatversier-
wedstrijd aan is gekoppeld. Deze maand start de nieuwe rubriek 
‘Dorpsgenoot!’. Ria Terra vertelt hierin over haar drukke en zin-
volle leven. Bijzonder is te lezen waarheen de jeugd van Vreeland is 
uitgewaaierd. Zo komt de 20-jarige Niels Greefhorst aan het woord 
over zijn nieuwe baan in een tweesterrenrestaurant in Londen en 
lezen we dat zijn generatiegenoot Melvin van Sintanneland een ei-
gen transportbedrijf is begonnen. Verder, naast de vaste rubrieken, 
weer veel tips om er op uit te gaan de komende maand. 
De redactie is, na een weekend met storing, weer goed bereikbaar 
via info@vreelandbode.nl. 

Van de redactie

De nieuwe burgemeester van onze gemeente, 
de heer Marc Witteman (CDA), is op 29 ja-
nuari officieel geïnstalleerd. Hij wil graag een 
benaderbare burgemeester zijn, en bij voor-
beeld bij de burgers aan tafel aanschuiven 
om met hen te praten over de gemeentelijke 
dingen die hen bezig houden. Als dorpsraad 
hopen we dat hij zich hier snel thuis zal voe-
len. We zien ernaar uit om hem rond te lei-
den door Vreeland: het kroonjuweel van zijn 
gemeente. En natuurlijk hebben we dan ook 
een verlanglijstje voor hem.
Met de gemeente - in de persoon van de 
wethouder gebiedsgericht werken Jaap 
Verkroost - hebben we een nieuw convenant 
getekend. In dit convenant zijn de wederzijd-
se taken en verplichtingen van de dorpsraad 
en gemeente duidelijk vastgelegd. Dit conve-
nant is geldig tot 2019, dus we kunnen met 
volle kracht vooruit. Benieuwd naar wat er 
zoal in het convenant staat? Je vindt het op 
onze site www.dorpsraadvreeland.nl onder 
Documenten Gemeente.
Het ziet ernaar uit dat het CSV terrein dan 
eindelijk zijn definitieve bestemming gaat 
krijgen. Aginus Kalis en Joost de Haan heb-
ben op het kantoor van wethouder Franko 
Zivkovic de eerste schets kunnen beoordelen 

die projectontwikkelaar Mark Voerman hier-
voor gemaakt heeft. Die eerste opzet ziet er 
veelbelovend uit: vier blokjes van drie huizen 
(met twee woonlagen) en een parkeermoge-
lijkheid aan de kant van de Floraweg. Wel 
hebben we gezegd dat het in onze ogen een 
nog beter plan zou worden als ook het par-
keerterreintje aan het eind van de Boterweg 
in het plan zou kunnen worden geïntegreerd.
De gemeente heeft ons toegezegd dat de plan-
nen verder worden uitgewerkt, en dat we ze 
dan aan de inwoners van Vreeland kunnen 
voorleggen. Wordt vervolgd.

Open dag bij Greif drukbezocht
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Dorpsraad tekent convenant met gemeente

Zaterdag 14 februari j.l. hield Greif open huis 
aan de Bergseweg 6. Daags ervoor was huis 
aan huis een informatieve brochure bezorgd, 
met interviews met werknemers en de vesti-
gingsmanager Edwin Kielestein en een verhaal 
over de geschiedenis van het bedrijf, tot 2011 
Van Leer. Zo kon men goed voorbereid op pad 
gaan en de weg langs ballonnen volgen naar 
de kantine van Greif. De circa 100 mensen die 
zich hadden aangemeld werden op deskundige 
wijze rondgeleid door diverse personeelsleden. 
Een goede opkomst, al waren tot teleurstelling 
van Kielestein enkele zeer kritische dorpsbewo-
ners niet aanwezig. Voor de kinderen waren er 
workshops kartonnen vaten beschilderen en zij 
konden geschminkt worden. Ook voor de in-
wendige mens was uitstekend gezorgd. 
Het was voor de meeste bezoekers de eerste keer 
dat ze de hallen van binnen konden bekijken, 
voor sommige oud-werknemers was het een 
weerzien met hun oude werkplek, die zij nu ook 
aan hun (klein)kinderen konden laten zien. 

In de kantine stonden informatiekraampjes van 
de bedrijven die onderzoek hebben uitgevoerd 
naar geuremissie (Odournet), geluidsoverlast 
(Peutz) en gevarenrisico’s (AnteaGroup). Alle 
rapporten en correspondentie daaromtrent la-

gen klaar om meegenomen te worden en men 
kreeg uitgebreid antwoord op vragen. Op de 
vraag of buurtbewoners bij een eventuele gro-
te brand snel in de auto moesten springen en 
wegrijden werd bevestigend geantwoord, in het 
geval dat de wind de verkeerde kant richting de 
huizen zou staan. Gelukkig schijnt de kans op 
een dergelijk ongeval slechts 1 op de miljoen te 
zijn…! Veiligheid heeft natuurlijk de hoogste 
prioriteit bij Greif.

Voor en tegens
De reacties van de aanwezigen waren gemengd. 
Men was zeker enthousiast over de gastvrije 
ontvangst en de openheid van zaken die Greif 
gaf. “Ik fiets hier nu al zo lang voorbij, erg leuk 
om eens achter de schermen te kunnen kijken.” 
“Zeer de moeite waard, een echte eye-opener.” 
“Deze open dag heeft mij alleen maar gesterkt 
in mijn gevoel dat een dergelijk bedrijf niet 
op deze locatie thuis hoort. Ik ben me rot ge-
schrokken van de enorme omvang en realiseer 
me nu pas hoeveel gevaarlijke stoffen hier staan 
opgeslagen en waarom zo’n groot waterreser-
voir voor de sprinklerinstallatie nodig is.” “Erg 
goede rondleider, ik heb veel geleerd.” “Wat 
veel handwerk zit er aan de vatenproductie. 
Dat zag ik nu pas.” Zomaar wat reacties van de 

aanwezigen, die erg geïnteresseerd waren en veel – ook soms kriti-
sche – vragen stelden over onder meer de vergunningsaanvraag van 
een verdubbeling van de verfproductie en de problematiek rond de 
vrachtwagens in het dorp. 
Duidelijk is in ieder geval dat Greif zich open en toegankelijk opstelt, 
veel aandacht besteedt aan bestrijding van overlast, veiligheid en aan 
het informeren van het publiek.                    J.J.
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Colofon

Cartoon uitdaging
De redactie wil de creatieve geesten onder u 
graag uitdagen om de cartoons voor de komen-
de maanden te maken. De cartoon moet pas-
sen in het bekende formaat rechts bovenaan de 
voorpagina en moet bij voorkeur in kleur zijn. 
De onderwerpen zijn: maart – Van Leerbrug 
schoonmaken op 21 maart om 10.00 u; april 
- middeleeuwse Koningsdag met defile; mei - 
bye bye baggerboten; juni - cultuurmaand en 
première film Vreeland; juli - historisch festival 
op 15 en 16 augustus; augustus - Wielerronde, 
Dorpsreünie en Dorpsfeest. U kunt één on-
derwerp kiezen of meteen 6 cartoons insturen, 
digitaal aan info@vreelandbode.nl of in de 
brievenbus van Duinkerken 5. De uiteindelijke 
keuze van de cartoons die geplaatst worden ligt 
bij de redactie. 

Kerkdiensten
Protestantse gemeente Vreeland 10.00 u.
22 feb Eerste zondag 40 dagentijd
 Ds K. Vos, Hoogerheide
1 mrt Mevr Dr. G. Speelman, Breukelen
08 mrt Dr. C.J. Stoll, Mijdrecht
15 mrt   Doopdienst
  Ds E.J. van Katwijk, Ned. den Berg  
22 mrt Ds A.J. Treur, Waverveen
29 mrt  Palmpasen
  Ds J. de Jong, Baambrugge

Weekenddienst huisarts 
tel.: 231410 en luister de band af. Voor dringende 
hulp van de huisarts ‘s avonds, ‘s nachts en in het 
weekend belt u de centrale van de Huisartsenpost 
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 035 6953522 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Welzijn Stichtse Vecht
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht, tel.: 230400
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Careyn Maatschappelijk Werk
tel.: 0346 260060 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 0294 231568
WZC ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. onderst. en Thuiszorg tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Heleen Kouwenhoven, Klapstraat 3, 3633 
BH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
Tel 0294-234 750
dorpshuisvreeland@live.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheek Loenen
Keizer Ottolaan 11 BV Loenen a/d Vecht
tel: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden:
Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348

tel. 06 - 251 400 31

* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22

Spreekuur volgens afspraak

Agenda
3 mrt  Brainstorm musical ‘Robin Hood’
9 mrt Update Van Leerbrug, Dorpshuis
14 mrt  Concert opl. Orkest MV de Vecht,  
 Breukelen
27 mrt  Opschoondag dorp, 10.00 u, CSV
28 mrt  Opschoondag dorp, 13.00 u,  
 Muziektent
21 mrt Schoonmaak Van Leerbrug, 09.30 u
 concert MV de Vecht, Grote Kerk
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DE LOUNGE
Wegens succes verlengd! HAPPY HAPPEN HOUR, elke zondag tot eind 
maart! Tussen 17.30 - 18.30u serveren wij culinaire hapjes van het huis. 

De Lounge is open dinsdag tot en met zondag vanaf 0800-2400u.
Wees welkom voor een goede koffie, kleine lunch of aangeklede borrel.

De kleine kaart kun je inzien op onze website: www.nederlanden.nl 
Ook voor een zakelijke afspraak ideaal: gratis parkeren en gratis WIFI.

LUNCHMENU
Elke dinsdag t/m vrijdag hebben wij een 3 gangen Business Lunchmenu. 

Teun, onze maitre sommelier, stelt dit aan tafel voor. Het menu
bedraagt slechts 39.50 per persoon. Kom genieten in ons restaurant! 

Ook zijn wij de zondagen open voor de lunch, 
met een gevarieerde menukaart.

Met een culinaire groet, De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

Uw Oranjecomité is al druk bezig om van de 
tweede Koningsdag een onvergetelijke dag te 
maken. Deze dag gaat u terug in de tijd. Zeven 
en halve eeuw om precies te zijn. Terug naar 

de tijd van bourgondische festijnen, de eer-
lijke, rauwe spelen en strijdtonelen. Waar zelfs 
de verwachtingen van de ware levensgenieter 
overtroffen worden. Te beginnen met een tra-
ditioneel Middeleeuws ontbijt. Er zal ook ge-
streden worden die dag: wie heeft de mooiste 
straat, welke klas maakt het mooiste vaandel, 
wie is de sterkste ridder en wie is de mooiste 
jonkvrouw. Uiteraard zullen ook de traditi-
onele Ridderspelen en een oer Hollands wa-
terspektakel niet ontbreken. En schuif vooral 
ook aan bij het drinkgelag in de altijd gezellige, 
knusse herbergen van Vreeland. Maar pas wel 
op dat u niet eindigt op het schavot!

Koningsdag in historische sferen

Vreeland bestaat 750 jaar en daarom 
trakteren wij Vreeland op een lokale 

2 gangen lunch voor slechts 750 centen. 
Kijk op onze site voor het menu 

en de voorwaarden.

Lokaal Zuid is 7 dagen per week geopend 
voor een borrel en het diner en van 
woensdag t/m zondag voor de lunch

Op maandag 9 maart a.s. zal Tweede Kamer-
lid Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) met de 
direct omwonenden van de Van Leerbrug ko-
men praten over het gebrek aan duidelijkheid 
bij de gemeente over het al dan niet op afstand 
bedienbaar maken van de brug over de Vecht. 
Zoals bekend onderzoekt de gemeente de mo-
gelijkheden om de Van Leerbrug (en de dorps-
bruggen in Loenen en Breukelen) op afstand 
te bedienen. Ondanks jarenlange toezeggingen 
door de gemeente om een klankbordwerkgroep 
in het leven te roepen, is deze nog steeds niet ge-
realiseerd. Zodoende dreigt nu besluitvorming 
zonder input van de omwonenden.
De Vrijzinnige Partij vindt dat bestuurders 
moeten besturen samen mét de bewoners en 
niet over hen. Klein kwam de situatie rondom 
de Van Leerbrug  toevallig tegen op internet  
(www.vanleerbrugvreeland.nl). Aangezien een 
dergelijke situatie een speerpunt is in het par-
tijprogramma van de Vrijzinnge Partij wil hij 
graag in gesprek treden met bewoners en poli-

tici. “Als ik de website van de bewoners zie, is dit 
een schoolvoorbeeld van politici die ondanks 
mooie verkiezingsbeloften burgers al jaren aan 
het lijntje houden. Laat ze dan nu ook maar in 
de komende verkiezingstijd flink zijn.” 
De bijeenkomst is op maandag 9 maart as om 
19.30 uur in de grote zaal van het Dorpshuis. 
Michiel van Dis zal deze avond een update van 
de stand van zaken geven. Vanzelfsprekend zijn 
alle geïnteresseerde dorpsbewoners van harte 
welkom. Graag even bericht van uw komst naar 
info@vanleerbrugvreeland.nl. 

Tweede Kamerlid Norbert Klein bezoekt 
Vreeland inzake Van Leerbrug

Op zaterdag 21 maart van 09.30 tot 12.00 
uur gaan we met vereende krachten de Van 
Leerbrug schoonmaken. De blikvanger in 
ons dorp is na de schoonmaakactie van juni 
2013 alweer groen uitgeslagen en ziet er niet 
verzorgd uit. En met het feestjaar voor de 
boeg willen we zéker dat de brug er stralend 
wit bij staat! Johny Coers stelt wederom een 
hoogwerker ter beschikking, Mike Mol zijn 
professionele hogedrukspuit en Gerard Ver-
steeg durft het weer aan om in de hoogwerker 
de bovenkant van de brug schoon te stralen. 
Komt zoveel mogelijk helpen, neem een em-
mer en borstel/doekje mee en laat de zelfred-
zaamheid en saamhorigheid van Vreeland 
zien. Dit waren niet voor niets de redenen 
waarom Vreeland in 2012 tot wereldwonder 
van Stichtse Vecht is verkozen!

Schoonmaakactie Van Leerbrug

Het Oranje Comité bedankt Misha lutje 
Beerenbroek en Raymond van der Spoel voor 
hun jarenlange, fantastische inzet. En verwel-
komt Gesina Glastra van Loon (penningmees-
ter) en Linda Maasbommel. Het Oranje Comité 
bestaat verder uit Olaf Morel (voorzitter), 
Michael Westgeest, Martin de Jong, Reinoud 

Kooiman, Carole Huntjens (secretaris), 
Margriet Darwinkel en Marjan van den Heuvel.
Heb je ook interesse om deel uit te maken van 
deze enthousiaste groep mensen of heb je ideeën 
en suggesties, dan kan dit worden doorgegeven 
aan carole.huntjens@hotmail.com of via de 
website http://www.koningsdagvreeland.nl.

Dank & welkom Oranje Comité
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Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingstijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

Houd 
Vreeland 

mooi!
Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl 

‘specialist in historisch groen’
www.groenpartners.nl

2015
Jubileum jaar

historisch VREELAND
750

Is het te glad of te koud voor u om naar de 
winkel te gaan? Dan heeft Welzijn Stichste 
Vecht een oplossing voor u!
 
Welzijn Stichtse Vecht bezorgt in de gehele 
gemeente Stichtse Vecht vriesverse maaltij-
den van ‘Dinnerland à la Carte’ bij ouderen, 
mensen met een handicap of langdurig zie-
ken. De maaltijden worden elke woensdag 
thuis afgeleverd en de keuze is zeer ruim en 
gevarieerd.  Ook vegetarische en natrium-
arme maaltijden, soepen en desserts behoren 
tot de mogelijkheden. De kosten per maaltijd 
zijn €5 en ze dienen per minimaal 6 stuks 
(één verpakking) afgenomen te worden. De 

maaltijden moeten in het vriesvak worden 
bewaard en zijn lang houdbaar.
Wilt u eerst proeven, bestel dan ons proef-
pakket (een vast samengesteld pakket van zes 
maaltijden voor de prijs van vier). Ook kunt 
u zich aanmelden voor tijdelijke levering van 
de maaltijden. Het is niet verplicht om iedere 
week te bestellen.
Heeft u een actuele U-pas? Dan kunt u via 
de gemeente Stichtse Vecht (afdeling Sociale 
Zaken) korting op de maaltijden aanvragen.
Voor meer info belt u naar Welzijn Stichtse 
Vecht (0346) 290710 of via e-mail: maaltij-
den@welzijnsv.nl.  Graag verwelkomen wij u 
als nieuwe klant!

Welzijn Stichtse Vecht bezorgt maaltijden

Niels Greefhorst (1994) gaat als kok werken 
in het fameuze restaurant ‘The Ledbury’ in 
Londen. Op dit moment werkt hij in het be-
kende Nederlandse restaurant ‘De Kromme 
Watergang’ in Hoofdplaat in Zeeland. 

Als klein jongetje wilde Niels al kok worden. 
“Dan zei ik tegen hem: Ga jij eerst maar eens 
leren eten”, zegt zijn moeder Anne-Marie, 
“want alles wat groen was daar was hij niet zo 
gecharmeerd van. Wel van groene snoepjes en 
chips.” “En van warme grillworst” vul ik aan. 
Dat wordt door Niels en zijn moeder lachend 
beaamd. Anne-Marie heeft jarenlang bij sla-
gerij Dalhuizen in Vreeland gewerkt en Niels-
je, die in die tijd nogal eens tijdens de mid-
dag bij ons at, was zo’n groot liefhebber van 
verse grillworst dat we hem Nielsje Grillworst 
noemden. Anne-Marie is nu vooral een trotse 
moeder: “Hij was pas elf toen hij naar het Sa-
vorin Lohman ging. Engels was zijn slechtste 
vak en nu spreekt hij die taal vloeiend.” Niels 
vertelt dat hij dat in de praktijk oppikt. Hij 
werkt veel met buitenlanders in ‘De Kromme 
Watergang’ en woont er ook samen mee in 
een huis. “Bulgaren, Amerikanen, Canade-
zen, Portugezen, Duitsers, iedereen praat En-
gels en we hebben een computer in de keuken 
staan met google translate. Zo leer je het wel.”
Na de Mavo ging Niels naar het ROC in Hil-
versum voor de opleiding tot basis kok. Die 
opleiding rondde hij af in Nieuwegein waar 
hij zijn papieren haalde voor zelfstandig kok. 
Niels is net als de rest van het gezin Greefhorst 
een harde werker. Naast zijn opleiding werkte 
hij in de Dagwinkel van Aloys Hagemans tot 
hij werd aangenomen bij restaurant ‘Het Am-
sterdammertje’ in Loenen. Daar leerde hij hoe 
het was om te werken in de keuken van een 
kok met een ster. 

Via Hoofdplaat
Twee jaar geleden kreeg hij de kans de over-
stap te maken naar restaurant ’De Kromme 
Watergang’ in Zeeland, met twee sterren. 
Omdat hij zijn opleiding aan het ROC nog 
niet had afgerond reed hij iedere week na een 
lange dag werken ’s nachts naar Nieuwegein 
om een paar uur later weer in de schoolban-
ken te zitten. 
Veel heeft Anne-Marie haar zoon de laatste 
tijd niet gezien. Niels zijn licht Zeeuwse tong-
val verraadt een intensief verblijf in Zeeland. 
Lange dagen maakt hij, vijf dagen per week 

en Zeeland vindt hij geweldig, juist vanwege 
de rust als hij eens een keer niet werkt. Maar 
toch heeft hij heel bewust gekozen voor een 
volgende stap in zijn carrière, hoe zeer hij het 
ook naar zijn zin heeft in Hoofdplaat. 

Naar Londen
“Ik ben ooit met school in Londen geweest 
en ik vond dat een geweldige stad. ‘The Led-
bury’ heeft niet alleen twee sterren maar staat 
ook nummer tien op de lijst van de beste 
restaurants ter wereld. Bovendien werk je in 
een klein team, net zoals in ‘Het Amerdam-
mertje’ en de ‘De Kromme Watergang’. Dat 
vind ik fijn, het moet voelen als een familie.” 
Zijn kerstvakantie gebruikte hij om een stage 
te lopen in Londen. Zo leer je elkaar over en 
weer kennen. En al na een week vroegen ze 
hem om te komen werken. Dat betekent niet 
meer om tien uur ’s morgens beginnen maar 
om acht uur en dan de hele dag tot ’s avonds 
één/twee uur, vijf dagen per week. Maar Niels 
heeft het er graag voor over: “Vermoeidheid 
zit in je hoofd. Als je denkt dat je moe bent, 
ga je je vermoeid gedragen. Als je denkt dat 
je fit bent, ga je harder rennen. En het voor-
deel is dat je daar geen keus hebt. Mensen 
komen van over de hele wereld om in ‘The 
Ledbury’ te eten en daar die belevenis te voe-
len. Die gasten wil je blij maken en ze betalen 
er ook heel veel geld voor.” Als het aan Niels 
ligt heeft hij ooit zijn eigen bedrijf, een restau-
rant met liefst drie sterren. “Al moet ik nog 
twintig jaar onder een chef werken, als ik die 
kans krijg dan pak ik hem.” Anne-Marie knikt 
instemmend. Samen gaan ze op de foto opdat 
nog duidelijker wordt dat kleine Niels groot 
geworden is.            R.B.

Van Vreeland naar Londen
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Op de brede school CSV Ridderhof in Vreeland 
is druk gebouwd aan een middeleeuws decor 
voor de middeleeuwse projectweek. Onderdelen 
voor het decor komen uit het hele land. Speciaal 
voor zijn ouwe juffie reed oud leerling van de 
school Melvin van Sintanneland helemaal naar 
Zeeuws Vlaanderen. “Ik ben net een transport-
bedrijfje ‘Melvasia’ begonnen. Tegen kostprijs 
heb ik het decor opgehaald. M’n ouwe kleuterjuf 
had het op Marktplaats gekocht, maar het paste 
niet in haar auto.” 

Melvin helpt met middeleeuws decor

 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.nl

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers
Rob van der Linden

tel: 06-45453555  email: cleanglasmanagement@gmail.com

CGM

De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.
Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek
Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69
na 19.00 uur: 06 134 60 394

Grote Dorpsreünie

Op zaterdag 22 augustus 2015 wordt er in ons 
dorp een grote Dorpreünie georganiseerd. 
Afgevaardigden van diverse verenigingen en 
scholen kwamen eind januari bijeen voor een 
brainstormsessie. Iedereen was enthousiast! 
Het bestuur van het historisch festival heeft 
aangeboden de tent aan de Kleizuwe een week 
langer te laten staan, zodat alle reünisten el-
kaar daar kunnen ontmoeten. In de grote 
tent is dan ook nog plaats voor verschillende 
tentoonstellingen. Er werd een idee geopperd 
om in een hoek van de tent het ‘café van Cor’ 
te herbouwen en daar gezellig met elkaar een 
drankje te drinken. Tijdens de brainstorm-
sessie werden herinneringen aan eerdere re-

unies opgehaald. Fotoboeken zijn inmiddels 
van zolder gehaald en het scannen hiervan is 
begonnen. Het idee is om de tent vanaf een 
uur of vier open te doen. Lekker samen een 
hapje eten en ‘s avonds muzikale jamsessies 
door (oud)dorpsgenoten. Iedereen die ooit in 
Vreeland heeft gewerkt, gewoond of op een 
andere manier bij Vreeland betrokken is ge-
weest is van harte welkom. Natuurlijk mogen 
ook huidige dorpsbewoners van de gezellige 
sfeer mee komen genieten. Opgeven voor de 
reünie of meer informatie kan via de website: 
www.vreeland750.nl. Meer informatie en het 
voorlopige programma volgt in een volgende 
Vreelandbode. 

Vreeland 750 en het Oranje Comité organi-
seren samen een super leuke wedstrijd: Wie 
versiert z’n straat/plein tot de mooiste middel-
eeuwse straat ??? 

De bedoeling is dat de bewoners van de straten 
vóór Koningsdag, maandag 27 april, samen hun 
straat gaan versieren in middeleeuwse stijl. Roep 
al je buren op om van Vreeland één groot mid-
deleeuws decor te maken! De decoratie blijft 
dan zoveel mogelijk hangen/staan tot de mid-
deleeuwse dag op 29 augustus. Vreeland zal 
daarmee dus de hele zomer lang een nog groter 
feest voor het oog zijn. 
Denk aan: vaandels die dwars over de straat ge-
spannen zijn, houten geveldelen met uitklap-lui-
ken voor winkeltjes, een galg, een chirurgijnspo-
dium of schavot, een toegangspoort of een kas-
teeltoren: laat uw fantasie de vrije loop. Zolang 

de straten maar open blij-
ven voor het verkeer en 
de decoratie geen gevaar 
oplevert voor passanten. 
Verschillende werkgroe-
pen van Vreeland 750 
staan klaar voor advies 
en hulp: Voor timmer- of technisch advies, bel 
met de werkgroep ‘facilitair’, Jan Oldenkamp: 
231367. Voor patronen, ideeën of advies bij het 
naaien van vaandels e.d., bel met de werkgroep 
‘Middeleeuws naaicafé’, Ellen Bulterijs: 232460.
Op Koningsdag zal een deskundige jury de 
straten beoordelen en de winnende straat wint 
een Straatborrelpakket voor jong en oud t.w.v. 
€ 150!! 
Geef je op bij Carole Huntjens: carole.hunt-
jens@hotmail.com (Oranje Comité) of Juliette 
Jonker: j.jonker@wxs.nl (Vreeland 750).

Win een straatborrelpakket!

Op 22 augustus vindt de Wielerronde ‘de ron-
de van Vreeland’ plaats. Deze ronde heeft tot 
1998 zo’n 20 jaar plaats gevonden in ons dorp 
en trok nationale aandacht. In het kader van 
het feestjaar Vreeland 750 gaat de ronde ‘in de 
reprise’. Afgelopen week inspecteerden organi-
satoren Jan Hos en Jan Corstjens het parcours 
samen met twee ambtenaren van de gemeente 
op kuilen in de weg en andere gevaren voor de 
wielrenners. De gemeente heeft toegezegd dat 
de gevonden mankementen in de ronde (Fetha, 
Floraweg, de Vliet, Vijverlaan en Hendrik van 
Viandenstraat) op tijd verholpen zullen wor-
den. Dat is nog eens meewerken! Bewoners van 
deze straten kunnen zelf ook meewerken door 

te zorgen dat hun auto die dag niet in de straat 
staat. Maar daar komt vanzelfsprekend nog na-
der bericht over. 

Wielerparcours gecontroleerd Gewijzigde openingstijden m.i.v. 1 maart 2015:
 ma 11.00 – 17.30 uur
 di t/m vrij 08.30 – 17.30 uur
 za 08.30 – 17.00 uur

DA Drogisterij Kok
Bredestraat 10
Loenen aan de Vecht
Telefoon 0294-231213
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In één adem uitgelezen! ‘Harem’, het nieuwste 
boek van Ronald Giphart. Was ik vroeger niet 
echt een Giphart-fan, dit boek heeft daar flink 
verandering in gebracht. 

De twintig-jarige zoon Liam de Hoop is van 
het grandioze openingsfeest van een grote foto-
tentoonstelling in Stockholm van het werk van 
Mac Hope, zijn vader, weggevlucht.
Teveel herinneringen, teveel mensen van vroe-
ger en vooral van het moeilijke nu liepen daar 
rond. Hij is naar de jachthut van zijn vader ge-
gaan, om daar zijn vierde alles overbodig ma-
kende debuut roman te schrijven. De vorige 
debuten heeft hij gedumpt, eentje achter een 
vuilnisbak op straat en de andere op nog zo van 
die plekken.  
In de jachthut legt hij al het materiaal dat hij 
over zijn vader heeft, uitgespreid neer. Het 
romandebuut zal niet over hemzelf gaan dit 
keer, maar over zijn vader die op zijn 18e uit 
Nederland was vertrokken en naar Zweden 
was gegaan. Via het afwassen in een restaurant 
belandt hij met wonderlijke omwegen in de 
fotografie en blijkt hij HET te hebben. Op de 
academie heeft hij een allemachtig punkbandje 
met wat loslopende vrienden en ze breken door 
met de denderende culthit ‘Jag har pladdrande 
tänder!’, of wel: ‘Ik heb klapperende tanden’. 
Door tussenkomst van zijn vader, een top-
advoc,aat uit Amsterdam wordt dit lied ver-
kocht en met het megabedrag  koopt Mac een 
vervallen zuivelfabriek, dat binnen enkele jaren 
uitgroeit tot een hotspot van jewelste. Een com-

mune après la lettre, 
waar van alles dat 
met kunst te maken 
heeft, gebeurt. Liam 
wordt daar geboren 
en mensen komen 
en gaan, met wel een 
vaste kern. 
Intussen is Mac een 
fotograaf van wereld-
faam geworden.
Terwijl Liam zit te schrijven, komt zijn vader 
hem zoeken en hem van zijn werk afhouden. 
Dit ergert Liam natuurlijk zeer, vooral als zijn 
vader hem verleidt tot een nachtelijke alles 
behalve spannende jachtpartij. Hij knijpt hem 
ook voor een dreigend gesprek, want zijn va-
der heeft nog een appeltje met hem te schillen. 
Geschild wordt er nauwelijks en de roman 
komt tot een spetterend einde, je als lezer hij-
gend achterlatend, door alle bochten die je mee 
hebt lopen rennen met het verhaal.  De taal is 
prachtig, geestig en verrast je continue. 
Zoals wanneer Mac in gezang losbarst in het 
bijzijn van Liam en zijn vrienden: “Alles in het 
verleden kan ik hebben, maar bij mijn vader als 
nachtegaal trek ik een grens”, waarin je de gi-
gantische puber-géne  voelt die je kon hebben 
als één van je ouders iets doet. Dan de vele voet-
noten, waarin Zweedse uitdrukkingen worden 
verklaard, doodernstig gebracht, maar waar ik 
geregeld van in de lach schoot.  Een geweldig 
boek en wanneer je je niet een hoedje schrikt als 
er wat seks voorkomt, een absolute aanrader!

Marlies Cordia

Wat lezen wij?

E-mail klopperaannemers@planet.nl     Telefoon 0346 - 251639

Cateringbedrijf het Oventje
Maaltijden verzorging
Van maandag t/m vrijdag gratis
warm of koud thuisbezorgd.
En voor het weekend op vrijdag koud meegeleverd. 

Communicatieweg 12b 3641 SE Mijdrecht 
Telefoon: (0297) 59 30 47

www.cateringbedrijfhetoventje.nl

Rijksstraatweg 154
3632 AH Loenen aan de Vecht
T  0294 - 23 24 28
M  06 - 14 21 22 29
E info@esthe-labelle.nl
W  esthe-labelle.nl

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)

BMW 1-Serie 118i Business Line Airco Ecc 3d                      2009  € 10.950
BMW 1-Serie 116i Sportline Automaat Navi Xenon 5d    2012  € 22.895
BMW 3-Serie 318i 2.0 143PK Business Line Navi LMV     2009  € 16.495
Chevrolet Lacetti 1.4-16V Spirit  LPG G3 Airco 5d               2008       € 4.995
Citroen C4 1.6I 16V Ambiance Airco Ecc Cruise LMV         2005       € 4.950
Nissan Juke 1.6i Tekna Leder Airco Ecc Navi                        2011       € 13.250
Opel Corsa 1.2-16V Easytronic 3d                                             2001       € 2.945
Opel Astra 1.8i 140PK  Autom PP Trekh 5d                           2007       € 7.275
Peugeot 407 Coupe 2.2-16V Navi Xenon DVD speler       2006       € 7.945
Peugeot 3008 1.6i  156PK GT Navi Leder Panoramadak  2010       € 14.950
Renault Twingo 1.2 Dynamique Airco Cruise LM Velgen 2009       € 5950
Renault Clio 1.6-16V Dynamique  Automaat Airco 5d     2009       € 8.950
Toyota Aygo 1.0-12V  Access Airco Radio CD 5d                 2009      € 5.250
Toyota Aygo 1.0-12V Comfort  Airco LM velgen3d            2009   € 4500
Volkswagen Passat Vari 1.4 TSI Comfl  Luxe pakketten   2010       € 16495

Op zaterdagavond 21 maart 2015 geeft 
Muziekvereniging De Vecht haar jaarlijkse 
Galaconcert in de Grote Kerk in Vreeland. 
2015 is het jaar van 200 jaar Koninkrijk der 
Nederlanden, maar voor Vreelanders vooral 
het jaar van 750 jaar Vreeland. Deze twee heu-
gelijke feiten komen tot uitdrukking in het the-
ma dat De Vecht dit jaar voor het concert heeft 
gekozen: Hollandse Meesters. 
Bij Hollandse Meesters denken we meestal aan 
Hollandse beeldhouwers, architecten en kunst-
schilders zoals Johannes Vermeer, Frans Hals 
en Rembrandt van Rijn. Maar ook onder de 
Nederlandse componisten bevinden zich een 
paar Hollandse Meesters. 
Deze avond klinkt in de kerk dus muziek uit 

en over Nederland. Onder leiding van dirigent 
Gerhart Drijvers speelt het harmonieorkest 
werken uit diverse periodes uit de Nederlandse 
muziekgeschiedenis. Van ‘Danserye’ uit de 
vroeg 16e eeuw tot de minimal music van Louis 
Andriessen en veel daartussen in. De Vecht is 
trots u wederom een bijzondere gast te kun-
nen presenteren. Meestersaxofonist Arno 
Bornkamp (oa Aurelia Saxofoonkwartet) speelt 
samen met De Vecht het Saxofoon concert van 
Nederlandse componist Henk Badings. 
Het concert begint om 20.15 uur. Een kaartje 
kost €7.50 voor kinderen en €12.50 voor vol-
wassenen. Vrienden van De Vecht betalen 
€10 per persoon.  De orkestleden hopen u 21 
maart te mogen begroeten in de Grote Kerk in 
Vreeland. Reserveren kan via reserveren@mu-
ziekverenigingdevecht.nl 

Hollandse Meesters

Begin februari was deze Nijlganzen-familie te 
bewonderen aan de oever van de Vecht. Vader, 
moeder en wel 10 kuikens! De Nijlgans is eigen-
lijk geen echte gans, het is een naaste verwant 
van de Bergeend. Nijlganzen, oorspronkelijk 
uit Afrika waar ze vooral in de regentijd broe-
den, vinden het hier eigenlijk altijd ideaal om te 
broeden. Alhoewel de meeste Nijlganzen (net 
als onze inheemse broedvogels) in het voorjaar 
broeden, kunnen ook in de herfst en zelfs mid-
den in de winter Nijlganzen met jongen worden 
aangetroffen.                (Bron: Goosetrack.nl)

Nijlganzen-familieEnglish’
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Op vrijdag 20 maart 2015, net rond de tijd 
dat de volgende Vreelandbode verschijnt, 
schuift de Maan tussen Zon en Aarde en is 
vanuit Vreeland tussen 09.30 en 11.48 uur 
een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. 
Bij helder weer is de hele zonsverduistering te 
volgen. Tijdens het maximum, om 10.37 uur, 
is maar liefst 81% van de oppervlakte, bedekt 
zijn (zie  afbeeldingen). Dat gaan we ook echt 
merken; het licht is gedurende deze periode 
stukken minder intens. De verduistering kun 
je echter niet met het blote oog zien. Gebruik 
een speciaal eclips brilletje – die kun je online 
voor een paar Euro ko-
pen – of kijk door trans-
parant materiaal dat 
echter flink licht wegfil-
tert, bv. het metaalach-
tige deel van een CD of 
DVD (dus niet door het 
gat!), omdat je anders 

onherroepelijk oogschade oploopt. De Maan 
verduistert de zon eerst aan de rechterkant, 
tijdens het maximum is alleen nog een streep 
zon te zien aan de onderkant, waarna de maan 
de zon aan de linkerkant verlaat. Omdat de 
Maan ten noorden langs de Zon trekt, wordt 
de verduistering meer compleet naarmate je je 
noordelijker bevindt. Een complete zonsver-
duistering is alleen zichtbaar in een strook tus-
sen IJsland en Schotland en ten noorden van 
Noorwegen. De volgende zonsverduistering 
die vanuit Vreeland te zien is vindt plaats op 
10 juni 2021.              H.L.

Hemel boven Vreeland

Luister op 7 maart naar ‘Verhaal 
voor het slapen gaan’ met Rifka 
Lodeizen en ‘onze’ Kiki lutje 
Beerenbroek en op 14 maart 
naar ‘De Jachtclub’ met o.a. 
Georgina Verbaan, Marcel 
Hensema en Victor Reinier. 
Beiden hoorspelen op 
Radio 1 om 0.00 uur.

Voor meer informatie en 
om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dodaarslaan 10-14, 1241 XJ Kortenhoef
035 - 656 20 32, info@wijnkoperijdemeenthof.nl

www.wijnkoperijdemeenthof.nl

Dames - Herenkapsalon  

Life is too short 
to have boring hair

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag 8.00 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Kinderen van basisschool CSV Ridderhof 
voorzien enveloppen van de stichting 
Opkikker van een lippenstiftkus. Vincent 
Stapper van de Stichting Opkikker is blij met 
de hulp van de kinderen: “Wij hoorden van 
de Valentijns-actie van Post NL in de media. 
Alle post die aanstaande vrijdag wordt ver-
zonden en is voorzien van een lippenstiftkus 
wordt gratis bezorgd. Wij hadden net twee-
duizend Valentijnskaarten klaarliggen en juf 
Sandra had een klas met kinderen. De combi-
natie was snel gemaakt: juf Sandra heeft met 
haar klas de Opkikkerkaarten gekust! Met 
enthousiasme zoenden de kinderen voor het 
goede doel. Julie (10) drukt de envelop nog 
eens stevig tegen haar lippen: “Na elke kus 

doe ik nieuwe lippenstift op. Zelfs een paar 
jongens kwamen meehelpen! Wij moesten 
heel erg lachen, want de lippenstift ging niet 
meer van hun lippen. Wat fijn dat we dit voor 
het goede doel konden doen.”

Actie Valentijnsdag

Begin februari werd in Fort Nieuwersluis geno-
ten van de workshop Slow Food.
Twaalf deelnemers hoorden de wetenswaar-
digheden van deze wereldwijde beweging en 
gingen vervolgens aan de slag om de heerlijk-
ste gerechten te bereiden. Volgens de regels 
van Slow Food betekent dit koken met de sei-
zoenen: pompoen lasagne, salade met peer en 
rauwe ham, risotto met appels en spek en nog 
veel meer lekkers. Aan het eind van de avond 
werden de resultaten gezamenlijk verorberd 
met een heerlijk glas wijn.

En dit brengt ons bij de voorjaarscursus wijn-
proeven: tijdens vier dinsdagavonden (4 en 18 
maart, 8 en 22 april) vertelt Joop Bremer in CSV 
Ridderhof hier in Vreeland van alles over wijn. 
De theorie: hoe wordt wijn gemaakt, welke 
wijnstreken zijn er en wat de belangrijke drui-
ven zijn. De praktijk: het proeven van 8 tot 10 
wijnen per avond. 

Er zijn nog enkele plaatsen dus nu opgeven via 
www.cursusprojectloenen.nl of bel Ciska van 
Leusden: 0294 23 23 25.

Culinaire cursussen Cursusproject

Er is nog één doos gevonden met de allerlaat-
ste exemplaren van het boek ‘Vreeland, 750 
jaar geschiedenis in vogelvlucht’. Deze zijn 
nog bij de Dagwinkel te verkrijgen. Maar… 
goed nieuws voor de vele mensen die het boek 

niet meer hebben kunnen bemachtigen: er 
komt  een tweede druk aan! Half maart liggen 
de boeken weer in de winkels of zijn te bestel-
len via www.hetvreelandboek.nl. 

Tweede druk ‘Vreelandboek’

Het opleidingsorkest van Muziekvereniging 
De Vecht geeft op zaterdagmiddag 14 maart 
een concert in de Pauluskerk in Breukelen. 
Breukelen staat dat hele weekend in het teken 
van Theater on Tour. Zang, dans, cabaret, eten, 
muziek en straatacts vindt u op verschillende 

locaties in heel Breukelen.  Het opleidingsor-
kest speelt onder leiding van Simon Westveen 
om 15.15 uur. Onze jeugdige muzikanten 
brengen een vrolijk en eigentijds programma 
met veel herkenbare muziek. Entree is gratis. 

De Vecht bij Theater on Tour
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Welkom!
Heb jij in Vreeland een favoriet plekje? En zou 
die er in het jaar 1265 ook al geweest zijn? Dat 
gaan de Razende Reporters nou eens haar-
fijn uitzoeken! Ja, ja, ze zijn weer begonnen! 
Vandaag stellen de eerste 5 Reporters zich aan 
je voor. Weet jij wie het zijn? Het is even puzze-
len hoor! Deze keer ook een paar koeie-goeie 
verhalen om je helemaal in te verliezen. En: 
Laure vertelt waarom zij zo dol is op ons 750-ja-
rige dorp. Misschien heb jij ook een bericht. Zet 
’t op de mail via: aa.weijschede@wxs.nl 

Kindernieuws
Wat was er vorige week toch voor spannends 
op de CSV? Was er soms een tijdmachine ge-
plaatst? Er gingen allemaal kinderen uit de 
Middeleeuwen naar binnen… Weet jij het?

750 jaar Vreeland
Vreeland is een leuk maar klein dorpje.  En het 
is bijna 750 jaar oud. Er zijn twee leuke speel-
tuinen voor kinderen!! en elk jaar zijn er twee 
markten een is een kerstmarkt en een op ko-
ningen dag. Die zijn altijd heel leuk voor iedere 
leeftijd. Maar iedereen vraagt zich af hoe zou 
het zijn 750 jaar geleden. En je kan er leuke 
boerderijen bezoeken. Er is een restaurant. Er 
staat een leuke school en die heet Csv Ridderhof  
daar komen kinderen altijd blij vandaan en als 
je ziek word dan mag je gewoon naar huis.  Er 
is ook een Dagwinkel  en die heet Aloys je kan 
er heel lekker eten en drinken kopen. En het is 
daar  zo gezelig.er zijn leuke mensen en alles 
is daar heel leuk en ook voor alle kinderen. En 
een speeltuin die heet het maartenplein. Door 
Laure (7) gemaakt en bedacht.

op een markt toen koningen dag nog 
Koninginnedag was

wie is wie… ?
5 Reporters. Ze spreken in raadseltjes. 
Weet jij wie wie is?

(1) Hallo Allemaal! Kunnen jullie raden wie 
deze geheime reporter is? Ik heet ...... Ik word 
blij van moppen. Ik ben goed in voetbal en tur-
nen dat is ook mijn hobby. Ik ben geboren in 
2006 18 juni op zondag in het AMC. Ik heb twee 
broers, een papa en een mama, en vijf wande-
lende takken. Een wild zwijn,een edelhert en 
Eddie de pad maar die is dood.
Rara wie ben ik??!
Met groet ......

(2)Hallo ik ben..............
Waar word ik blij van? Als het mijn verjaardag 
is. Waarom?, omdat ik dan allemaal cadeautjes 
krijg! Waar woon ik? Ik woon tegenover de 
crossbaan, vlakbij waar dat nieuwe huis wordt 
gebouwd. Er is ook een hele lange sloot waar 
een treurwilg staat. Wie is mijn beste vriendin? 
en waarom? mijn beste vriendin is heeel aar-
dig, behulpzaam en altijd te vertrouwen. Ze 
helpt me ook vaak als ik iets niet snap.
Wie is mijn familie? ik heb 3 vervelende zussen 
een moeder een vader en een (oranje) kat. 
Mijn vader heeft zwart haar en mijn moeder 
heeft rood/bruin haar….
nou weet je vast wel wie ik ben
groetjes........... 

Dit zijn ze, de Razende Reporters van 2015. Maar 
wie is nou wie? Wie schreef welk wie-o-wie-ver-
haaltje?

(3) Wie o wie weet wie ben ik .......
WAAR WORD IK BLIJ VAN – gummen
WAAROM - omdat ik veel kleurtjes heb.
WANNEER BEN IK GEBORGEN  – in mei 2003
WIE IS MIJ FAMILLIE – ik heb een zusje een 
moeder en mij neven  en mijn nicht wonen 
ook in het dorp.
WAAR HEB IK EEN HEKEL AAN – aan pesten
WAAR BEN IK GOED IN - in toneel
WAAR WOON IK –achter mijn oma
Rarararararararara wie ben ik?

(4) Weet  jij wie dit is? We gaan hem nu aan je 
voorstelen. Er was eens een jongen die heette 
… hij woonde samen met zijn vader, moeder, 
zijn twee zussen en zijn broer. Hij zat in een leu-
ke groep met zijn meester en juf. Soms werd 
hij geplaagd door een paar jongens.Hij hield 
heel veel van hockey en voetbal.Op een dag in 
2015 ging hij met zijn vader praten. Hij greeg 
een beloning als hij zich aan zijn afspraak hield. 
EINDE. PS: wat dat is is geheim

(5) Beste Vreelanders, ik ga een stukje over 
mezelf vertellen. Ik ben geboren in de laatste 
maand van het jaar. Voor kerstmis. Ik heb een 
hekel aan pesten. Want ik ben zelf ook een keer 
gepest. Ik word heel erg blij van iets nieuws. 
Omdat dat anders dan anders is. Ik hou heel 

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045 

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

’s Gravelandseweg 86-b
1217 EW  Hilversum
035 6248072 
www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

Reserveer nu! Mooi appartement 
in Spanje aan de Middellandse Zee! 

 Alle seizoenen heerlijk  
  klimaat en prachtige 
 omgeving, prima auto-
 afstand, of per vliegtuig 
 naar Girona-Barcelona. 

www.momentin.nl of 06-152 46 460
Renate Vermeijs & Gerard Versteeg
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erg van schrijven. Daarom schrijf ik ook  een   
boek. Ik heb een klein broertje hij zit in groep 
3. Mijn ouders zijn niet gescheiden. En mijn 
moeder organiseert dingen in het dorp. Mijn 
vader heeft een bril op. En ik zit op toneel. Ra 
Ra Ra wie ben ik?

Stripje voor Valentijntjes
die het dit jaar nog niet 
durfden....

Bella de vermiste koe
door Amelie van Koert, 9 jaar
Er was eens een koe die gewoon in de wei stond 
te grazen maar op een dag kwam er is een keer 
een meisje die bleek dat ze niet gewoon was 
maar ik weet niet wat ze was ze grijnsde ineens 
raar maar goed Bella de koe die schrok ineens 
en sloeg op hol dat meisje schrok ook en toen 
kwam de boer aan en hij zag dat Bella weg 
was hij huilde en huilde wand Bella was zijn 
lieveling,s koe hij deed wedstrijden met haar 
en ze waren 1 eerste Nederlandse kampioen 
en tweede geworden een hele kast vol toen zij 
dat meisje ineens ik ga Bella halen wand ik heb 
haar laten schrikken met mijn lach oh lieverd jij 
kan er niks aan doen met je lach Bella schrok al-
leen maar nee ik ga haar halen zegt het meisje 
eh hoe heet jij eigelijk: Sanne Sanne de wilde 
en ik hou van koeien nee nee nee dat is veel 
te gevaarlijk als jou iets overkomt dan ben ik 
verantwoordelijk voor jou dus mijn oudste
dochter gaat mee is dat goed zegt de boer eh 
nou ja dat is goed roept Sanne en als jullie hem 
vinden breng hem dan zo veilig mogelijk terug 
a.u.b is dat goed Sanne goed Layla ja boer zegt 

Vreeland        Breukelen      Bussum 
         

Huiswerkbegeleiding   &  Bijles
Arie Boutkan 06-23291162 www.studycompany.nl

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539

Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 
11.30 tot 20.00 uur en op 
maandag zijn wij gesloten.

Sanne en jij Layla eh wat eh ja pap dat is goed 
Bella komt zo veilig mogelijk terug en hier is 
nog wat eten voordat jullie honger hebben be-
dankt pap graag gedaan en ze gingen op weg. 
Toen ze een uur ongeveer onderweg waren 
kregen ze honger en ze gingen een boterham 
eten maar eigelijk hadden ze trek in een koekje  
en wat drinken maar dat zat er niet in wand 
Bella was dol op boterhammen dus nu nog 
maar hopen dat ze komt maar op dat moment 
hoorde ze: boe boe boe boe we schrokken  ons 
dood da..da..dat was Bella!!!!
Jee jee jee Bella is terug!!!! En ze gingen met 
een veilige ketting waar Bella aan gewend was 
naar huis en oh wat was de boer blij hij huilde 
van blijdschap en juichten de hele avond was 
feest en nog een en nog een nou en zo maar 
door  EINDE!!!

Prinses Suikerpruim 
en haar verloren koe
door Eline Den Braber, 9 jaar.
Er was eens niet zo lang geleden een meisje 
dat Eline heette. Ze was altijd zo’n mopper-
kont. Op een dag (toen ze weer aan moppe-
ren was) klaarde haar gezicht meteen op. In 
de tuin stond een koe, maar niet zomaar een 
koe. Een koe met gouden vlekken, niet alleen 
zijn vlekken zijn van goud, maar ook zijn kop 
en uiers. Zelf was hij rood met een hoorn. Uit 
zijn uiers kwam chocolademelk.Toen wist ze 
het. Het was de koe van prinses suikerpruim. 
Eerst dacht ze dat de koe van de tandefee was. 
Zo kwam ze er achter dat prinses suikerpruim 
echt bestaat. Ze ging naar haar op zoek. Ze be-
gon bij de regenboog. Ze had ergens gelezen 
dat prinses suikerpruim daar woont. En ja hoor 
daar stond ze. Eline gaf haar de koe. BERTA! 
Riep prinses suikerpruim. Hoe kan ik je ooit 
bedanken. Nou ik weet wel iets... ik wil graag 
magische krachten zei Eline. En die kreeg ze. 
Zo eindigde het verhaal van Eline en prinses 
suikerpruim. 

Elsa en de pratende hond
Door: Jessi van dijk
Er was  eens een meisje en die heten Elsa. Ze 
had een hond genaamd Sparkel. Elsa was 
beste vrienden met Sparkel. En Elsa had een 
wens ze wou dat Sparkel kon praten. Maar hij 
kwam nooit uit. Maar op haar 10de verjaardag 
deze die zelfde wens en toen zij ze hallo tegen 
Sparkel. Je zou denken dat Sparkel WOEF! Zij. 
Maar nee sparkel zij geen WOEF!. Sparkel zij 
hai terug en Elsa was zo blij dat ze een gat in 
de lucht sprong (dat is een gezegde). Ze ging 
het meteen aan al haar vrienden vertellen. En 
ze leefden nog lang en gelukkig. 
Door Jessi, …. jaar

Jan en feb vr en za van 11.00 - 17.00 uur
en alle dagen welkom via 06 - 10654363

winterbeurt voor de fi ets

nu voor € 35.-
Kroon tweewielers 253646

Is dit nou Bella of Berta?
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

Tel. 0294 - 232417   E-mail info@demper-consultancy.nl

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

Stichtse Kade 51 Industrieterrein ‘De Slenk”  ‘s-Graveland.

de Angstel LIJSTENMAKERIJ
Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk. 

Schilderijen, prenten enz.
Onze winkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. 

Zaterdag zijn wij van 11.00 tot 17.00 uur geopend.
Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge Telefoon 0294 291 991

Een paar honderd Vreelandse kinderen en 
volwassenen hockeyen bij de Loenense Mixed 
Hockeyclub. Met ruim 1100 leden groeit het 
–verouderde– clubhuis al lange tijd uit haar 
jasje. De renovatieplannen van het clubhuis 
zijn een flinke stap dichterbij gekomen na een 
succesvol benefietdiner op 5 februari jl. Maar 
liefst ruim € 43.000 werd ingezameld tijdens 
de feestelijke avond in het Koetshuis van 
Stalhouderij de Zadelhoff in Breukelen. Een 
fantastisch diner werd voorgeschoteld, belan-
geloos gekookt door drie lokale sterrenchefs: 
Roland Veldhuijzen van Tante Koosje ver-
zorgde het voorgerecht, André Gerrits van ’t 
Amsterdammertje het hoofdgerecht en ‘onze’ 
Wilco Berends van De Nederlanden het nage-
recht (mét soufflé natuurlijk..!). AtoCulinair 
sponsorde de exclusieve borrelhappen en vele 

particulieren en lokale bedrijven hielpen mee 
door het ter beschikking stellen van voedsel, 
drank, muziek of versiering. Een groot deel 
van de opbrengst kwam voort uit een veiling, 
enthousiast geleid door Nick Landwaard van 
veilinghuis De Eland. Bijzonder was ook dat 
de gasten bediend werden door dertig jeugd- 
en jonge seniorleden van de Loenense hoc-
keyclub. De Vreelandse Marjan van Belle was 
de initiatiefneemster van de avond. Zij werd 
onder meer ondersteund door onze dorpsge-
noten Marie-Anne van Stijgeren en Caroline 
Berends. Tientallen vrijwilligers en donateurs 
hebben zodoende niet alleen voor 155 gasten 
een zeer geslaagde avond verzorgd, maar ook 
een resultaat voor de hockeyclub gehaald waar-
van zij niet hadden durven dromen. Hulde!

Op de foto het organiserend comité.

Mooie opbrengst benefietdiner LMHC

In het huis met de kleurrijke schilderijen in het 
raam, aan de Floraweg, woont Ad van Gaalen. 
Het huis is van binnen nog kleurrijker en ge-
vuld met vele verzamelingen, herinneringen 
en inspiratiebronnen. Wat zijn huis al doet 
vermoeden is dat het leven Ad ook absoluut 
niet saai was! Het leven kende gouden bergen 
en helaas ook diepe dalen. Een ondernemend 
type, want op jonge leeftijd oprichter van onder 
andere “broodje van Adje” en een kledingzaak. 
Op latere leeftijd de liefde voor de natuur en 
de landbouw opgezocht. Dit tegen het advies 
van zijn moeder in, zij was zelf boerin en vond 

een ander beroep verstandiger. Cursussen 
over biologische landbouw, door het hele land 
fietsend naar zijn banen bij biologische boe-
ren en het volgen van het keuzevak schilderen, 
heeft Ad geholpen op een positieve manier om 
te gaan met vroegere tegenslagen. Sinds mei 
2004 woont Ad aan de Floraweg. Na omzwer-
vingen door het hele land werd het Vreeland, 
zodat hij dichterbij zijn oudste zoon woonde. 
Tegenwoordig geniet Ad van een ritje met de 
regio-taxi om boodschappen te doen bij een 
natuurvoedingswinkel of naar Utrecht, voor 
een terrasje in de zon.          W.T.

Aan tafel bij... “Rond koffietijd bij Ad van Gaalen”

ONTDEK WAAR EEN KLEINE 
DEALER GROOT IN KAN ZIJN!

• Nieuwe auto’s • 
• Algeheel onderhoud •
• Leasing-financiering •

• Occasions met 12 mnd. garantie •
En bovenal een persoonlijke service die niet snel te ver gaat!

Schoonheidssalon Diane

Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.
Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment 
schoonheidsproducten van het merk Webecos.

Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook 
voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland
0294-230603
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Voor drukwerk 
dat communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 256200 
info@dunnebier.nl 
www.dunnebier.nl

Yogalessen, Zwangergschapsyoga Ayurvedische massage en consulten
www.kayaveda.com  Middenweg 99 NdB  info@kayaveda.com

Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

Machinaal borduren van logo’s en namen
Tevens levering van sport, promotie
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage �

De dames kennen elkaar al vanaf de middel-
bare school. Beiden gingen de muziek in. Bei-
den studeerden af met een 10! Violiste Quirine 
van Hoek en accordeoniste Ellen Zijm vormen 
sinds 2010 het duo De Thuiskomst. Die naam 
ontlenen zij aan het feit dat ze de luisteraar mee-
nemen naar een bepaalde plek of tijd. Met wer-
ken van Vitali en Von Biber neemt het tweetal u 
mee naar de vroege barok. En met werken van 
Mompou, De Sarasate en Granados waant u 
zich in Spaanse sferen. Voor de pauze worden 
delen uit de ‘Six Melodies’ van John Cage (1912-
1992) afgewisseld met ‘liederen’ van John Dow-
land (1563-1626) en zo overbrugt De Thuis-
komst zowel de tijd als de Atlantische Oceaan. 
Een viool-accordeonduo is niet een gebruike-
lijke combinatie. Maar de werken die het duo 
speelt zijn zo goed uitgekozen en zo mooi be-
werkt, dat u niet eens merkt dat het om arran-
gementen gaat. Het wordt een feest!
Behalve van duo De Thuiskomst is Quirine 
van Hoek lid van Combattimento waar ze o.a. 
de taak van concertmeester vervult; ze speelt 

in Camerata Delft en ze is lid van het Leupold 
Trio. Ellen Zijm speelt ook in duo SaxYOn en is 
als dirigente werkzaam bij accordeonvereniging 
Animato. Duo De Thuiskomst trad op in het 
Concertgebouw, het Grachtenfestival, in Vre-
denburg en op de festivals voor oude muziek in 
Utrecht en Brugge. Op zondag 22 februari ko-
men deze topmusici naar Het Jagthuis.
Aanvang 15.30 uur, entree €17,50 (tot 30 jaar 
€10). Reserveren via de website www.jagthuis.
nl, per e-mail via stal@jagthuis.nl of telefonisch 
0294-252609. De locatie van het concert is Het 
Jagthuis, Middenweg 88, Nederhorst den Berg 
(Horstermeer).

Viool en accordeon feest in ‘t Jagthuis

Van 6 tot en met 8 maart 2015 vindt in de 
prachtig gerestaureerde Van Houtenkerk in 
Weesp het Weesp Chamber Music Festival 
plaats. Na een succesvolle eerste editie in 2014 
garandeert ook deze editie weer drie dagen 
kamermuziek op het hoogste niveau onder 
leiding van niemand minder dan het Navarra 
String Quartet. Zij verruilen wereldpodia en 
hun thuisbasis Londen voor een intiem mu-
ziekfestival in deze sfeervolle kerk. Concerten, 
workshops van gevestigd en jong talent: het 
festival biedt een breed programma voor jong 
en oud, met een klassiek en modern, bekend 

en onbekend repertoire in deze gerestaureer-
de gehoorzaal met geweldige akoestiek. Voor 
meer informatie en tickets: www.weespcham-
bermusicfestival.nl 

Kamermuziekfestival in Weesp

Vincent Stapper en Sandra Boogert hadden 
donderdag 29 januari jl. de eer om de nieuwe 
burgemeester van Stichtse Vecht, Marc Witte-
man, te verwelkomen. Uit elke kern mochten 
twee afgevaardigden aan de aanstaande bur-
gervader over hun dorp vertellen. Tijdens een 
informeel etentje op Slot Zuylen overhandig-
den zij Marc Witteman namens de dorpsbewo-
ners van Vreeland een mand met Vreelandse 
producten en  informatie. Aansluitend vond de 
installatie van de heer Witteman in ‘de Glazen 
Ruimte’ in Maarssen plaats. In zijn toespraak 
feliciteerde de nieuwe burgemeester ons dorp 
met het 750-jarig bestaan. Ook sprak hij trots 
over ‘de stad’ Vreeland. (Vincent en Sandra 
hadden hem namelijk ingefluisterd dat er geen 
enkel bewijs is gevonden dat de stadsrechten 

zijn ontnomen...). Tijdens de receptie overhan-
digde Juliette Jonker hem namens Stichting 
Vreeland 750 het boek over Vreeland ‘ Vree-
land – 750 jaar geschiedenis in vogelvlucht’. 
Het voltallige bestuur was hierbij aanwezig. We 
hopen de heer Witteman en zijn vrouw tijdens 
de verschillende festiviteiten in ons feestjaar te 
mogen begroeten! 

Nieuwe burgemeester is nu al trots 
op ‘stad’ Vredelant

Op dinsdag 3 maart is de eerste bijeenkomst 
voor het nieuwe musicalproject ‘Robin Hood 
in Freeland Wood’. Iedereen die mee wil den-
ken of doen is van harte welkom om 20.00 uur 
in de brede school CSV Ridderhof. Op deze 
avond wordt de verhaallijn verteld en kun je 
aangeven welke rol je wilt spelen. Jong of oud, 
oer Vreelander of import, toneelspelers, zan-

gers, dansers, maar ook decorbouwers, licht-
specialisten, administratief medewerkers of 
koffiejuffrouwen zijn bij deze uitgenodigd!! Je 
hoeft je voor deze avond niet op te geven. Het 
doel is om samen weer een onvergetelijk mu-
sicalproject neer te zetten. Kom meedenken!! 
Wij verheugen ons er op!

Robin Hood in Freeland Wood
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Ria Terra (73) is geboren in Bovenkerk. Zij 
kijkt terug op een gelukkige jeugd. Eenmaal op 
de kweekschool – nu de Pabo – liep ze stage op 
een school voor Verstandelijk Gehandicapte 
leerlingen in Leiden. Haar keus was toen snel 
gemaakt. “De kinderen waren zo grappig en 
direct. Je kon ontzettend om en met ze lachen. 
Het hoofd van de school vroeg me in 1962 of ik 
na mijn hoofdakte studie bij hem kwam wer-
ken. En die keuze is bepalend geweest voor de 
rest van mijn carrière. Nog steeds werk ik als 
vrijwilligster twee dagen op een school voor 
zeer moeilijk lerende kinderen, namelijk de 
Mozarthof in Hilversum. Ik ben na mijn pen-
sionering gewoon doorgegaan.”
We zitten op een mooie maandagochtend op 
de woonboot. Het uitzicht is fantastisch en de 
zon schijnt over de Vecht. Ben, Ria’s echtge-
noot, zet koffie en trekt zich al snel terug in de 
werkkamer.
Ria: “In 1996 hebben we deze woonboot ge-
kocht. Ik reisde op en neer van Vreeland naar 
Leiden. Toen onze zoon Koen werd geboren 
hebben we besloten dat Ben huisman zou wor-
den en ik de kost ging verdienen. Daar werd 
heel veel over gepraat in ons dorp. Maar voor 
ons was het de ideale situatie. Het reizen werd 
me op een gegeven moment toch teveel en ik 
werd gevraagd voor de baan als leerkracht in 
Hilversum bij de Mozarthof. Dat kwam goed 
uit want mijn dochter Maartje was ook al ge-
boren. Het ging steeds beter met de school. 
Er kwamen meer en meer aanmeldingen en 
er kwamen meer gebouwen bij. Ik schakelde 
hulp in uit Vreeland. Parttimers, die op onze 
school kwamen assisteren. Nu telt de school 
ruim 200 leerlingen en zijn er twee afdelingen. 
Het Speciaal Onderwijs voor leerlingen van 4 
-12 jaar en het Voortgezet Speciaal Onderwijs 
van 12-20 jaar. We hebben leerlingen met het 
Syndroom van Down, autisten, diverse ande-
ren syndromen en daarbij leerlingen met ge-
dragsproblematiek en lage IQ’s.”

Creatief en ondernemend
Ria is creatief en ondernemend. Op de 
Mozarthof kon ze zich helemaal uitleven. In 
1990 kreeg ze een aanstelling als directeur. “Ik 
had al een opleiding beeldende vorming ge-
daan, dus begonnen we op school met drama, 
muziek en schilderlessen. Vooral de musicals 
met zo’n 60 leerlingen waren spectaculair. 
Met mijn adjunct schreven we de musicals, 
speciaal voor de verschillende type leerlingen. 
Onze echtgenoten timmerden de prachtig-
ste decors in de weekenden. We woonden er 
bijna. Schilderlessen geef ik overigens nu nog 
steeds. Op de dinsdag en donderdag wordt 
er hard gewerkt in ons atelier ‘mozART’. We 
hebben ook vele jaren tentenkampen gehou-
den op Duinrell. In september werden de ten-
ten, veelal ‘oude zooi’, met behulp van ouders 
opgezet. Er stonden dan zeker 12 slaapbunga-
lows, 2 groepstenten en een grote keukentent. 
Dat was altijd een hele happening.”

De Wintersportreis 
Ria vervolgt: “Een andere traditie is onze 
jaarlijkse wintersportreis naar Wagrain in 
Oostenrijk. Dit skikamp hebben we dit jaar 
voor de 23e keer georganiseerd. En geloof 
me, er gaan heel wat bedelbrieven de deur uit 
om de sponsoring van deze reizen mogelijk te 
maken. We proberen de bijdrage van de leer-
lingen zo laag mogelijk te houden en er gaan 
ook leerlingen gratis mee. Ook onze jonge vol-
wassenen moeten evenals middelbare school-
lieren een buitenlandse reis kunnen mee-
maken. Inmiddels liggen in de kelder van de 
Mozarthof, skischoenen (wel wat oud), ski’s en 
skikleding in allerlei maten. Dit jaar vertrok-
ken we met 38 kinderen en 14 leerkrachten. 
We reizen met een bus en verblijven in een 
jeugdherberg.”
Dan pakt Ria de Mozart Snow Travel Courant 
vol foto’s en verhalen van de skiënde kin-
deren. De ouders zijn ook heel trots als hun 
gehandicapte kind op wintersport gaat. Een 
van de leerkrachten zet iedere avond de foto’s 
online voor het thuisfront. “Echt, het is ieder 
jaar weer geweldig om dit te doen. Je ziet de 
kinderen boven zichzelf uitstijgen! Het is fijn 
voor hen om eens niet geconfronteerd te wor-
den met hun handicap. Skiën is voor iedereen 

“Bij ons elke dag het heerlijkste 
brood en banket in de omgeving. 
Verser en heerlijker kan niet”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Hét adres in Vreeland voor
al uw DAGverse produkten. 

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

diverse dag-aanbiedingen.

Vanaf heden ook diverse wisselende groenten 
van de zorgtuinderij uit Vreeland, ’s ochtends 

geoogst, meteen in de winkel. VERSER kan niet!

Verse appelsap van Buitenplaats ‘Vreedenhorst’.

Ook diverse soorten meel van onze eigen 
Korenmolen ‘de Ruiter’.

Uw adres voor leuke en originele kado’s
div. speciale streekprodukten maar ook

giftcards, kadobonnen, bioscoopbonnen ed.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
•  Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schok-

dempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
•  Demonteren / monteren van uw zomer-en   

winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
•  Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van 

interieur en exterieur van uw auto.

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur

door Connie Lohuis

Ria Terra komt tijd tekort
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vallen en opstaan. En ik, ik ski vrolijk met de 
beginners mee. Veelal achteruit.”

Vreeland 750 
Tijdens een receptie een paar jaar geleden 
werden overheerlijke amuses geserveerd, die 
er bovendien nog prachtig uitzagen. Bij na-
vraag bleek dat Ria Terra ze had gemaakt. En 
inderdaad, ook koken is een hobby van Ria. 
“We hebben onze eigen moestuin en ik heb 
tal van kookboeken.” Ze loopt weer naar de 
boekenkast en laat me gelijk een stapel boe-
ken zien. Een favoriet boek is o.a. van Donna 
Hay. Met Kerst kookte ze nog voor 125 men-

sen op school.  Ria is een tevreden en geluk-
kige vrouw. Ze vaart ook graag met Ben en 
de Parlevinker door Nederland. “Voor het 
dorpsfeest Vreeland 750 jaar staan er weer 
diverse activiteiten te wachten en kunnen we 
genieten van de leuke sfeer in het dorp.” Ten 
slotte spreekt Ria haar waardering uit voor de 
vele nieuwe Vreelanders die zich inzetten voor 
ons dorp. “Ik vind het geweldig dat deze jonge 
mensen het allemaal waarderen dat ze in een 
bijzondere en kleine gemeenschap wonen.”
Het stokje voor het volgende interview in de 
rubriek ‘Dorpsgenoot!’ geeft Ria Terra door 
aan Jan Oldenkamp! 

Ook zin om te varen? Ga naar www.uwsalonbo .nl

Sinds een poosje wordt in de voormalige 
EVAB-garage geklust aan een oude sloep. Met 
behulp van bouwlampen en houten stellages 
wordt door de 11 leden van het roei team De 
DRAECKJES in de avonduren en weeken-
den geklust aan hun 20 jaar oude ‘Pilot Gig’. 
Het team De DRAECKJES bestaat uit Jacco 
de Jong, Hendrik Driessen, Henk Versloot, 
Raymond van der Spoel, Albert Griffioen, Eric 
Meyer, Rob Visee, Rob Verbrugge, Erik Pol, 
Chris Kappen en Hans van der Zanden. Zij 
zijn lid van Watersportvereniging de Spiegel, 
in Nederhorst den Berg, afdeling Gig roeien. 
De Pilot Gig vind zijn oorsprong in de uiterste 
zuidwest hoek van Engeland. Voor de schepen 
die vroeger nog onder zeil het Kanaal passeer-
den, werden deze snelle roeiboten ingezet om 
de loodsen (adviseurs bij het navigeren door 
een bepaald gebied) aan boord te brengen. De 
eerste loods die zich bij een passerend schip 
meldde, kreeg de klus. Veilig en snel zijn wa-
ren derhalve noodzakelijke ingrediënten in 
het ontwerp van de Pilot Gig.
Deze gig is 1995 in Engeland gebouwd door 

D&J Currah Looe uit Cornwall, is in 1995 naar 
Nederland gekomen en door roeivereniging 
TIOG Rotterdam omgedoopt tot ‘De Liefde’. 
Zij heeft altijd actief meegedaan aan nationale 
wedstrijden, o.a. het jaarlijkse Isles of Scilly 
World Championship in Engeland. 
Het team de DRAECKJES heeft de gig op 
29 december 2014 overgenomen van TIOG 
met zwaar achterstallig onderhoud. Na de 
buitenkant geschuurd te hebben bij de firma 
Driessen te Vreeland was een droge ruimte 
nodig om de spanten te vervangen en te schil-
deren. Jacco heeft toen aan Henk en Ada 
Zijtveld gevraagd of zij gebruik mochten ma-
ken van het leegstaande pand waar de EVAB 
voorheen gevestigd was. Tot grote blijdschap 
van De DRAECKJES mochten zij een deel van 
de ruimte gebruiken. Er wordt nu hard geklust 
om hun doel te bereiken: de boot in haar thuis-
haven dopen en eind mei mee te doen aan de 
spiegelrace.  
Tijdens het interview kwam ook de naam van 
de gig aan bod en ter plaatse werd besloten dat 
de nieuwe naam ‘De Vegt’ wordt!              W.T. 

Klussen in de oude EVAB-garage

Filmhuis Loenen heeft als doel om goede films 
te vertonen, waar je na afloop over door kunt 
praten. Op vrijdagavond 27 februari draait 
de film ‘Blue Jamine’ die geregisseerd is door 
Woody Allen met Cate Blanchett, Sally Haw-
kins en Alec Baldwin.
De New Yorkse socialite Jasmine krijgt van 
haar rijke echtgenoot Hal alles wat haar hartje 
begeert. Wanneer aan het licht komt dat Hal er 
diverse duistere zaken op nahoudt, ontstaat er 
een groot schandaal rondom het echtpaar en ra-
ken zij in één klap al hun luxe en aanzien kwijt. 
Jasmine wordt gedwongen in te trekken bij haar 

nuchtere, bescheiden zus Ginger in San Fran-
cisco. Zij tracht Jasmine’s verknipte zelfbeeld 
wat bij te stellen door haar te stimuleren zelf-
standig op zoek te gaan naar persoonlijk geluk 
en succes - een ambitieuze onderneming die het 
uiterste blijkt te vergen van beide zussen. Met 
haar hoofdrol in deze tragikomedie won Cate 
Blanchett de Oscar voor Beste Actrice.
De film wordt vertoond in het gebouw van de 
Vecht & Angstel Kerk, Rijksstraatweg 139 te 
Loenen aan de Vecht. Inloop vanaf 19.30 uur, 
de film start om 20.00 uur. De toegang is gra-
tis, maar een bijdrage om de kosten te dekken 
wordt gewaardeerd. Na afloop is er een hapje en 
drankje. www.vechtenangstelkerk.nl.

Filmhuis Loenen
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Start-up: ‘Magische’ Yoga PLUS
in Vreeland

Iedere derde donderdag van de maand komt 
zoveel kleding binnen in het Bonifatiushuis 
te Breukelen, dat de initiatiefgroep van de 
Kledingbank besloten heeft voortaan ook kle-
ding beschikbaar te stellen aan de houders van 
de U-pas.  Met name voor gezinnen met kinde-
ren is kleding een zware kostenpost en kan een 
bezoek aan de kledingbank een uitkomst zijn.
De eerstvolgende Kledingbank vindt plaats op 
donderdag 19 en vrijdag 20 februari a.s. Op 
donderdag kunt u uw kleding inbrengen tus-
sen 9 en 11 uur, liefst schoon en gesorteerd. 
Een grote groep vrijwilligers richt vervolgens 
op de eerste verdieping de winkel in. Op vrijdag 
is dan de kledinguitgifte voor de deelnemers 

van de Voedselbank Stichtse Vecht, tussen 10 
en 14 uur. Speciaal voor de U-pashouders in 
de gemeente Stichtse Vecht is de Kledingbank 
open op donderdag 19 februari van 14 tot 15 
uur en op vrijdag 20 februari van 9 tot 10 uur. 
Op vertoon van de pas kan tegen een klein be-
drag kleding, schoenen en accessoires worden 
gekocht voor  zowel dames, heren als kinderen.  
De kledingbank vindt u in het Bonifatiushuis 
aan het Kerkplein 18 te Breukelen, tegenover 
de Kerkbrink, achter de Wereldwinkel en naast 
de Pieterskerk. Voor meer informatie kunt u te-
recht op onze website en Facebookpagina: www.
kledingbankbreukelen.nl en www.facebook.
com/kledingbankbreukelen.

Kledingbank nu ook voor U-Pashouders

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

Wij zijn al ruim 20 jaar te vinden op de Fetha in Vreeland, 
elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De lekkerste kaas 
komt uit Stolwijk

www.kaashandeldevries.nl 

Monument 
in

 Monument in
Breedstraat 17

3633 AX Vreeland
06 15238787

info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

 
 

Na een aantal kennisma-
kingslessen in januari is 
Yoga PLUS van start gegaan 
aan de Nigtevechtseweg in 
Vreeland. Geertje la Rivière 
en Henk Kieviet bundelen 
hierbij hun krachten op het 
gebied van Dru yoga, shi-
atsu en coaching/persoon-
lijke ontwikkeling.

Naar eigen zeggen vormt het 
tweetal ‘een magische mix’. “Wij bieden alle-
maal middelen aan om mensen gelukkiger te 
maken. We zien ook echt cursisten gelukkiger 
de deur uitgaan.” De lessen zijn gebaseerd op 
Dru yoga, een zachte vorm van yoga waarbij 
wordt uitgegaan van wat het lichaam aankan. 
Tijdens de lessen worden yoga-oefeningen 
gedaan en  wordt er gewerkt aan ademhaling, 
meditatie en bewustzijnsoefeningen. “Ons 
handelsmerk is de persoonlijke benadering. 
De cursisten werken met een eigen thema zo-
dat de yoga ook echt Plus wordt. Je neemt er 
echt iets van mee wat je in je leven toe kunt 
passen en je verder helpt”, zo vertellen Geertje 
en Henk.
Henk vervolgt: “Mensen komen hier vaak bin-
nen als ze fysiek vastzitten, bijvoorbeeld in de 
rug of nek of als hun hoofd ‘vol’ zit. Door onze 
lessen proberen we blokkades op te heffen. 
Daarbij kan ook bijvoorbeeld shiatsu helpen 
maar ik ga een gesprek niet uit de weg. We 
hebben allebei veel levenservaring en dat helpt 

om mensen echt te begeleiden. Samen zorgen 
we voor een veilige bedding waarin je een stap-
je verder kunt komen.” 
Henk heeft inmiddels al tien jaar ervaring 
als shiatsutherapeut. Geertje zit middenin 
haar driejarige opleiding Dru yoga en is me-
disch bioloog en veranderdeskundige/coach. 
Volgens Geertje (“we zochten een locatie 
maar besloten het gewoon maar in onze eigen 
woonkamer te doen”) werkt Dru yoga vanuit 
je ‘gezonde zelf’.  “Bij ‘gewone’ yoga moet je 
bijvoorbeeld soms in een les veertig zonne-
groeten brengen. Dat vergt veel van je lijf. Hier 
zijn we vooral liefdevol bezig met het lichaam. 
Niet strak maar vloeiend en totaal niet presta-
tiegericht. Er hoeft bij ons niets en alles kan.”

Voor aanmeldingen: 
Nigtevechtseweg 48, 3633 XT Vreeland. 
Email: kieviethenk@gmail.nl of 
telefoon: 0684547458 - 0650845608
    M.A.v.S.

Een kind dat 15 minuten per dag wordt voorgelezen, leert 1000 nieu-
we woorden per jaar. Voorlezen levert dan ook een positieve bijdrage 
aan woordenschat, spelling en tekstbegrip. 
Vanaf 1 februari wordt in alle vestigingen van Bibliotheek AVV regel-
matig voorgelezen aan peuters en kleuters. In Breukelen en Loenen in 
de even weken van 16.00 – 16.30. De exacte data en tijden staan op de 
site van de Bibliotheek : www.bibliotheekavv.nl.

Voorlezen in de Bibliotheek

Gaaf, gymmen in een grote zaal! Enorm ge-
spannen zijn de allerkleinste op zaterdag 24 
januari j.l. voor hun eerste turnwedstrijd. Bij 
elk toestel zitten maar liefst twee juryleden! 
Gelukkig staan ze er niet alleen voor maar ne-
men ze deel in teams van 4 of 6 kinderen. De 
oudere kinderen hebben al vaker meegaan en 
weten wat er van ze verwacht wordt. 
Tijdens de 3-4 kamp wedstrijden in Wilnis 
heeft Gymnastiekvereniging DOS met drie 
meisjes groepen en 4 jongens groepen mee-
gedaan. Na een ochtend geconcentreerd en 
hard werken was de prijsuitreiking een feestje. 
Uitgezonderd de jongste talenten hebben alle 
ploegen zich geplaatst voor de regio finale op 

zaterdag 11 april in Soest. 
Wil je ook zo goed worden als deze turners? 
Kom een keer een proefles meedoen! 

Dos naar 3 - 4 kamp in Wilnis
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Oud-Vreelander Harry Zanting schreef mij 
herinneringen aan zijn tijd in Vreeland waar 
hij van zijn geboorte in 1933 tot 1960 woonde 
en waar zijn vader een kapperszaak dreef in 
Breedstraat 6, het huidige pannenkoekenhuis 
Noord-Brabant. Graag plaats ik dit bijzonde-
re verhaal, temeer omdat hier een fout wordt 
rechtgezet die in het boek ‘Vreeland, 750 jaar in 
vogelvlucht’ staat op p. 149. Hier staat dat hier 
de sigarenzaak van Zanting en de kapperszaak 
van Mijwaard gevestigd zijn geweest, maar dat 
is niet helemaal juist weergegeven. Hier het 
echte verhaal!

Twee huizen werden één
In 1931 kwam de 24-jarige kappersbediende 
Harm Zanting vanuit Weesp naar Vreeland 
om te kijken of hij hier wellicht een eigen kap-
perszaak zou kunnen beginnen. Hij kwam 
in contact met de heren Marinus en Herman 
Scheepmaker, die naast een kruidenierszaak di-
verse huizen in Vreeland bezaten. Breedstraat 
6 (toen huisnr. 182), bleek geschikt voor het 
gevraagde doel, al bestond dit pand uit twee 
woonhuizen. Scheepmaker zegde toe dat de 
woningen zodanig aangepast zouden worden 
dat er ook een kapperszaak kon worden geves-
tigd.
De ene woning, tot kort daarvoor bewoond door 
weduwe Schouten, stond al leeg. Klokkenmaker 
Gerrit de Wit bewoonde de andere woning en 
kreeg een maand de tijd om te verhuizen. Er 
volgde een forse verbouwing, waarbij een van 
de twee voordeuren verdween en de andere ver-
breed werd tot linkerraam, waarachter de kap-
salon werd ingericht. De huur bedroeg ƒ 5,50 

per week en als Zanting tevens tabaksartikelen 
zou gaan verkopen, kwam daar nog 50 cent per 
week bij (in die tijd was dat nog veel pruimta-
bak). Op 4 mei 1931 opende de kapsalon haar 
deuren en de zaken floreerden. Kort hierna 
trouwde Zanting. Het echtpaar zou twee zonen 
krijgen: Harry en Henk. 

Kostgangers als kapper
Harm Zanting overleed in 1945 op slechts 38-ja-
rige leeftijd. De kapperszaak werd nu geduren-
de acht jaar voortgezet door externe krachten 
met kost- en inwoning: Dick Westendorp, Arie 
Mijwaard en Henk van der Wiel. In 1951 kwam 
hier een einde aan. De kapsalon werd woonka-
mer en de rookartikelen werden nu verkocht 
in het voorkamertje rechts van de gang. Op de 
oude foto uit de zestiger jaren zien we mevrouw 
Zanting die hier trots poseert naast de net ge-
plaatste sigarettenautomaat. 
In 1969 stopte mevrouw Zanting met haar 
winkeltje en verhuisde naar de Hendrik van 
Viandenstraat. Zij zou na een kort verblijf in 
Het Kampje in 1989 overlijden. In het pand 
vestigde zich na haar vertrek Jan de Kloet met 
een elektra- en witgoedwinkel. Midden jaren 
’70 werd de ruimte gevoegd bij het restaurant 
Noord-Brabant, dat toen een pannenkoeken-
huis werd.                J.J.

Vreeland vroeger...

Breedstraat 6

H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
 Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwerker.
Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

Houdt u van een gezellig balspel? 
Kom dan op donderdag koersballen 
vanaf 13.45 uur.

...en nu

Op vrijdag 27 maart 2015 en zaterdag 28 
maart 2015 zijn er weer de Opschoondagen 
Stichtse Vecht. In het hele land en ook in 
Vreeland gaan we deze dagen opruimen. 
Waar verzamelen we?
Op vrijdag om 10.00 u bij de Christelijke 
School (CSV Ridderhof) aan de Niftarlakel-
aan 7  in Vreeland. Op zaterdag om 13.00 u 

hoek Lindengracht/Raadhuislaan.
Voor knijpers en plastic zakken wordt ge-
zorgd. We hopen weer op een groot aantal 
deelnemers. Het is gewoon leuk om met el-
kaar deze  klus te doen.  
Noteert u het in de agenda?
Tot dan!
Liesbeth Beukeboom en Irmgard Michielsen

Opschoondagen Stichtse Vecht
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Professionals 
voor tijdelijk 
met de kwaliteiten 
voor vast 
op uw 
marketingafdeling

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

De stand van de sterren - doe mee

Vreeland met vlag en wimpel

Italiaanse koҬ ie
Ontbijt & Lunch

Catering & private dining
Locatie verhuur

Keuken trends & kado’s

Casa Foodstore & Catering
Albert Cuypstraat 27
1072 CK Amsterdam

020 3343854 | info@casafood.nl
www.casafood.nl

Bij een feestjaar hoort het uitbundig wappe-
ren van vlaggen. Dat kan. Natuurlijk met onze 
nationale driekleur…. Maar speciaal voor het 
jubileumjaar is de Vreeland vlag met ons ei-
gen stadswapen erop in productie genomen. 
Iedereen kan  zo  laten zien dat we allemaal trots 
zijn op ons Vechtdorp. Met de Vreeland vlag 
wapperend aan uw gevel of  vlaggenmast stra-
len we één dorp en  één gevoel van verbonden-
heid uit. Zo laten we iedereen zien dat we ons 
jubileumjaar en het 750 jaar jong zijn van ons 
prachtige dorp met elkaar beleven. De vlag zal  
binnenkort in het dorp te koop zijn, maar is nu 
al te verkrijgen via http://crowd4.vreeland750.
nl/. Bij een donatie vanaf  € 100 ontvangt u als 
eerste deze bijzondere Vreeland vlag.
Via de crowdfundingsite http://crowd4.vree-
land750.nl/ kunt u  naast de vlag ook in het bezit 
komen van de unieke ‘Vreeland 750 jaar wim-
pel’ door tenminste € 75 te doneren. Daarmee 
behoort u tot de Vrienden van Vreeland 750, 
al meer dan 50 families/ instellingen gingen 
u voor. De Vrienden van Vreeland  dragen 
Vreeland een bijzonder warm hart toe. Met 
hun  donaties maken ze  de vele festiviteiten 
van het feestjaar mogelijk.  

Kijk graag eens op  de crowdfundingsite van 
het dorp http://crowd4.vreeland750.nl/ en 
ontdek welke projecten u zou willen  steunen  
om het feestjaar van Vreeland extra glans te 
geven. Alle donaties zijn welkom:  voor  € 10,- 
krijgt u al eeuwige roem, vanaf € 25,- de raam-
sticker en vanaf  € 50,- de witte Vreelandpolo, 
voorzien van het Vreeland750 logo. 

We hopen van harte dat er straks vele vlag-
gen en wimpels zullen wapperen in ons mooie 
dorp. Wappert u mee? 

Van eind mei tot eind juni vindt de ‘Sterren van 
Vreeland’ Maand plaats. Een maand bomvol 
muziek, cultuur en kunst ter viering van het 
leven in het dorp Vreeland in al zijn rijkdom, 
van toen tot hier en nu. Van concert tot vilt-
workshop, van atelierbezoek tot filmavond, van 
tentoonstelling tot lezing. Al deze activiteiten 
geven een stimulans tot verbinding in het dorp 
en tot het tonen van alle talenten en kwaliteiten, 
ook buiten het dorp. Er wordt van alles georga-
niseerd in die weken en er wordt een podium 
geboden aan iedereen uit Vreeland of die hier 
gewoond heeft. Dit kan natuurlijk alleen met 
medewerking van enthousiastelingen. Hieron-
der leest u enkele mogelijkheden om u aan te 
sluiten bij deze bijzondere initiatieven. 

STER Informatie avond
woensdag 18 maart, 20-22 uur
STERREN van Vreeland 750 kunst en cultuure-
venement 30 mei – 21 juni ‘15 met geïnteres-
seerden, deelnemers, (potentiële) thema- en 
workshopleiders. Informatie & opgave: ster-
ren@vreeland750.nl. Locatie: bij Dieuwer Ele-
ma, Jan van Dieststraat 1 te Vreeland

Grote expositie ‘Vreelandse kunst&makers’ 
in de EVAB 
Vreelanders die actief bezig zijn met kunst of 
het maken van mooie dingen kunnen meedoen. 
Ben je trots op je werk en wil je het laten zien 
aan anderen, meld je dan aan op sterren@vree-
land750.nl onder vermelding van Vreelandse 
kunst&makers. Vragen? Mail met Liesbeth Ro-
meijn, liesbeth.romeijn@planet.nl.

Foto-expositie ‘Mijn Vreeland’
Zoek of maak foto’s die weergeven wat er zo 
eigen en bijzonder is aan Vreeland. Wat maakt 
dat je je hier ‘thuis’ voelt, hoe beleef je Vreeland? 

We hopen op een grote, bonte en gevarieerde 
fotoverzameling. Er komt ook een digitale ex-
positie. Doe mee, meld je aan via en stuur foto’s 
op naar sterrenfotos@vreeland750.nl. 
Voor vragen en/of hulp bij het digitaliseren van 
foto’s zal Maxim Scholten of Manon Leffelaar 
op woensdag 18 maart op het stembureau in het 
Dorpshuis aanwezig zijn.

Expositie ‘Vreeland in de Kunst’
Deze expositie in de kerk gaat over kunst die 
Vreeland tot onderwerp heeft. Heb je zelf werk 
of weet je mensen met bijzonder werk waar 
Vreeland op voorkomt? Laat het weten aan 
Tanneke Alpherts (231849) of via sterren@
vreeland750.nl.

‘Kunst kijken bij de buren’
Heb je altijd al eens willen weten wat er zoal 
hangt, staat of ligt in huis bij je dorpsgeno-
ten?  Tijdens de STERREN weken komt dé 
gelegenheid met het programma ‘Kunst kijken 
bij de buren’. Heb je een bijzondere verzame-
ling kunst, curiosa of anderszins die de moeite 
waard is voor mede-Vreelanders: meld je aan 
bij Marijke de Jong (233524) of Tanneke Alp-
herts (231849). Zij zorgen dat er, alléén op af-
spraak, bij je binnen gekeken kan worden op te 
kiezen tijdstippen in de STER weken. En … er 
zijn al een paar adressen.
In een volgende Vreelandbode vertellen we hoe 
de ‘gluurders’ zich kunnen aanmelden.
Voor verdere informatie: zie www.vreeland750.
nl of mail naar sterren@vreeland750.nl.


